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Bakanlığımız Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün, 22.12.2016 tarih ve14481030 saYllr Yazısı ekte giinderilmiştir..ilgi 
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Anadolu imam Hatip Lisesi veImam HatiP ortaokulunda göırv yapan eğitim ycınetİciler"i ve branş öğretmenlerine Aynca;diğer okul ve kurumlarda görev yupun om rtıt-tırtı ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerine son ikiYıl ( 2015 Yılı r"e Sonrası ) lİizınet 
. 
içi eğitim faaliyetlerine katılmayanlara yönelikdüzenlenecek olan 20I'7 1'ılı Hizmet içİ egİim arÇ"t pıuru ile ilgili yönetici veöğretmenlerimizin progranr laııa katılıırı larının sağlanması hususunda;

Bilgi ve Gereğini rica ederim.

Deniz EDİP
İlçe Milli Eğitim Müdtlrü

EKİ:
|-ilgi Yazı
2-2017 |dareciHiznetiçi [iğitiıı Faali;ıet Planı (1 sayfa)
3- 2017 Öğretmen Hizınetiçi Eğitim Faaliyet Planı (5 sayfa)

DAĞITIM:
AİHL ve iHoo Müdürliil<Ieri
Ttim Okullar ( DİKAB Öij,retnıenleri )

Zafer Mah. İMKB l'aııı 4950(ı I]uliııık / MUŞ Aynntıh bilgi için:Nurettin YOLDAş VHKİ
Web:httpJ/bıılarıik.meb.gov.tr E|Posta: bulanik49@meb.gov.tr Tel: (0 436)31l 2025 Faks: (0 436)311 25
25

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır, http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden b0l f-a7ad_33ec-86da-8bcc kodu ile teyit edilebilir
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Sayı : 52532|94-77 4.0I.03-E l4481030
Konu: 2017 Hizmetiçi Eğitinı Faaliyet Planı

IvlIJB Beşevler Kaınpusu F B]ıık Ytııin-ıiüalle /ANILARA
]]lektroııik ı\ğ:http:,ı'wrı,u,.ıncb,gov.tr
,Elıtısta :dogıır(i,ınıeb.gov.tr

T.C.

vıirı.i EĞiTiM BAKANLIĞI
Din Öğretimi Genel Müdi,irlüğü

VALiLiĞiNE
(il lvlilli Eğitim Müdürlüğü)

İıgi: a) 25.|I.2016 tarilıli ve 30"/36300-,7,74-E.|3351443 sayılı Makam onayı.

b) 07.12.2016 tarihli ve 4350l582 -'t74.0|.01-F,.I2932598 sayılı Makam Onayı.

Genel Müd1irlüğünıiiz, ,iğretmen ve iclarecilerimizin meslekİ gelİşİmlerİne katkı sağlaYan

öğretim yöntem ve telİnikleri ve eğitim yönetimi kurs ve seminerlerine azami derecede önem

vermektedir. Bu kı,ırs ve seminerler; yeni yaklaşımların öğrenilmesi, öğretmenler ve idareciler

arasında bilgi, tecrübe ve örnek uygulama paylaşımlanna imkAn sağlaması bakımından kaYda değer

bir önem arz etmektedir. Bu nedenle, kurs ve seminerlerdefl arzu. edilen verim ve faYdanın elde

edilebilmesi için eğitim progranılarımız; standart eğitim programlarınm yanl srra, seminer, konferans

ve çalıştaylarla zenginleştirilıniş bir içeriğe kavuşturulmuştur. Hizınetiçi eğitim anlayışımız, Yeni ve

orgıin 6iİyaklaşımİbeninı:ıeyerı, üretkenliği ve paylaşımı esas alan bir anlayışla büti.in branŞlardaki

öğetmen ve idareci].,ıriıı-ı iz:i - ı lri zıııetine ı;u nı,ılrııuştur.

