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MUS VALiLiGI 


11 Milll Egitim Miidiirliigu 


Say! : 73383103-774.01.03-E.14733032 29.12.2016 
Konu : 2017 Hizmet i9i Egitim Faaliyet Plaru 

..................... KA YMAKAMLIGINA 
( ilge Milli Egitim Miidiirliigu ) 

.................. MOnORLUGUNE 


Bakanltglmlz Din Ogretimi Genel Miidiirliiguniin, 22.12.2016 tarih ve 
14481030 saYlh yazlSl ekte gonderilmi~tir. ilgi yazl geregi; Anadolu imam Hatip Lisesi ve 
imam Hatip Ortaokulunda gorev yap an egitim yoneticileri ve bran~ ogretmenlerine Aynca; 
diger okul ve kurum1arda gorev yapan Din Kiiltiirii ve Ahlak Bilgisi ogretmenlerine son iki 
Yll ( 2015 Ylh ve sonrasl) hizmet iyi egitim faaliyetlerine katIlmayanlara yonelik 
diizenlenecek olan 2017 Ylb Hizmet iyi egitim faaliyet plaru He ilgili yonetici ve 
ogretmenlerimizin programlara katlhmlanrun saglanmasl hususunda; 

Bilgi ve Geregini rica ederim. 

I 
Cevdet ARSLAN 


Vali a. 

Milli Egitim Miidiirii 


EKi: 

ilgi Yazl 


DAGITIM: 

i1ye Kaymakamhklan 

AiHL ve iRoo Miidiirliikled 

Tiim Okullar ( niKAB Ogretmenleri ) 
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--..J~"" T.e. 	 --~.. MiLLI EGITIM BAKANLIGI 

Din Ogretimi Genel Mfidfirlfigfi 

Sa)'! : 52532194-774.01.03-E.14481030 22.12.2016 
Konu: 2017 Hizmetiyi Egitim Faaliyet Planl 

................. "i\I.iLIG~ 
(11 Milli Egitim MUdfulfigu) 

ilgi: 	 a) 25.11.2016 tarihli ve 30736300-774-E.13351443 sayIll Makam OnaYl. 
b) 07.12.2016 tarihli ve 4350 1582-774.0 1.01-E.l2932598 saYlh Makam QnaYl. 

Genel Mfidfirlfigfimfiz, ogretmen ve idarecilerimizin mesleki geli~imlerine katkl saglayan 
ogretim yontem ve teknikleri ve egitim yonetimi kurs ve seminerlerine azami derecede onem 
vermektedir. Bu kurs ve seminerler; yeni yakla~tmlarm ogrenilmesi, ogretmenler ve idareciler 
arasmda bilgi, tecrube ve omek uygulama payla~lmlanna imkan saglamasl baklmmdan kayda deger 
bir onem arz etmektedir. Bu nedenle, kurs ve seminerlerden arzu edilen verim ve faydamn elde 
edilebilmesi iyin egitim programlarlIDlz; standart egitim programlarmm yanl Slra, seminer, konferans 
ve yah~taylarla zenginle~tirilmi~ bir iyerige kavu~rulmu~tur. Hizmetiyi egitim anlaYl~lnuz, yeni ve 
oZgUn bir yakla~lnu benimseyen, firetkenligi ve payla~lnu esas alan bir anlaYI~la bfitfin bran~lardaki 
ogretmen ve idarecilerimizin hizmetine sunulmu~tur. 

2017 idareci Hizmetiyi Egitim Faaliyet Plammlz ilgi (a) Makam QnaYl ile Ogretmen 
Hizmetiyi Egitim Faaliyet Piammiz da ilgi (b) Makam QnaYl He yUrfirlfige girmi~tir. Genel 
Mfidfirlfigumfiz internet sayfasl "Duyurular" klsmmda yayunlanan ve yazlIDlz ekinde yer alan 20J7 
jdareci ve Ogretmen Hizmetir;i Egitim Faaliyet Planmm ilinizde gorev yapan imam hatip ortaokullan 
ile Anadolu imam hatip liselerinde gorev yapan egitim yoneticilerine ve bran~ ogretmenlerine; aynca 
diger okul ve kurumlarda gorev yapan Din KUltfirU ve Ahlak Bilgisi ogretmenlerine duyurulmasl, son 
iki ytl (20 IS YIh ve somasI) iyerisinde Genel Miidfulfigumfizce dfizenlenen hizmetiyi egitim 
faaliyetlerinden herhangi birine kahImayan yonetici ve ogretmenlerin egitim progratnlanna 
katlhnumn te~vik edilmesi hususlarmda geregini rica ederim. 

NazifYILMAZ 
Bakana. 

Genel Miidfu 

Ek: 
1) 2017 Idareci Hizmetiyi Egitirn Faaliyet Plam (1 sayfa) 

2) 2017 Ogretmen Hizmetiyi Egitirn Faaliyet Planl (5 sayfa) 

MEB Bet;:evlerKampusu FBlok Yenimahalle/ANKARA Aynntlh bilgi iyin: Egitim Ortam. ve Ogrenme Slirey. Daire B~. 
ElektronikAg:http://www.meb.gov.tr Tel; (0 312)413 3541 
E-posta :dogm@meb.gov.tr (0312) 413 3526 

Faks: (0312) 223 8576 

Bu evrak giivenli elektronik imza He imzalannu~tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden lc14-7a68-33ge-a5e6-fOd4 kodu ile teyit edilebilir. 
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