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Belirleme Anketi 

KAYMAKAMLIOINA 
(lice Milli Egitim Mudurlugu) 

Ilgi  Ogretmen Yetitirme ye Ge1itirme Gene! Mudurlugu'nun 18/06/2015 tarih ye 
6316867 sayili yazilari. 

Bakanhgimiz Ogretmen Yetitirme ye Ge1itirme Gene! Muduriugu'nun 
Hizmetiçi Egitim Ihtiyaci Be!irleme Konulu yazilari ekte g6nderi1mi olup; söz konusi yazida 
belirtilen "Hizmetici Eitim Ihtiyaci Belirleme Anketi"nin turn personele imza kariligi 
duyuruiarak 12.07.2015 tarihine kadar açik o!acak ankete personel ta!eplerinin 
yansilti!masinin sag!anmasi gerekmektedir. 

Bilgilerinizi ye geregini rica ederim. 

Samih KIR 
Vali a. 

Ii Milli Egitirn MUdUr Yardimcisi 

Ek: 
Bakanlik Yazisi (2 Sayfa) 
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MILLI EciITIM BAKANLII 

Ogretmen Yetitirme ye Ge1itirme Genel MudtiriugU 

Sayi 43501582-774.01.03-E.63 16867 18.06.20 15 
Konu: Hizmetici Egitim !htiyaci 

Belirleme Anketi 

çagimizda yaanan hizh gelime1er ye degime1er nedeniyie bireylerin ogrenmesi gereken 
bilgi ye becerilerde buyuk arti1ar olmaktadir. Bu bilgilerin yalnizca örgUn egitim sistemi He 
bireylere kazandirilmasi mUmkUn olamamaktadir. t hayatina ba1ayan bireylerin, ogrenimi 
sirasindaki bilgi ye becerilerin eksikligi veya bilgiierdeki degiik1ik1er, i yaam1arinin 
gerektirdigi bilgi ye becerileri kazanmalari,  çaiima hayatindaki sorunlara çözUm 
üretebilmeieri ye baarili olmalari için hizmetiçi egitimier kaçinilmazdir. 

Bakanligimiz ogretmenlerine yonelik hizmetiçi egitimler Ogretmen Yetitirme ye Ge1itirme 
Gene! Mudur!ugunce, ogretmen!er diindaki personele yonelik hizmetiçi egitimler ise Insan 
Kaynak!ari Genel Mudurlugunce yapiimaktadir. Bu kapsamda 2016 yih Hizmetiçi Egitim 
Plani hazirlik çah ma!arina ba1anmi$ir. 

Hizmetiçi egitim planinin hazir!anmasinda; kalkrnma plani, hUkümet programiarrnda yer alan 
Oncelikler, Bakanligimizin egitim-ogretime yonelik stratejisi ye politika!ari, bUtçe imkaniari, 
eyiem pianlari, ura karariari, projeler, aratirma!ar, raporlar ye Onceki yiilardaki hizmetiçi 
egitim faa!iyet!erindeki gerçek1eme oraniari He personel talebi egitim ihtiyac analizi 
yapihrken degeriendirilmektedir. 

Egitim ihtiyac analizi yapiiirken en önem!i verilerden birini personel talepleri 
o!uturmaktadir. Verilerin gecerli ye guvenli olmasi için tUrn Bakanlik personelinin 
kullanabiiecegi mebbis hizrnetiçi egitim modUlU üzerinde "Hizmetiçi Egitim !htiyaci 
Belir!erne Anketi" o1uturu1mutur. Ankette yer alan kategori ye programlar, ogretmen veya 
ogretmen diindaki personel bilgi!erine gore ekrana gelmektedir. Hazirlanan sistem; 

a)2016 yili için talep ediien egitim prograrniarindan açilan faaliyet!ere bavuru yapan 
personelin, katilim art1arini taimasi kou1u He "Katilim Onceligine" sahip o!acagi, 

b)Bakanligimizca hazirlanan tUrn standart programlara u1aabi1ecegi, 

c)Ankette yil icerisinde ayni kategori alanindan 2 ye topiarnda en fazia 6 egitirn prograrni 
taiep edilebilecegi, 
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d)Mevcut programlar diinda açilmasi istenilen yeni egitim faaliyeti talebinde bulanabilecegi, 

eki1de d0zen1enmitir. 

Hazirlanan "Hizmetiçi Egitim Ihtiyaci Belirleme Anketi"nin turn personele imza karihgi 
duyurulmasini, 12.07.2015 tarihine kadar açik olacak ankete personel taleplerinin 
yansiltilmasinin saglanmasi hususunda geregini arzlrica ederim. 

Dog. Dr. Omer AçIKGOZ 
Bakan a. 

MUstear Yardimcisi 

Dagitirn: 
A ye B Plani 
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