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KAyMAKAvıı-ıĞıNa
( ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü )

HıüoünrüĞrrxp

Bakanlığımız Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün,30.05.2016 tarih ve 5909478 sayılı
YaZlSl ekte gönderilmiştir. İlgi yazı gereği; 2015 2016 eğitim öğretim yılında öğretmen,
öğreırci Ve velilere yönelik okullarımızda gerçekleştirilen ve Din Öğretimi Genel
Müdürlüğünün İnternet sayfasındaki "MEBDES" Mİlli Eğıtim Bakanlığ Din ğğretimi Genel
Müdürlüğü Etkinlikler Sisteminde değerlendirmeye açılan faaliyetlere ilişkin Jeğerlendirme
forıılarınıır daha önce iletilmiş olanlar dikkate alınmaksızın ekte yer alan MEBDES yarışma
Ve Etkinlik değerlendirme kılavuzu doğrulfusunda 24.06,2016 tarihine kadar doldurulması
hususunda;

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Cevdet ARSLAN
Vali a.

Milli Eğitim Müdürü

EKI:
i|giYazı

DAĞITIM:
İlçe Kaymaklıkları
Anadolu İmam Hatip Lisesi
İmam Hatip Ortaokulları

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http:/ievraksorgu.ıneb.gov.tr adresinden fa47-eOa3-36db-953b,647a kodu ile teyit edilebilir



" 
tülr+*.i_

J* A\w
Sayı : 52532194-3 l0-E.5909478
Konu : Yarışma ve Etkinlik Değerlendiımeleri
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Din Öğretiıni Genel Müdürlüğü

VALİLİĞNE
(il Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi: a) l739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
b) MEB Oıtaöğretim Kurumlar Yönetmeliği
c) MEB Okul Öııcesi Eğitim ve İlkoğretim Kuruııları Yönetmeliği
d) MEB İlkogretim ve Ortaöğretiın Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği

Geııel Müdürlüğümüzce, Anadolu imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokullarında
öğrenim gören öğrencilerimizin okuyan, düşünen, yorumlayan, eleştiren, medeniyetimizin
kültürel mirasını değerlendiren, kültürümüzün söz ve yazı varlığını geliştiren, zenginleştiren
ve yaygınlaştıran bireyler olarak yetişmelerini sağlamak; onların bilimsel, akademik, sosyal,
kültürel, sanatsal, edebi ve mesleki gelişimlerine çok yönlü katkıda bulunmak, dil becerilerini
geliştinnek; öğrencilerimize İslaın'ın temel kaynaklarının önemini kavratmak, doğru inanç,
doğru bilgi, doğru düşünce ve erdemli davranışlar kazandırmak, okullarımızdaki benzer
çalışmaları daha sistematik h6le getirmek ve uygulama birlikteliği sağlamak; geleceğimizin
ııimarları öğretmenlerimizin motivasyonlarını artırmak, alan bilgisi ve öğretimi konusunda
mesleki gelişimlerine ileri düzeyde katkı sağlamak amacıyla sosyal, kültiirel, akademik,
mesleki etkinlik ve yarışmalar planlanmıştır.

Bu bağlamda 2015-2016 eğitim öğretim yılında öğrenci, öğretmen ve velilerimize
yönelik okullarımızda gerçekleştirilen ve Genel Müdürlüğümüzün internet sayfasındaki
"MEBDES: Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Etkinlikler Sisteıni"nde
değerlendirmeye açılan faaliyetlere ilişkin değerlendirme formlarının, -daha önce iletilmiş
olanlar dikkate alııımaksızın- ekte yer alan MEBDES Yarışnra ve Etkinlik Değerlendirme
Kılavuzu doğrultusunda,24.06.20l6 tarilıine kadar itina ile doldurulması hususunda bilgi ve
gereğinirica ederim.

Nazif YILMAZ
Bakan a.

Genel Müdür

Adres: MEtl Beşevleı, Kaıırpilsii F Blok BeşevleriANKARA Ayrıntılı bilgi için:Ahıııet I'OLAT Milli Eğitinı LJzıııaıı Yrd
tilckıronik Ağ:
\j-pOsti] : ahıııellx)lııt(a) ınelı.gov.tr

30.05.20l6

Tcl: 03l2 4l3 3526
Faks:

Bı.ı evrak güvenli elektronik iınza ile imzalanmıştır. http://ewaksorgu.meb.gov.tr adresinden 31Cb-a9 a7 -3626-935e'4444 kodrı ile teYit edilebilir.
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'\,{§B§ES 
Yarışma vş Etkinlik üeğertendirme Kılavuzu

1) http://dogm.meb.gov.trl bağlantı adresinden Din Ögreti Genel Müdürlüğü internet sayfasına
giriş yapınız.

2) Genel Müdürlüğün internet sayfasındaki
tıklayınız. Kurııııı MERRİS kullanıcı adı

yer alan ('IVIEBDES -Etkinlikler Sistemi" sekmesine
ve şifrenizi kullanarak sisteme giriş yapınız.
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3) Yarışma başvuru sitemine giliş yaptıktan sonra, değerlendiımek yarışma veya etkinliği
görmek için ilgili ana kategtıriye tıklayınız.
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4} Listelenen yarışma veya etkinliklerden değerlendirmek istediğinize tıklayınız.
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6) İlgili yarışma veya etkinliğe ilişkin değerle' irme işlemini yapmak üzere değerlendirme sayfanın solunda
Yer alan sekmelerden "Değerlendirme İşlemleri" sekmesine tıklayınız. Daha sonra "Değerlendirnıe
Formu" bölümüne tıklayınız

Değerlendirme formunu indirmek için ekranda görünen "tık " bölümüne tıklayınız.
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s) ilgili yarışma veya

önce hazırl

o*ffin,n değerlendirme formunu eksiksiz bir şekilde doldurunuz, Forma daha

nuzbelgelerdenkopyalamayapabilirsiniz.Doldurmaişlemitamamlandıl<tansonra

"Kaydet* r,, d Üğmesine çift tıklayarak değerlendirme işleminizi tama mlayınız,

9) Değerlendirme işleminizin başarı ile sonuçlandığına ilişkin "Değerlendirmç işlemi Başarı ile Tarnamlandı"

uyarlslnl gördüğünüzden emin olunuz, Eğer ilgili uyarlyl görmediyseniz "kaydet-Gönder" düğmesine
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tıklayarak işlemi tekrarlayınız,


