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b) Etkinliğin başlatılması, yürütülmesi ve başarıya ulaşması için gereken müdahalelerde 
bulunur, gerektiğinde tedbirler alır, çözümler üretir. 
 
İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 
MADDE 5-  
a) Etkinliğin sağlıklı ve nitelikli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için, etkinlik öncesi ve 
devamında üniversiteler, gençlik ve spor il müdürlüğü, gençlik merkezi müdürlüğü, 
müftülükler, halk eğitim müdürlüğü ve sivil toplum vb. kurum ve kuruluşlarla işbirliği 
yapabilir, eğitim-öğretim ortamlarının, sosyal ve kültürel mekânların hazırlamasını sağlar. 
 
Etkinlik Merkezi Okul Müdürlüğü  
MADDE 6-  
a) Etkinlikle ilgili olarak eğitim-öğretim ortamlarının, spor salonu, çok amaçlı salon, 
konferans salonu, kütüphane, mescit ve sosyal-kültürel mekânların hazırlamasını sağlar. 
b) Katılımcıların zamanında ve güvenli bir şekilde etkinlik merkezine ulaşması için 
gereken hatırlatma ve uyarıları yapar.  
c) Etkinlikte kullanılacak materyalleri Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile birlikte belirler 
ve/veya temin eder. 
d) Çerçeve program esas alınarak etkinlik programını, ders çizelgesini ve öğretim 
materyallerini hazırlar, gerektiğinde yeni etkinlikler ekler. 
e) Etkinliğe katılan öğretmenlere, destek sağlayan kurum/kuruluş ve kişilere verilmek 
üzere Genel Müdürlükçe hazırlanan belgelerin dağıtılmasını sağlar. 
 
Etkinliklerin Süresi  
MADDE 7-  
Etkinlikler 8 Temmuz - 2 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilir. Her bir etkinliğin 
takvimi, etkinlik çizelgesinde verilmiştir. 
Diğer Hususlar  
MADDE 8-  
a) Gönüllü olarak katılmak isteyen öğretmenlerin başvuruları  17 Haziran 2019 
Pazartesi gününe kadar http://dogm.meb.gov.tr/anket/ adresindeki başvuru formunun 
online olarak doldurulması gerekmektedir. 
b) Etkinlik Çizelgesinde belirtilen başvuru/katılım şartlarına uygun olan öğretmenler 
başvuru önceliği ve tercih sırasına göre etkinliklere yerleştirilir. 
c) Yeterli başvurunun yapılmadığı etkinlik türleri birleştirilebilir veya iptal edilebilir. Bu 
konuda okullarımıza gerekli bilgiler verilir. 
d) Katılımcılar etkinlik süresince Genel Müdürlüğümüz ve Etkinlik Merkezi Okul 
tarafından hazırlanan programlara devam etmek ve belirlenen kurallara uymak 
zorundadırlar.  
e) Yaz eğitim etkinliklerine kursiyer olarak katılan öğretmenlere, Bakanlığımızca 
“yolluk, yevmiye ve konaklama ödemesi yapılmayacak” olup iaşeleri ve ibateleri etkinlik 
merkezi okulun pansiyon bütçesinden karşılanacaktır.  
f)  Eğitim görevlilerine, MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine 
İlişkin Karar’ın 8. Maddesi çerçevesinde ek ders ücretleri etkinlik merkezince hazırlanan 
puantaja göre bağlı bulundukları okulların ilgili bütçe tertibinden ödenecektir,  
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Etkinliklerin Değerlendirilmesi  
MADDE 9-  
Okul müdürlüğü gerçekleştirilen etkinlik ile ilgili en fazla 20 adet görsel materyal ve 
değerlendirme raporunu 19 Ağustos 2018 Pazartesi gününe kadar 
kadirsongut@gmail.com adresine gönderir. 
İletişim :  Kadir SÖNGÜT (Şube Müdürü) : 0312 413 35 08  
              Mehmet YARĞIN     :  0312 413 31 39 
               Kani AYVAZ                          : 0312 413 39 57  
                 Meryem SARIKAYA (şef)           : 0312 413 35 10 