201,7 İdareci l.{izınetiçıi Eğitim Faaliyet Planımız ilgi (a) Makam Onayı ile Öğretmen

Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Planımız da ilgi (b) Makam Onayı ile yüri.irlüğe girmiştir. Genel

Müdi.irlüğümüz internet saylası "Dulrurular" kısmında yayımlanan ve yaz|m|z ekİnde yer alan 2017
jdareci ve Öğretmen Hizmetiçi L}ğitim Faaliyet Plaıeının ilinizde görev yapan İmam hatİp ortaOkUllan

ile Anadolu imam hatip liselerincle görev yapan eğitim yöneticilerine ve branş öğretmenlerine; aynca

diğer okul ve kurumlarda görev },apan Din Kültiirü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerine duyrrulması, son

iki yıl (2015 yılı ve sııırrası) içerisinde Genei Müdürlüğümüzce düzenlenen hizmetiçi eğitim
faaliyetlerinden heıüangi biriıre katılmayan yönetici ve öğretmenlerin eğitİm programlarına

kaülımının teşvik edilmesi lırısuslarında gereğini rica ederim.

Nazif YILMAZ
Bakan a.

Genel Müdtir

1) 2017 İdareci Hiznıetiçi Eğitim Faaliyet Planı (l sayfa)

2) 2017 Ögretmen Hiznıetiçi Eğitim Faaliyet Planı (5 sayfa)

Ek:

22.I2.2016

Aynntılı bilgi için: Eğiliın Orlaın. ve Oğenme Siireç. Daİre Baş.
Tel: (0 3l2)4l3 354l

(0 312) 413 3526
Faks: ((ı 3 l 2) 223 8576

Bu evrıık güvenli elektronik imza ile irızalaııınıştıı. http:/ievraksorgrı.meb.gov.tr adresinden ICt4-7a69-339e-a5e6-fOd4 kodu ile teyit edilebilir.
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Er; ;ı,,.n Kurumlarında
ıoıetimsel Lidertık

S,eınineı-i

Eğitını ve Yönetimde Yeni
'ı'akiasııııiaı seıııineı i

Eğitım ve Yönetimde Yeni
Yak[asım[ar 5emineiİ

kurum küttürü
olusturma ve Ge[istirme

Semineri

nsJyunıtdari.Yöneti i
Semineri

='şar 
ai§{,:l-:i ':]'i l';i .]r..İ:]:j

kuri.ım küitürü
O[üştu rma ve GbLiştirme

Semineri

-. l l KATILıMCI AR,,]'

İ:ı Öğrgl;r.: $1-^: l.,1 iıi:ı|iğünce qe.cekl1.-i;-i;^^
Ui--^+:_i rxi+i- r_-t:.-iiiuı;ıciici ıEiıim ia;li.,,cii,ci-ine son ikı i-ıl içeı-iıinCc
!?alr.._ -^_-^_,] ı.^^ ü-_,l.J,.) iÇ S;ıiJii. ;i:,i: ı.-".i .^ııJ-.|,, ;:^_ L-.:_,:_.^|V ı|l 

-|ı9vv\U iiiıuıi,.,d(,İ/.. . J

i,ş imam hatip oıtac k:.i.: ;, üdü i-leri basvurabi Iir.

Diiı Öği-etimi 0eiıti i,i.;..jü;-|üğünce gerçeklest,i,itiı
Hızmeticı Eğitım Faalıve!|ertne son ikı yı[ ıcerisınce
f2015 ve sonrasıl kalı|m:ııın AnacJoIu ir.am hrı;. l1.oci
ve İmam hatip oı:taokuiç mı.ioüııleri başvurabi{ir.
Din Öğretimi Genet MJdürl"üğünce gerceklestirıien
Hizmetiçi Eğitim FaatiyetLerine şon ik-i yİl iç*rlrinO*
{2015 ve sonrasıJ katıLmayan Anadotu imam hatip |isesi
ve imam hatıp ortaokuiu nüdür basyardımcıLarı/mudüi-
yard ımcı[a rı başvurab itir,
0in Öğretimı GeneI Mudürtüğünce gerçekteştirıi.en
Hizmetici Eğitim FaatiyetLerine son iki yıl. iceİisinde
[2015 ve sonrasıJ katılmayan Anadol"u imam hatip tisesi
ve imam hatip ortaokuiu müdürleri basvurabi[ir.
Din Oğretımı Genel Müdürtüğünce gerçektestiri[en
HIzmetici Eğıtim Faatiyetterine son iki yıt icerısinde
(2015 ve sonrası] katılmayan Anadolu imam hatip l.isesi
vğ imam hatip ortaokul.j] mlOlİİeri başvurabitir;'
Din 0ğretimi GeneI Müdürlüğünce gerceklestirilen
hizmetiçi eğitim faatiyetterine şpn ikiyıt İceıisin,dı lzoıs
ve sonrası} katılmayan Anadolu imam lıatip lisesi ve
imam hatip ortaokul,u pansiyon müdür yardımcı[arı.
bbsyurabiliü,.., .,]'.., .,'] .,] . i :] i
Din 0ğretimi Gene[ Müdüriüğünce gerceklesiiriIen
Hizmetiçi Eğitim Faatiyetterine son iki yİl i..İlrinO.
12ü'15 ve §onrasıl.katıtrnğan Aoğ'dalu lrnain hiİiP tisesı
ve imam hatip ortaoku[u müdür başyardımcıtarı/müdür
.yardımcılarl başvurabil.ir. ;' ;

