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T.C.
DENİZLİ VALİLİĞİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 39873195/774.01.05/12419852 02/12/2015
Konu: 2016 Yılı Mahalli Hizmetiçi

Eğitim Planı

VALİLİK MAKAMINA

İlgi : a)Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği.
b)Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı' nın 20/06/2007 tarih ve

B.08.0.HED.0.25.07.00/3279-2007/57 Sayılı Genelgesi
c)Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı' nın 24/10/2008 tarih ve

B.08.0.HED.0.25.07.00/6013-2008/73 Sayılı Genelgesi
d)Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 25/08/2011 tarih ve 652 nolu

Kanun Hükmünde Kararname

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve 652 sayılı
Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereğince;
Müdürlüğümüz personelinin; bilgi ve becerilerini geliştirmek, verimliliklerini artırmak, bilimsel ve
teknolojik gelişmelere uyumlarını ve üst görevlere hazırlanmalarını sağlamak amacıyla, Milli Eğitim
Müdürlüğümüz birimleri, Merkez Okul ve Kurum Müdürlükleri ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin
görüş ve teklifleri alınarak hazırlanan 2016 Yılı Mahalli Hizmetiçi Eğitim Planı ekte sunulmuştur.

Müdürlüğümüzce 2016 yılında düzenlenecek tüm Mahalli Hizmetiçi Eğitim faaliyetleri, ilgi
(a) yönetmelik, ilgi (b) ve (c) genelgeler ile ilgi (d) Kanun Hükmünde Kararname doğrultusunda,
aşağıdaki uygulama esasları çerçevesinde yürütülecektir.

Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde, 2016 Yılı Mahalli Hizmetiçi Eğitim Planı'
nın uygulamaya konulmasını olurlarınıza arz ederim.

Mahmut OĞUZ
Milli EğitimMüdürü

EKLER:
-2016 Yılı Mahalli Hizmetiçi Eğitim Planı

Uygun görüşle arz ederim
Ali ŞANLIER
Vali Yardımcısı

OLUR
02/12/2015

Şükrü KOCATEPE
Vali



rakapılar Mah. Saltak Cad. No:76 Ayrıntılı bilgi için: Sevgi AYDEMİR/Şef
Eektronik Ağ: www.denizli.meb.gov.tr Tel: (0 258) 2655554 - 507/520
eposta: hizmetici20@meb.gov.tr Faks: (0 258) 2634475

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindena51c-feae-3631-b798-13bd kodu ile teyit edilebilir.

