
T.C. 

MUS V ALiLiGi 
il Milli Egitim Mtidililtigli 

Say1 : 73383103-774.01-E.5716646 
Konu: Mesleki <;ah~malar 

03.06.2015 

............................... KA YMAKAMLIGINA 
( il9e Milli Egitim MUdililtigU ) 

.......................... MDDDRLDdD 

Bakanhgtmtz Din Ogretimi Genel Mtidililtigtinlin 03.06.2015 tarih ve 5687133 sayth 
yaztsi ekte gonderilmi~tir. Ekteki yazt geregi Haziran 2015 Mesleki <;ah~malarmm ikinci 
haftasmda yaptlacak olan "Mesleki Geli~im Seminerleri" ne Anadolu imam Hatip Liseleri ve 
imam Hatip Ortaokullarmda gorev yapan tUm Ogretmen ( Rehber ogretmenler dahil ) ve 
idareciler ile diger okul ve kurumlarda gorev yapan DKAB ogretmenlerinin eksiksiz 
katthmmm saglanmasi aynca " Mesleki <;ah~malar Kapsammda" sunumu yapllan teblig ve 
mlizakere tutanaklannm 06 Temmuz 2015 Pazartesi gtintine kadar Mtidililtigtimliz Din 
Ogretimi Hizmetleri birimine gondermeleri hususunda; 

Geregini rica ederim. 

EKi: 
ilgi Yaz1 

DAGITIM: 
TUm Okul Mtidililtiklerine 

Cevdet ARSLAN 
Valia. 

Milli Egitim MUdiliU 



T.C. 

MiLLI EGiTiM BAKANLIGI 
Din Ogretimi Genel Mtidiirltigti 

Sayt : 52532194-774.01-E.5687133 03.06.2015 
Konu: Mesleki (:ah~malar 

................. VALiLiGi 
(Milli Egitim Mtidiirltigti) 

ilgi: a) Milll Egitim Bakanhg1 Okul Oncesi Egitim ve ilkogretim Kurumlan Yonetmeligi 
b) Milli Egitim Bakanhg1 Ortaogretim Kurumlan Yonetmeligi 
c) 04.05.2014 tarihli ve 52532194/774.01/E.4590697 sayth yaz1m1z 

ilgi (a) Yonetmeligin 38. maddesinde OkulOncesi Egitim ve ilkogretim kurumlarmda 
gorevli yonetici ve ogretmenler ile ilgi (b) Yonetmeligin 87. Ortaogretim kurumlarmda 
gorevli yonetici ve ogretmenlerin genel ktiltiir, ozel alan egitimi ve pedagojik formasyon 
alanlannda, bilgi ve gorgtilerini arttrmak, yeni beceriler kazanmak, egitim ve ogretimde 
kar~lla~llan problemlere voztim yollan bulmak, ogrencinin ve 9evrenin ihtiya9lanna gore 
plan ve programlar1 haztrlamak ve uygulamak amac1yla derslerin kesiminden temmuz aymm 
ilk i~ gtintine, eyltil aymm ilk i~ gtintinden derslerin ba~langtcma kadar; yll i9inde ise yllhk 
9ah~ma programmda belirtilen siirelerde mesleki 9ah~malar yapllacag1 vurgulanm1~t1r. 

Bu itibarla, ilgi (a) ve ilgi (b) Yonetmeliklerin "Ogretmenlerin Haziran ve Eyltil 
Donemi Mesleki (:ah~malan"m dtizenleyen maddeleri kapsammda haztrlanan "Haziran 2015 
Donemi Mesleki (:ah~malar Program1" haz1rlanm1~ ilgi (c) maddesinde belirtilen yaz1 ile 
valiliklere duyurulmu~tur. 

Haziran 2015 Mesleki (:ah~malart'mn ikinci haftasmda yapllacak olan "Mesleki 
Geli~im Seminerleri"ne Anadolu imam hatip Iiseleri ve imam hatip ortaokullannda gorev 
yapan tum ogretmen (rehber ogretmenler dahil) ve idareciler ile diger okul ve kurumlarda 
gorev yapan DKAB ogretmenlerinin eksiksiz olarak katthmlartmn saglanmas1, aynca 
"Meslek1 (:ah~malar" kapsammda sunumu yapllan teblig ve mtizakere tutanaklannm 10 
Temmuz 2015 Cuma giini.ine kadar "ait oldugu ilin admm verildigi" tek bir klasorde 
toplanarak elektronik ortamda dogm_eoosgdb@meb.gov.tr adresine ve bu dokiimanlann 
CD'ye kaydedilerek posta yoluyla Genel Miidiirliigiimiize gonderilmesi, iVil~e milli egitim 
miidiirliiklerinin konuya azami derecede onem vermeleri hususunu ve bilgilerinizi 
onemle rica ederim. 
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ihsanERKUL 
Bakan a. 

Genel Miidiir V. 
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MEB Be~evlerKampusu F Blok Yenimahalle/ANKARA 
ElektronikAg: www.meb.gov.tr 
E-oosta: do!!m!almeh.!!ov.tr 

Aynnt1h bilgi i<;in: H. OZARSLAN Milli Egitim Uzmam 
Tel: (0 312) 413 3508 
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