2ü.ü3.2ü17 2l+.ü3,3ü17

08,05.2017 12.a5.2017

22,05.2017 26.a5,2ü17

1a^a7.2017 1t+.a7.2a17

ilı*ivnf y.gn'i.

Zübeyde Hanım
Hizıncticj Eğıtim
Ll l)tl(tJJu vğ H.Ju

Af :sohir ı' İcf ınh,,i. ]', ]

Hizmetiçi Eğitim'
früstitüsü V€ ASü-
YenişehiİlMeı-sin

Kar*tay
Öğretmenevi

Konya

Cunda üTAL.]'
Ayvatık/Balıkesiİ

HizmeticiEğitim
Enstitüsü ve ASO

Pendik / isrANBUL
. l.j ::: . l:li

,_Hi etiçİi. itl
,Eh§titüsü.vg A5§:ı, .

Pendik / isTANBUL
. , ,l:. J'_

...:.a:
..Cında MTA,L,.,..
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TARİHl
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201 7000368 0ğretim Yöntem ve
Teknikleri {Siyerl Kuı-su

.^1aofr^ltn 0ğretim Yöntem veau l / uuuJU/
Teknikl.eri {Tefsirl Kursu

Din Oğretimi Gene l Miidüıiiiğiince oe;.ceklestirilen
hizmetici eğitim faaliyetterine son iki yı[ İçerisinde {2015
ve sonrası} katılmayan görev ve unvanı öğretmen o[an
lHL meslek dersteri öğrttmenleri basvurabilir_
Din Öğretimi GeneI Müdürtüğünce gercekIestiril'en
hizmetici eğitim faatiyet[erine son iki yıt icerisiııde l20.15

25.09.2017 29.09.2017 5

80

60

?5.09.2017 29.0?.201? 5

U0.}U.Zu]/ J

ü6 i0.2ui7 a

02,10.2017 06.10.2017 5

ve sonrası} katıtmayan görev ve unvan; öğ;-eime n ol,an

Hl7mcrlaı F6ltlm

Enstitüsü ve AS0
Pendik / isıaNeuı

Hizmetiçi Eğitim
Enstitüsü ve AS0

pendik / israıguı

Hizmetici Eğitim
Eıısiiiü>ü ve sSO

Pcnd i|., i i ıı|.|.] İ i*,l

!l--^.,_.;^,.:_

tnstıtüsü ve A5O
Pendik / ISTA|.JBtJl

ılzmeılcı toltlm
Enstitüsü ve ASo

penclik l isıaıışııt

0ğretim Yöntem ve
2l',lC"lJl', , çiıııkiei ı İisıaıi, KJ,iuı "-i,t^j^^;,,^}ll g,,-_.,

,g]LqEı ırrElIj ı \.gl J!