2016 YILIHİZMETİÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ UYGULAMA ESASLARI

1.2015 Yılı Mahalli Hizmetiçi Eğitim Planı; İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Müdürlüğümüz hizmet
birimlerinin eğitim ihtiyaçları ve öncelikleri dikkate alınarak hazırlanmış olup zorunlu haller dışında
planda değişiklik yapılmayacaktır.
2.Merkezi ve mahalli hizmetiçi eğitim planları, faaliyetlere başvurular ve başvuru sonuçları
http://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden takip edilecektir. Bu durum kurum amirlerince personele
imza karşılığı duyurulacaktır. İşlemlerin tamamı aşağıda belirtilen takvime göre internet
üzerinden/web tabanlı olarak yapılacaktır.
Buna göre;
a) Merkezi hizmetiçi eğitim faaliyetlerine ait başvuru, onay ve değerlendirme işlemleri
http://mebbis.meb.gov.tr adresinden yürütülecektir.
b) Mahalli hizmetiçi eğitim faaliyetlerine ait planlama mebbis modülü üzerinden (başvuru/ onaylama/
sonuçlandırma) aşağıdaki şekilde yürütülecektir.
-Hizmetiçi eğitim etkinliklerine başvurular; İlgili faaliyetin başlama tarihinden 75 gün (2,5 ay)
öncesine kadar yapılabilecektir,
-Onaylama işlemleri okul/kurum, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince verilen süreler içerisinde
gerçekleştirilecektir.
3.Bir personel yıl içinde en çok 5 merkezi, 5 de mahalli faaliyet için başvuru yapabilecektir.
4.2016 yılı Mahalli Hizmetiçi Eğitim Planı Müdürlüğümüz http://denizli.meb.gov.tr/ adresinde
yayınlanmış faaliyetlerin başlangıç ve bitiş saatleri de belirtilmiştir.Bu nedenle hizmetiçi eğitim
faaliyetlerimizin özellikle eğitim öğretimi aksatmaması için onaylama sırasında, başvuru yapan
öğretmenlerin faaliyete katılma kriterlerine uygun olup olmadığının ve faaliyetlerin ders saatleri ile
aynı saatte olup olmadığının titizlikle incelenerek okul/kurum müdürlüklerince onaylama işlemleri
yapılacaktır. Herhangi bir hizmetiçi eğitim faaliyetine yapılan başvurunun uygunluğundan personelin
kendisi ve kurum amiri doğrudan sorumlu olacaktır.
5.Personelin hizmetiçi eğitim faaliyetlerinden eşit oranda faydalanabilmesi göz önünde
bulundurulacaktır. Bu amaçla son iki yıl içerisinde aynı mahiyette kursa katılan personelin
başvuruları, okul/kurum müdürlüklerince reddedilecektir.
6.İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri;
a) Hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin amacına uygun bir şekilde düzenlenip gerçekleştirilmesinde
Müdürlüğümüz Hizmetiçi Eğitim Şubesi ile etkili bir koordinasyon ve işbirliği yapacaklardır.
b) Hizmetiçi eğitim faaliyete katılacakların listelerini (Liste-1), onay takvimi süresinde
http://mebbis.meb.gov.tr adresinde yer alan hizmetiçi eğitim başvuru modülünde onaylamış
olacaklardır.
c) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün web sayfasında yayınlanan Standart
Eğitim Programlarına uygun olarak hazırlayacakları hizmetiçi eğitim etkinlik programını, ders
dağılım çizelgesi ile eğitim görevlileri listesini (Liste 2) ilgili faaliyetin başlama tarihinden 20 gün
once (İlçe son onay tarihi) Hizmetiçi Eğitim Şubesine ulaştıracaklardır.
d) 2016 Yılı Mahalli Hizmetiçi Planı yönetmelik gereği eğitim öğretimi aksatmayacak ve yolluk
yevmiye gerektirmeyecek şekilde planlandığı için; İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde görevli idareci,
öğretmen ve personel görevli oldukları İlçelerde düzenlenen faaliyetlere katılabilecek, diğer İlçe ve
İlimiz Merkezinde düzenlenen faaliyetlere katılamayacaklardır (Bakanlık talimatları gereği
düzenlenen zorunlu faaliyetler hariç)
İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin teklifleri, Hizmetiçi Eğitim Şubesi tarafından değerlendirilip onay
alındıktan sonra uygulamaya konulacaktır.
7.Tüm yazışmalarda faaliyetin adı, tarihi, yeri, numarası, faaliyetteki görevli veya katılımcıların TC
kimlik numaraları ve görevli oldukları kurum mutlaka belirtilecektir.
8.2016 Yılı Hizmetiçi Eğitim Planında yer alan hizmetiçi eğitim faaliyetlerine ait planlama,
düzenleme, başvuru, onay, duyuru, erteleme, değişiklik, nihai onay, iptal, görevlendirme vb. gibi
işlemler Hizmetiçi Eğitim Şubesince yapılarak http://mebbis.meb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.
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9.Müdürlüğümüz birimleri ve ilçeler, hizmetiçi eğitim şubemizce açılış işlemleri tamamlanarak eğitim
faaliyetlerine katılması kesinleşen ve görevlendirilen personelin görevlendirme onaylarını ve
listelerini katılımcılara gerekli duyurunun zamanında yapılmasını sağlayacaklardır.
