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BULANIK KAYMAKAMLIĞI

İlçe Mil{t"Eğitim Müdürlüğü

İlgi : Bakanlığımız Öğetmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü nin08/06/20l6
tarih ve 43 50l 582-7 7 4-E.6309056 sayılı y a^s|.

,,i ,..

Bakanlığ_ımız Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğtinün ilgi yaz$ı
doğrulfusunda Öğretmenlerimizin Mesleki çalışmalarının ilk haftasında, otoı -tıa.ıİlüğüncehazır|arıan Program Çerçevesinde kendi okullarında bu çalışmalarını yapacaklar, ikinci
haftasında ise yazlmv ekinde beliıtilen eğitim merkezlerinde mesİeki eğitime tabi

lacaktır.

Öğretmenlerimizİn istemeleri halİnde ikinci hafta yapılacak eğitimleri farklı illerde ve
ilÇelerde ( il mücavir alpnı dışında ise ) alabileceklerdir. Farklı il ve ilçelerdeki çalışmalara
katılacak öğetmenler katılacak il ve ilçeyi önçeden okullanna dilekçe ile bildirecekler ve
katıldığı mesleki çahşmayı belgelendirec,,eklerdir.

Haziran 2016 dönemi Mesleki Çalışmalarının ekli program doğrulfusunda
uYgulanması ve müdürlüğünüzde görev yapan öğetmenler" g"..kli bilgilendirilmenin
yapılması hususunda; '

Gereğini rica ederim.

Deniz EDİP
İlçe Milli Eğitim Müdürü

Sayı : 7l201883 -774.09-E.652420l
Konu : Mesleki Çalışmalar

l4.06.20l6

Bilgi Edinme:N.YOLDAŞ

TcL (a436} 31l ]0 25 io}.s: (04.36) 3l l 25 25

EKLER:
l-Mesleki Çalışma Programı
2-Mesleki Çalışma Eğitim Merkezleri i.ı,,

DAĞITIM
1-Tüm okul ve Kurum Müdürlükleri

, ',! :,:

Zatbr lr4ah. 49500 Bulanık,' Iv{UŞ

ll'elı; http:,y'tıulaııik.nıeb.grıv.tr ğ-Posla: bu[anik.{9(rimeh.gov-tT

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 1f3e-3430-304b-aae5-19C6 kodu ile teyit edilebilir.
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}AcITı§4 Ytrft,L§Rİtış

İİgİ : a} Mi}ti §ğitiffi nut*ı,g, (Jkul ünçaşi §ğiıirıı ve İlkogreıim Kınımİan Yssefıttiği
b} Milli Şğitim üakmiığı ÖııaoŞctim Kıınıçılaıı Yönerisliği.

iiıziruı ?ülö döaemiudo üSttmeıü*rirşieiş iişi {a)yönemeliğin }8 inti vo üüı (b}
yönetmtliğiıiı 8? {n*i mnddcsi geı*:.ğirce y*şuoağ mruleki şelışmalor iü-3ü }Iıtiru İOlS
tafihlğri nrnşışda ekte }Cıderilen prnşrıım çcrçtı,*sindç. uygulanacnktır.

ÖŞrutı*cnl*rirıiz h{ttlcki ça*iırııalaıınıı iik haftasınıia, ah:l rnü{ürlüğthıo* hıarlnnau
p§ğrrın ç.*rçcvcııind* kşıdi o*ııi}aruıdt bu çaiışnxlurını yapacaklaı, ikinçi }ı*frasında işe
il"ilçc milli s§itim rnlldiirlüklerincş hazıılanüıı pfü§lrniı göte bciirli merkez l ışeşker.l*ıdç
alanlaıı ile ilçili meşl*i eğitiıne tabi ğıtıılacıkkrdır.

Öğr*rı*ııleriıııiz i*tçııı*lt»i.. ha]inde ikirıd hat}a yapıiamk eğitirnlori *ıı,kı
ğierde vc ilçeltrd* {il mücuvir aianı dı*ııııılı işş) alabilcceklcrdir. Fari<lı ii ve itçcledeli
şlışmalaıu kauiacak Eğıetııeıler kııtılgcakiarı il r,* ilçcyi önı:edcn ohılkrına dil*çc ile
büdireg*lıt ve t*tıldı§ı mcsleki çıiışmııyı tıcigelcndire*çiicrıliı

Ögretınenierimizin Haziıtı 2ğ16 dğnşmi Meşiciıi Çalışmaiarın ekii pro*run
doğıultu*uıda uygulaırnaıı husuştşida g*ıeğini rj*a ed*riın-

MuammcrYiL}lZ
§akoı ı.

Mü*aşar Yordımcı*ı

$aşı ı 43§ül.§ü?-??4:§.E3ü9t}5ö
Konu : iı{eslcki Çaiİşmoltr
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Fakç; *3124l*f,2?d
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