_ Lüı.e!ım Y6ntem,.,el0 /U|JU3ö'I 'J
,'eknikieri {Had jsj ("ıs.;

i-0ğretim Yöntem ve
20'17000383 Teknkteri{SosyatBi[gileı-)

Kıı r5u

uL. ]v.Lu | |

02.i0_2üi]-

oU

j i-l l mestek dersLeri oğretmenteri basvu rabi Lı ı.
nl_ Ax__ı:_: n^-_,uin uEieiin^ıi çenei j',,!üdü;-[üğünce 

EğiceKiesiii-ilen
hizmetiçi pğitim faa{iyetterine son iki yıt Jcerisinde {2015
ve sonrasıJ katılmayan görev ve unvanı öğretmen olan
1mam hatip ortaokullarindü görev ve unvanı öğretmen
olarak görev yapan sosyal bılgıter oaJrelmenlerl
basvurabi Lir.
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201 70A0347

201 7000357

2017t]00366

Öğretim Yöntem ve
Teknikteri {Biyotoji J Kursu

Oğretim Yöntem ve
leKnlKieıi ii en iJııımLerlj

i,( ı ı iSı_ı

:-
Tek-niıilei-ı İMatemati kj

Öğretim Yöniem ve
Teknikleri [İtköğretim

Matematıki Kursu

Kültüre[ 0rganizasyon
5emineri

Öğretim Yöntem ve
Teknik[eri lDin Kü[türü ve

Ahtak Bitgisi} Kursu

Öğretim Yöntem ve
Teknikleri IFıkıh] Kursu

Hi:metiçi Eğitirn
Enstitüsü ve ASO

Pendik / iSTAN8uL

HizmetiçiEğitim
Enstitü5ü ve ASo

pendik / isıaııauı
25.09.2017 2?.09.2afl 5

Fen ve ScsyaI Bitiı.ıter Projesi ve programı uygutayan
Anadotu imam hatip tiselerinde görev yapan-ve Din
0ğretimi GeneI Müdürtüğünce gerçekleştirilen
hizmetici eğitim faaliyetlerine son iki yıl, icerisinde [2015
ve sonrası} katılmayan biyotoji öğretmenleri arasından
resen secilenler a[ınacaktır.
İmam hatip oi-taoku[[a;-ında görev ve unvanı öğreimen
olarak qörev yapan 0in ÖŞreİlml Genel MuJurİlgtl nce
gei-cei.:lestiıii.en hizmetiçi eğiiim faaiiyeiierine son iki yil
içeıisi.,,je [20l5 o* sonrasiJ ketıli-iayan fen bitii.ı{erı
öğrct::ınıc:,ı b:sı,u!-cb!lir.

Anadc !.ı i rna rı hati p li.. ü.i 
"c.- ;J ;.'; ;;';"l; l

Oğreiin-,i Genei Müdürlüğünce qercekiesti!-i[en
hizmet jc j eğiiim faaLiyetterine son iki yı| içerisinde (2C 1 5ve sonrası] katılmayan matematik öğretmenLeri
,]i,O1i i ] l.:.] i,| re' :en seç i [c n ler o[l nı cı |rtl r.
lmam hatip ortaokutlaıında görev ve unvan| öğretrnen
olarak görev yapan Din Öğretimi 6enet Müdürİüğü'nce
gercekl.estiı.ilen hizrnetiçi eğitim faatiyetterine soİ iki yıt
icerı§lnüe i2ü15 ve sonrasıj katltrnayan lLköğretlrn
maiematik öğretmen[eri başvurabi[ir.
Anado[u imam haiip [iseteri ite imam hatip
ortaokul[arında görev ve unvanı öğretmen olarak görevyapan Din Öğretimi Genet MüdürLüğünce
gerceklestiri|en hizmetiçi eğitim faatiyet[erine son iki yı[
içerisinde {2015 ve sonrası} katı[mayan İHL mestek
dersteri ve DKAB öğretmen[eri başvurabitir.
Din 0ğretimi GeneI MüdürLüğünce gerceklestiriten
hi?mbtiÇi'bğitirı faatiyetlerine so-h iki ytt İceİisina;]ZOİİ
ve ,scnrası} katı[mayan görev ve unvanı öğretmen olan
DKAB öğretmen[eri basvurabitir.
Din Öğretimi Genet Müdürtüğünce gerçekteştiriten
hizmetiçi eğitim faatiyetlerine son iki yıt icerisinde {2015
ve sonrasıl katıtmayan görev ve unvanı öğretmen o[an
lHL mes[ek dersteri öğretmenterı başvurabi[ır.