10.İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin, hizmetiçi eğitim faaliyetleri ile ilgili her türlü iş ve işlemlerini
Müdürlüğümüz Hizmetiçi Eğitim Şubesi kanalıyla yapmaları esastır. Bu sebeple, İlçe Milli Eğitim
Müdürlükleri, hizmetiçi eğitim planları dışında faaliyet düzenlenmesi için ihtiyaç duydukları faaliyete
ilişkin tekliflerini Hizmetiçi Eğitim Şubesine iletecekler, Hizmetiçi Eğitim Şubesi tarafından
faaliyetler planlanıp düzenlenecektir.
11.Hizmetiçi eğitim faaliyeti sonunda kurs dosyası ile eğitim görevlilerinden alınacak eğitim
materyalleri, (ders notları, CD, disket, vb.) eğitim yöneticisi tarafından 1 hafta içinde Hizmetiçi
Eğitim Şubesine teslim edilecektir.
12.Mahalli planlama ile düzenlenen hizmetiçi eğitim faaliyetine çeşitli sebeplerle katılamayacak
personelin yerine, ilçeler ve okullar tarafından doğrudan bir başkası gönderilmeyecektir. Ancak, görev
değişikliği sebebiyle faaliyete katılamayacak personelin yerine, ilçeler ve okullar görevlendirilmesini
istedikleri personelin onay ve duyuru işlemlerinin zamanında yapılabilmesi ve hizmetlerin
aksatılmaması için, bu yöndeki değişiklik tekliflerini faaliyetin başlama tarihinden en az bir hafta
önce Hizmetiçi Eğitim Şubesine ulaştıracaklardır. Hizmetiçi Eğitim Şubesince onay alınmadan ilgili
kişi / kişiler görev mahallinden ayrılmayacaktır.
13.Özürleri sebebiyle, çağrıldıkları hizmetiçi eğitim faaliyetine katılamayacak olanlar, özürlerine
ilişkin dilekçe ve belgelerini en kısa zamanda (en geç 3 gün içinde) ilk birim amirinden başlayarak
hiyerarşik düzen içerisinde merkezde açılan faaliyetler için İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmetiçi
Eğitim Şubesin’ne, İlçelerde açılan faaliyetler için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ulaştıracaklardır.
Kendi isteği ile müracaat etmiş olsa dahi Faaliyetlere mazeretsiz olarak katılmayanlar hakkında yasal
işlem yapılacaktır.
14.Mahalli yıllık hizmetiçi eğitim planında yer almayan ancak ilgili birimlerce açılması zarurî görülen
plan dışı ek faaliyetlere ait teklifler, gerekli işlemlerin zamanında yetiştirilebilmesi ve katılımcılara
tebligatın aksatılmadan yapılabilmesi için faaliyetin planlandığı tarihten en az 15 gün önce tüm bilgi
ve belgelerle birlikte Hizmetiçi Eğitim Şubesine ulaştırılacaktır.
15.Faaliyetlerde katılımcıların eğitime devam-takip durumları titizlikle izlenecektir. Hizmetiçi eğitim
faaliyetlerine mazeretli olarak haftada 1 günden fazla devam etmeyenlerin ilişiği kesilecektir. 15 hafta
ve daha fazla süreli eğitim faaliyetlerinde haftada bir günü geçmemek kaydıyla mazeretli olarak
faaliyet süresince toplam 15 gün ve daha fazla devamsızlık yapanların da ilişiği kesilecektir.
16.Hizmetiçi eğitim kurslarında değerlendirme sınavları eğitim programında yer alan konulara uygun
olarak yapılacaktır.Değerlendirme sınavlarının geçerli ve güvenilir olabilmesi için eğitim
yöneticilerinin koordinatörlüğünde gerekli tedbirler alınacaktır.Değerlendirme sınavlarının usulüne
uygun olarak yapılmasından eğitim yöneticileri, merkez müdürü ve eğitim görevlileri sorumlu
olacaktır.
17.2016 yılı hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde görev alacak yöneticiler, vekil bırakma ve üst makamlara
konu ile ilgili olarak bilgi verme ve görevlendirme izin/onay işlemlerini kendileri yürüteceklerdir.
18. Valiliklerce mahalli olarak düzenlenen Hizmetiçi eğitim faaliyetlerine katılanların ve
görevlendirilenlerin yolluk-yevmiye ve konaklama giderleri analitik bütçe sistemi gereğince
katılımcıların bağlı oldukları Bakanlığımız ilgili birimlerinden istenecektir.
19.İlgili birim tarafından teklif prosedürü süresi içerisinde tamamlanmayan faaliyetlere ait teklifler
Hizmetiçi Eğitim Şubesince işleme alınmayacak ve o faaliyetler iptal edilecektir.
20.Hizmetiçi Eğitim Planında belirlenen eğitim faaaliyetleri bir yıl içersinde gelişecek yenilenen
durum ve şartlara gore plandan çıkartılabilir veya yeri, tarihi, süresi ve kursiyet sayısı değişebilir;
Bakanlığımız ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün gerekli gördüğü konularda yeni seminer ve kurslar
plana dahil edilebilir.
21.2016 Yılı Mahalli Hizmetiçi Eğitim Planı Hizmetiçi Eğitim Şubesince http://mebbis.meb.gov.tr
internet adresinde yayınlanmıştır.Ayrıca hizmetiçi eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
iletişim kaynaklarından bilgi alınabilecektir.
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Telefon (0258)265 55 54 Dahili 507 ve 520
Faks (0258)263 44 75
e-posta hizmetici20@meb.gov.tr

Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerine başvuru adresi http://mebbis.meb.gov.tr


