
T.e. 
MUS YALiLiGi 


it Milll Egitim Mi.idi.irli.igu 


SaYl : 63326527-700-E.20175089 27.11.2017 

Konu : FATiH Projesi Egitmeni 
Gorevlendirmes i 

... ... ..... ....... ... ....... ......... .......... KA YMAKAMLIGINA 
( ilye Milli Egitim Mi.idi.irliigu ) 

.. ........ .... .......... .. .... ...... ...... .. ......... MODORLOGUNE 


FATiH Projesi kapsammdaki ogretmen egitimlerini ve Proje ile ilgili diger i~ ve 
i~lemleri yOri.itmek amaclyla illilye mill! egitim mudi.irli.iklerine 0 I Ocak 2018 tarihinden 
itibaren 6 ay si.ireyJe FATiH Projesi egitmenleri gorevlendirilecektir. Gorevlendirilmek 
isteyen Bili~im Teknolojileri Ogretmenlerinin yazlmlz ekinde bulunan formu doldurarak 30 
Kaslm 2017 tarihine kadar btkoordinator49@meb.gov.tr adresine gondermeleri 
gerekmektedir. 

Bilgilerinize ve geregini rica ederim. 

Metin iLCi 

Yali a. 


II Mitli Egitim Mi.idi.iri.i 


Ek: 

Fatih Projesi Egitmeni Gorevlendirilmesi Yazlsl (2 sayfa) 

Fatih Projesi Egitmen Gorevlendinne Teklif Formu (1 sayfa) 


Dagltlm : 

ilye KaymakamlJklan 

Merkez Okul ve Kurum Mud. 


Adrcs: iota,yon ('add"si Va ldlk 8""",3. Kut il Mill; Egit iOi Bdgi i ~ l fI' Sallh K;\ N ( BT il. KO(l rlii nuti)rii) 

1vWclilrlilg u 

r le ~ tro ni k I\ g: Tel: nI43ti) ::> 12 _' ~ ~ .\ 


~ -rt)~ lll: hI kOt)n lJ lI.ltur4l)~, ( rn t~h .g\ )\' . ( 1' I "k, · 0(·1.'(,\ 2 12 I') K~ 


Bu cvrak ~ii venli ckklfollik IIn"l ile imzal"nl11l~I" . hllps://evraksorgu.meb.guv.1r aurcsindell 9040-3 72e-32d6-8a38-bcfd kudu ik lcyi l euikbil ir. 

http:hllps://evraksorgu.meb.guv.1r


T.e. 

MiLLIEGiTiM BAKANLIGr 


Yenilik veEgitim Teknolojileri Genel Mudfulugu 


SaYl : ~1576613-903.07.01-E.20060233 24.11.2017 

Konu : FA TiH Proj esi 
Egitmeni Gorevlendirmesi 

.............................. V ALiLiGiNE 
(il Milli Egitim Mudurlugii) 

ilgi: 27.07.2017 tarih ve 81576613-903.07.01-E.11415783 saYlh Bakanhk Makam Onay!. 

F ATiH Projesi kapsammdaki ogretmen egitimlerini ve Proje ile ilgili diger i~ ve 
i~lemleri yiiriitmek amaclyla illilye milli egitim mudiirluklerine 01 Ocak 2018 tarihinden 
itibaren 6 ay sfueyle F ATiH Projesi egitmenleri gorevlendirilecektir. 

FA TiH Projesi egitmeni olarakgorevlendirilmesi teklif edilecek ogretmenlerle ilgili il 
milli egitim mudiirlUkleri a~aglda belirtilen esaslar dogrultusunda hareket edeceklerdir: 

1. ilgi Bakanhk Makam Onayl ile gorevlendirilen ve halen gorevlerine devam eden 
ogretmenlerden istekli olanlar teklif formuna oncelikli olarak eklenecektir. 

2. il milli egitim mudurlUkleri; merkezi olarak yapIlan F ATiH Projesi kapsammdaki 
egitmen egitimi kurslanna ve "FATiH Projesi Etkile~imli SImf Yonetimi Kursu" utaktan 
egitimine kattlan ve ba~anh. olan Bi1i~im Teknolojileri ogretmenleri arasmdan yeni 
gorev1endirme teklifi yapabilecektir. 