Hizmetiçi Eğitim
Enstitüsü ve A5O

Pcndik / iSTANBUL

Hizmetici Eğitim
iısiiiüsü ve esc

p.nıJik / isrnııgur

ıi:ıııciıci iğitiı.ıı
Ensiitüsü ve ASO

Pcndik / lSTANBUL

nlzmetıcl tglt|m
Fnstitüsü ve ASO

ı,endık / lSTANBUL

Hizmetiçi Eğitim
Enstitüsü ve ASO

Pendik / ISTANBUL

?1.08.2017 25.08.2017

a i ac a^-,a1,.va.LUll l3.,jü.luii

i i.09.20i7 15.ü9.20i7

11 .09 .2017 15.a?.2017

18.09.2017 22.ü?.2017

60

0ıJ

60

60

100

18.09;2017

4l5
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Öğretim Yöntem ve
Teknikteri {Hüsn-ı Hatj

Kursü

20170ü0239
Kur'an-ı Kerim Ti{aveii ve

Tashihi Huruf Kursu

2017n002ll Aı-apça'Muhideşe(iııçu

Anadolu imam hatip lise|eıi ite imam hatip
ortaoku[larında görevli görev ve unvanı öğretmen oLan
ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce geİçekteştiriLen
hizmetici eğitim f aatiyetlerine son iki yıt içerisinde {20.] 5
ve sonrası} katılmayan bayan İHL meslek dersleri ve
DKAB öğretmen[eri basvurabi[ir.
Anadctu irnam hatip liseleri i[e imam hatip
ortaoku il,a rı nda,ç ö revt:i: Eörnv iı6 Ü hvan ı öğret meh o ta n
ve Din Cğ;-et;ııi,l,:ıe: Müciüriüğünce Eerceki.esıiı-ii.en
hizmeiici gğiiir, {4;,|,vptlerine son iki yıt ice.,si"j et2a15
1ıa qnnrıcıl L.t,im.\,.h 

^r!zo!, Ar.^.ı İuı macIal,vJ|| i.i-,..,i;rü:i Ji iaşn ;ii Jij.-§j, :İL ll]--.-,.
.Jo-clırı l,^ !ıİ,-. l ;t-,JJi ]ı]i ; i,J L,:....: :;ıctı.lıııie ıindc* YL'ıS ,,,ı icngi
5ınavlardan 40 yc ıru e rj puan a[anlar bıs,;ur;bilir,
Anaciolu ümanl naiip iiseieri iie imım natip
ortaokuL[arında gi,i ev ve unvanı öğretmen otarak görev
yapan Din Oğreiimi Genel Müdürlüğünce
gerçek legtirı |"eı | ı l:ııetiçi eğ itirn f aatiyetteriıı e ıcn-ikı yıl.
icerisinde [2015 ve sonrası] katılmayan Arapca, lHL
mes[ek dersieı ı ve DKAB öğretmenteri basvurabiiir.
Anadotu imam hatip l"iseteri ile,imam hatip
ortaokutlarınüa görev VQ unvanl iİğretmeı,otarak görev
yapan Din , Öğretimi Genel Müdürtüğünce
gercekleştiriten hizmetiçi eğitim faal,iyetl.erine son iki yıl.
icerisinde [2015 ve sonrası} katıtmayan Arapça, İHL
mesLek ders[eri ve DK,AB öğretmen[erı basvurabiI.ir.
Anadotu imam hatip İisel.eri ile İrn.. hatip
ortaokut].arında görevli görev ve unvanı öğretmen o[an
ve Din Öğretimi Genet Müdür[üğunce gerçeklestiril,en
hizmetici eğitim f aa|.iyetlerine son iki yıt icerisinde [2015
ve sonrası) katıtmayan bayan A.apça, İHL mestek
dersLerı ve DKAB öğretmenLerinden YDS ve dengi
sınavlardan 40 ve üzeri puan a[an[ar basvurabi[ır.
Anadotu ' imarn hatip tiseteri- i[e imam hatip
ortaoku[[arında görev ve unvanı öğretmen o[arak görev
yapan lJın Öğretımı 6enel, Müdürlüğünce
gerçekiesliriien hizmetiçi eğitim faatiyet[erine son iki yıi
iceıisiıde [2Ç15 ve sınrası} kaİilnayan jnl mesiel<

