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FATİH PROJESİ BT REHBERLİĞİ BAŞVURU AÇIKLAMALARI 

  

               Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 30.12.2015 tarihli ve 

13507730 sayılı yazısı gereği ilimiz genelinde FATİH Projesi kapsamında bulunan örgün 

eğitim kurumlarına 2. Dönem (06.02.2017 - 16.06.2017) "Fatih Projesi BT Rehberliği" 

görevlendirmesi yapılacaktır. 

 

YAPILACAK İŞLEMLER 

Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri; 

             Başvuru dilekçesi yazdırılarak imzalanacak, kurum müdürlüğüne onaylatılacaktır. 

İmzalı ve onaylı başvuru dilekçesi taranarak öğretmenin kadrosunun bulunduğu eğitim 

kurumunun meb.k12.tr uzantılı kurumsal e-posta adresi 

üzerinden btkoordinator56@meb.gov.tr e-posta adresine gönderilecektir. Ayrıca evrak 

gönderimi yapılmayacaktır. 

           Sunucuda (meb.k12.tr) aksaklık yaşanması durumunda imzalı ve onaylı başvuru 

dilekçesi öğretmenin başvuruda kullandığı e-posta adresi üzerinden 

fatihprojesi56@gmail.com adresine gönderilebilecektir. 

          Görevlendirme için başvurulabilecek okulların listesi yazının ekinde yer almaktadır. 

 

Başvuru tarihleri: 

Başlama: 16.01.2017  

Bitiş: 27.01.2017  

 

AÇIKLAMAR 

 

         Başvurular öğretmenin kadrosunun bulunduğu ilçedeki FATİH Projesi kapsamındaki 

eğitim kurumlarına bakanlığın yazısında belirtilen öncelik sırasına göre yapılacaktır. 

         Kadrosunun bulunduğu kurumu ilk tercihine yazanlar bu tercihlerine yerleştirilirken 

öncelikli olacaklardır. 

        Aynı durumda birden çok başvuru olması durumunda bakanlığın ilgi resmi yazısında 

belirtilen öncelik sırası dikkate alınacaktır. 

 



 

 

 

GENEL ŞARTLAR 

1. Görevlendirmeler Fatih Projesi kapsamında bulunan 8 ve daha fazla şubesi bulunan 

okullara yapılacaktır. 

2. Şube sayısı 8'den az olan okulların sorumluluğu aynı ilçe içerisinde görevlendirilen 

öğretmenlere dağıtılacaktır. 

3. Kadrosunun bulunduğu okulda 21 saatten fazla ders görevi bulunan öğretmenlere 

okulu dışına görevlendirme yapılmayacaktır. 

4. Tercihlerine yerleşemeyen ve ilçe içi tercih dışı görevlendirmeyi kabul eden 

öğretmenler, kadrosunun bulunduğu ilçede proje kapsamındaki boş kalan okullardan 

birine görevlendirilebilecektir. 

5. Bu görevi yapacak öğretmenler okullarında var olan ders görevini yerine getirdikten 

sonra kalan zamanda bu görevi yürütecektir. 

6. BT Rehberliği görevi valilik onayı ile yapılacak ve görev öğretmenin haftalık ders 

çizelgesinde “Fatih Projesi BT Rehberliği” adı ile gösterilecektir. 

7. Yarıyıl ve yaz tatillerinde görevlendirme yapılmayacaktır. 

8. Bakanlığın yazısına istinaden ücretli ve aday öğretmenlere görevlendirme 

yapılmayacaktır. 

9. Üzerlerinde asaleten, vekâleten veya geçici görevlendirmeyle yöneticilik görevi 

bulunanlar, valilik oluruyla geçici veya sürekli başka bir görev için görevlendirilenler 

bu görevlerinden ayrılmadıkları sürece, bilişim teknolojileri rehber öğretmeni olarak 

görevlendirilmeyecektir. 

10. BT Rehberliği görevini yürütecek öğretmenler; görevlendirildikleri tarihten itibaren 

ilk 15 (onbeş) gün içerisinde yıllık çalışma planı hazırlayıp görevlendirildikleri okul 

müdürlüğüne sunarak uygulamaya koyacaklardır. 

Yukarıda belirtilen esaslara uygun yapılmayan görevlendirmeler ivedilikle iptal 

edilecektir. 

 


