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Egitimi Projesi Egitici Egitimi 

.............................. KA YMAKAMLldNA 
il~e Milli Egitim MUdiirlugti 

..................................... MUDURLudDNE 


ilgi : MEB. Hayat Boyu Ogrenme Genel MfidiirlUgtinun 02.11.2018 tarih ve E.20912356 
saYlh yazls!. 

ilgi yazlda Genel MUdiirliigtimiiz He Tiirkiye Y e~ilay Cemiyeti arasmda 23 Haziran 
2017 tarihinde irnzalanan protokol kapsammda Tiirkiye Baglmhhkla Miicadele Egitimi 
Projesi yiirtitiilmektedir. Projeyle, toplumun baglmhhklarla mucadele siirecindeki bilin~ 
diizeylerinin artmlmasl yoluyla iilkemizde ya§ayan ~ocuk, gen~ ve yeti~kinlerin daha giivenli 
ve mutlu bir hayat siirmelerine katktda bulunulmasl ama~lanmaktadlr. Bu amaca ula~mak i~in 
proj e kapsammda 704 rehberlik ogretmeni formatOr olarak yeti~tirilmi~tir ve devammda 
dayakla~lk 32bin rehberlik ogretmenin egitici egitimleri tamamlanml$tlr. 

Ancak tayinlerden dolaYI bazl illerde formator eksiklikleri bulundugu tespit edilmi~ ve 
bu eksikligi tamamlamak Uzere yeniden formator egitimi planlanmaktadrr. Bu baglamda 
Tiirkiye Bagllnhhkla MUcadele Egitimi Projesi'nde formatOr olarak gorev almak isteyen, 
goniillu rehberlik ogretmenlerinin ba~vurulanm almak iizere Tiirkiye Ye$ilay Cemiyeti 
i§birligi ile ba$vuru formu hazlrlanarak 
https:l!www.yesilay.org.tr/tr/testler/tbm-basvuru-formu adresine yUklenmi§tir. 

Ba~vurular 14/1112018 tarihi mesai bitimine kadar sadece internet iizerinden almacak . 
olup; ba~vurularml ba~vuru tarihleri arasmda yapmayanlann tercihleri kabul edilmeyecektir. 
FormatOr olarak gorev yapan rehberlik ogretmenleri tekrar ba~vuru yapmayacaklardlr. 

Bu kapsamda, ilinizde gorev yapan rehberlik ogretmenlerine konunun duyurulrriasl 
hususunda bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Metin iLCi 
Vali a. 

Milli Egitim MiidurU 
EKLER: 
ilgi Yazl 
DAdITIM: 
il~e Kaymakamhklanna 

JIalk Eg!. ~erkezi Mud.
" 

Tiim Okul MUd. 

Bu evrak gllvcnti elektronik irnza ile irnzal"l1rrll~l1r. https:{fevtaksorgu.rneb.gov.tradresinden b3el-4ecS-3Sf9-a58e-15b4 kodu ito toyit edilebilir. 

https:{fevtaksorgu.rneb.gov.tradresinden
https:l!www.yesilay.org.tr/tr/testler/tbm-basvuru-formu
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DAGITIM YERLERiNE 

02.11.2018 


Gene! Miidiirliigiimiiz ile Tiirkiye Ye§ilay Cemiyeti arasmda 23 Haziran 2017 
tarihinde imzalanan protokol kapsammda Tiirkiye Bagtmhllkla Miicadele Egitimi Projesi 
yiiriitiilmektedir. Projeyle, toplumun bagmuIhklarla miicadele siirecindeki biliny diizeylerinin 
artmlmasl yoluyla illkemizde ya§ayan yocuk, geny ve yeti§kinlerin daha giivenli ve mutlu bir 
hayat siirmelerine katklda bulunulmasl amaylanmaktadrr. Bu amaca ula§mak iyin proje 
kapsammda 704 rehberlik ogretmeni formatar olarak yeti§tirilmi§tir ve devammda dayakla§Ik 
32bin rehberlikogretmenin egitiei egitimleri tamamlanml§trr. 

Aneak tayinlerden dolaYl bazl illerde formatar eksiklik1eri bulundugu tespit edilmi§ ve 
bu eksikligi tamamlamak iizere yeniden formator egitimi planlanmaktadrr. Bu baglamda 
Tiirkiye Baglmhhkla Miicadele Egitirni Projesi'nde formatar olarak gorev almak isteyen, 
goniillii rehberlik ogretmenlerinin ba§vurulanm almak iizere Tiirkiye Ye§ilay Cemiyeti 
i§birligi ile ba§vuru formu hazrrlanarak 
https:l!www.yesilay.org.tr/tr/testler/tbm-basvuru-formu adresine yiiklenmi§tir. 

Ba§vurular 14/11/2018 tarihi mesai bitimine kadar sadece internet iizerinden almaeak 
olup; ba§vul1l1anm ba§vuru tarihleri arasmda yapmayanlarm tercihleri kabul edilmeyecektir. 
Formatar olarak gorev yapan rehberlik ogretmenleri tekrar ba§vuru yapmayacaklardrr. 

Bu kapsamda, ilinizde gorev yapan rehberlik ogretmenlerine konunun duyuruhuasl 
hususunda bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Hasan YILMAZ 

Bakana. 


Genel Miidiir V. 


DagltIm: 

Geregi: Bilgi: 

BPlam Tiirkiye Ye§i1ay Cemiyeti 
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Ames: Emniyet Mh Bogazivi Sk No: 23 Teknikokullar I Ankara Bilgi i<;in: Yal<;lll <;;INARJOgrt 
Elektronik Ag: meb@hsOLkep.tr Tel: 0(312)4132119 
e-posta: ycinar@meb.gov.tr Fales: 0 (312) 2129958 

Bu evrak gilvenli elektronik imza ile irnzalanmI~ttr. https:llevraksorgu.meb.gov.tradresinden 8ecS-c962-3beb-a899-a2bd kodu ile teyit edilebilir. 

https:llevraksorgu.meb.gov.tradresinden
mailto:meb@hsOLkep.tr
https:l!www.yesilay.org.tr/tr/testler/tbm-basvuru-formu