10,07.2017 28.a7,201? 19

10.07,20 1? ?*,*7 ,2a17, ,l 
9

17,07.?017 21,.c?.2017 (

24,07.2,0X7 2B;f7,2017

31.07.2a17 18.08.2017,19 6ü

HizmetiçiEğitim
Enstitüşü ve A5O

Pendik / isTANBUL

u:--^-:^: ax:i:_ı ülZı, lcLl!i Lı]|r|{II

Fn§tliiişii .1s A§$
DanrtiL / iqTıl*ıtıı ıı

illzmeIicı toltlm
E^.+;+;]^;l ,,^ 

^CnLl ıştlluDu yğ HJU

Pendik / isrıııeuL

60

An

ln

60

:..,.

,:. 16 201700027 4
0ğretim Yöntem ve

Teknikterı {Ebru}, Kursu

201 7000285 Arapca Muhidese Kursu

HizmetiçiEğitim
§nstıtüşjj,ve A5O

Pendik l' İSIANğUt

HizmetiçiEğitim
Enstitüsü ve A50

.penoik'l iSıarısul

Hızmettçı Eğıtıq11_ 
_

Enstitüsij ve ASÖ
Piıdik / i§İANBtJi ,

560

3/5
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201 70001 83
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Oğretifıı Yöntem.ve
Teknikleri tTüı,k Di|i ve

Edebiyatıl Kursu

ögretli.n Yöntem vg l

Teknikieri iTüıkçeJ Kurşu

Öğı-etim Yöntem ve

Teknikteri tFiziil kursu

'üğretirn YEntğm Vö

Teknıxleı:ı iKımyal Kursu

Anadolıı imarn hatip lise[eı,inde göı-ev ve tınvanı

öğretmen o[arak görev yapan Din Öğretimi Genel,

l*lİCU.rtgt'"ce gerçekte.stiriten hizmetiçi eğitim

faaliyetteİine son iki yıt içerisinde {2015 ye sönrası}

katıLmayan Türk diti ve edebiyatı öğretmenLeri

başvu rabitı r.

İtüı*m İatip'örteöküt[a i-i nda görĞv, va unvanı öğfötir,,en

otaİaı ğtıİev yapan Üin Öğretimİ Ğ:eıut Müdürtüğü"nco
j*rç.lİeşİl*iun iıiİmeiİçi *;1,1ı", ;a;iliıatierine,bon iiiyii
içe.ı*ı.,ue ;!2015 "ıe ; g1-,gr3§ı}. katllrnayan, Türkç+

oğrctmı n|eı,i bsşvu ı,e bi l.i r.
r^^..^ c^_.,^ı D:l:_l^- |,ıı;::; ,,,c p:ıEı;i_il, uygul:1,ıılL,, Y_ JvJrü(

Anadotu imam hatin liEe|erinde görev yanan ve Dın

Öğreiimi ienei Müciüı-iüğıince gercektesiiriien

hÜmetiçi eğitim faatiyetlerine son iki yı[ içerisinde [20,1 5

ve sonraşıj katı[mayan fizik öğretmenleri arastncjan

ı-cıc ıı ıecı LenLer e[ı nacek}.:ı,.