3. ii milli egitim miidurlukleri tarafmdan tekIifler; ogretmenlerin kadrolannm 
bulundugu okullkuruml~r dikkate almarak, ilyeler aras~ yer degi~ikhgine sebep olmayacak ve 
yolluklyevmiye odemesi gerektirmeyecek ~ekilde iVilye milli egitim mudurlUklerine 
yapllacaktlf. 

4. Teklif edilen ogretmenler arasmdan 1 (bir) ki~i "BT il Koordinat6rii" olarak 
belirlenecektir. 

5. Uzerinde yoneticilik, MEBBis vb. gorevi bulunanlann teklifleri kesinlikle 
yapIlmayacaktIr. 

6. Yukanda belirtilen ~artlan ta~lyanlar arasmdan istekli ogretmenler bulunmamasl 
durumunda bili~im teknolojileri ogretmenferi arasmdan illilye ihtiyaylan dogrultusunda 
gorevlendirme teklifleri yapIlabilecektir. Yapl1an teklifler FATiH Projesi Egitmenleri 
Degerlendirme Komisyonu tarafmdan degerlehdirilecek, gorevlendirilmesi uygun goriilen 
ogretmenler ilk merkezi "FATiH Projesi-Egitimde Teknoloji Kullamml Egitici Egitimi 
Kursu" 'na ahnarak yeti~tirilecektir. 

7. Onceki gorevlendirme donemlerinde ye~itli sebeplerle gorev iptali yapllan 
ogretmenlerin teklifleri yapIlmayacaktlf. 

8. il milll egitim mudiirlukleri tarafmdan gorevlendiriImesi teklif edilen ogretmenlerin 
bilgileri ek formda belirtilen aianlara eksiksiz doldurulacakttr. 

Iil milli egitim miidurlukleri tarafmdan ek form iIe gorevlendirilmesi teklif ediIen 
I 

ogretmenler, YeniIik ve Egitim TeknoIojileri Genel MudurlUgu bunyesinde kurulacak olan 
---_.._----------------"-. -..... ..- .~-_...-._-----~-._------~-- .. "~ ~--.----------------.---

Emniyel Mahailesi, Milas Sokak, No:S 06560 Yenimahallc-ANKARA 
TeiellJn No: (0 312)296 94 00 F:n: (O 312) 213 61 36 Uzman Ogretrnen 
E-Posta: erdogaH.pe1Uk(il)eba.gov,tr Internet Adresi: http://yegirek.meb.gov.1.r Te!efon No: (03l2) 296 95 66 

Bu evrak guvenli clektronik imza He imzalallllll~trr. https:llevraksorgu.meb.gov.tr adresinden be89-8e87 -388d-956d-53b4 kodu ile teyil edilcbilir. 

B_iigj -'vin: Erdogan 

https:llevraksorgu.meb.gov.tr
http://yegirek.meb.gov.1.r


"FA TiH Projesi Egitmenleri Degerlendirrne Komisyonu" tarafmdanyukanda belirtilen 
esaslar dogrultusunda degerlendirilecek, belirtilen esaslara uygun olmayan tekliflerde nihai 
karan komisyon verecektir. "F ATiH Projesi Egitmenleri Degerlendilme Komisyonu" 
tarafindan yaptlacak degerlendirme sonucunda gorevlendirilmesi uygun goriilen 
ogretmenlerin isimleri onaya sunulacakhr. 

FATiH Projesi Egitmeni olarak goreviendirilmesi teklif edilecek ogretmenlere ait ek 
teklif formu ve varsa dilekc;e, rapor vb. evraklann DYS uzerinden 5 Arabk 2017 Sab gunu 
mesai bitimine kadar gonderilmesi hususunda bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Bilai TIRNAKyI 

Bakan a. 


Genel Miidiir 


Ek: FATiH Projesi Egitmen TeklifFormu (1 Sayfa) 

Dagltlm: 
BPlam 

Ih!1niyet MahaHesi, Milas Sokak, No:S 06560 Y enimahalJe-A~'KARA Bil.gi iyin: Erdogan
Telefon No: (0 312)296 94 00 Fax: (0 312) 213 6136 UZlllan ()gretmen 
E-P()$ta: erdogan.peluk(q;eha.gov.lr internet Adresi: http://yegitek,rneb.gov.tr Telefon No: (0312) 296 95 66 

Bu evrak gUvenli elektronik imza ile imzalaOTI1l~tJJ:. https;j/evraksorgu.meb,gov.tr·adresi~cI;;t)e89~8e87 - 388d':'956d-53b4 kodu ile teyi! edilebilir. 

http://yegitek,rneb.gov.tr