Fen ie'§osVal Bitimler Projesi ve pıogramı uvsu,tal9n

.Anaciolu lrnam,hş,tip lİıeleri nde gljt*x .ya,pa.n :yğ qin

ÖŞretlmi,. ..6onel, ,, Müdür,tüğünce ' , g€rç€[,tğ§İjrllon

hİzmetıcı 0ğitım f aa Liyetterifi ö gon rkı,yı1, i çgıisınd e {20 1,5

ve sonrası| katılmayan kimya öğretmenleri arasıhdan

resen seçilen[er.
Anadotu imam hatip liseteri ile 1mam hatip

ortaokull,arında görevli görev ve unvanı öğretmen olan

ve Din Öğretimi Genet Müdürl.üğünce gerçekteştiriten

nt*.tiçi"*gltlm f aatiyetterin* .on iki yıl içerisinde [2015

u" .on..r,J katıtmayan erkek İHL mes|ek ders[eri ve

D_[AB,:ğr:!_T.enteri Paşyul3bj[i|i,:, .,,,,,, iııı : :"._ . .j

Anadolu imarı hat]ip tiseteri ile , imam hatip ,

orİjbkultarında qörevli görğy tö unvanı öğretmen olan

ve üj.n' ÖŞleıimİ Gelıeı' (üdürlİlğ,ü e.ğ_er$öktğştirilen

lıiİnıetlçi eŞitlm faatİyetlçrine snn itl yıl ictrislnde,[20]5

u9 ,on..u,İ katıtmayan erkek iHL meslet( ders[eri ve

nİnB'Öğİ*t*enierihden haf ız olan[ar başvurabitir, .,.

HizmetiçiŞğitim
Enstitüsti ve A50

Pendik / iSTANBUL

, '' ': l]

Hizmetiçi üğitirn,
'Eniiitüsü ve'AS0'
pnnoiıJ isrAliısüt

Ensıiiüsü ve ASO
Pcndik / isrnNau]-

. .Hiırnetiçi [ğitirn, ,

Fnstitiisü ve A50 ,

Pendik /isTANşul,

Şehit Omer
HaLisdemır

Anadol-u İrnam Hatip
Lisesı Yenimahalte /
' ANKARA

22.05.201? 26,ü5,2a17

.! a.- ^,a",a
ll.|3.1Ul I iü,uJ"lu ı/

a3,a7.2017, o?.87.2ü17

-03.07.2n17 ..87.a7,?a17

10.07 .2017 28,07.2017 19
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60Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve

Tashihi Huruf Kursu

:

Haf ıztık Pekiştirme Kursu
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iHL nıesiek ders[erj öğretmeni.eı-i başvuraİitir. i-endik / i5TAl,JDUL
Din Öğretimi Genel Müdür[üğünce gercektestiriten 

,

hizmeı.ici eğitim faa[iyetterine son iki vlı. icerlsinı. ıınr l Hizmetıcl Eğıtim
öo,eıl1l /öntemve Uln ugfetlr-, 6enel MÜdÜrl]ğJncF 9e-çe<lestlıilen

ar1700§144 r"ı 'r" it"..:-_*.r,.l lizmetiri eğisı f*tiyeııeri"" ş9" iıay*Ç""ç ızo15 HzİFllç tğllirF

n _ _ ;.* ^ 
iHL nestek darsıen öğretmenbfl oE.l,rı.ait,l. . ı.ndv slİNBUı , . -.

ı ç" .l |,öüş T;;";** *. .ü§r*iı t€rCl §flitlffi_d ge.çeı.şİi,,Ü- '... : ; İ ; '
üıuryrs rtın,-u& ({!,d..iü".ı!it rİlf ",İ§ tl.y"ıT,"ı€"",*i4§ü"ü,dilro]G {|]l$,t ğ']\ l L "İ { ,1} ;, ; oi. ^.t , x,o. - ,trsdnrğslj lllm-ı,an gtrev vo un{İnı öEetml|ı o6i f.Ellllsu fe,Aso" z4.0ü2ılr , aİ.ü)bD- , f, , - aı{4 o(AaiEfaİİrşnlerlbaFrı"b&_ !1 _],.\,_.,4l,,ı(:Tl*B%.,... 6 .. i_. _ j a JA.adolr ifıa-1 hatıo liseL"-i te ıis.ı 1at,D 'l .

n.ıiokutbnnd. göıev ve ulva& oq-sıİnenalaraioorğ
20-.7000]66 

D.oieHJra,naveydretrrı y"o,"' oın "dd;",;, -ğ;;"ii -;Sj;}Tİ 'y'}meıc,ığıın(
- 

. 
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