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Fatih P rojesi, eğitim  ve öğretim de fırsat eşitliğini ve BT araçlarının öğrenm e ve 
öğretm e sürecinde daha fazla duyıı organına hitap edecek şekilde derslerde etkin 
kullanılm asını sağlam ak am acıyla uygulam aya konulm uştur.

U ygulam a planı doğrultusunda proje öncelikle ortaöğretim  okullarında başlam ış 
(lise, anadolu lisesi, fen lisesi, sosyal bilim ler lisesi, imam hatip lisesi), bu okullarım ızın 
büyük çoğunluğunda etkileşim li tah ta kurulum ları tam am lanm ış, sırasıy la diğer 
okullarım ızın da kurulum ları tam am lanacaktır.

Fatih Projesi ile tüm sınıflarım ıza bilişim  teknolojileri araçları kurulm aktadır. 
S ınıflarım ıza kurulan bu donanım ların ve sağlanan ders içeriklerinin öğretm en ve 
öğrencilerim iz tarafından etkin bir şekilde kullanım ı bilişim  teknolojileri konusunda 
öğretm en ve öğrencilerim ize yönelik rehberlik ihtiyacını ortaya çıkarm aktadır. Bu nedenle 
B ilişim  Teknolojileri öğretm enleri tarafından yürütülecek olan BT R ehberliği görevi önem  
arz etm ektedir.

Ö ğretm en ve öğrencilerim ize bilişim  teknolojileri konusunda rehberlik yapacak 
öğretm enlerin  aşağ ıda belirtilen esaslar doğrultusunda görevlendirilm eleri gerekm ektedir;

1. Fatih Projesi kapsam ında donanım  kurulum u tam am lanan veya işler vaziyette 
en az bir B ilişim  Teknolojileri sınıfı (B ilgisayar Laboratuvarı) bulunan örgün 
eğitim  okullarına B ilişim  Teknolojileri Rehber Ö ğretm eni görevlendirm esi 
yapılacaktır. Görevlendirmelerde proje kapsam ında donanını kurulumu  
tam am lanan okullara öncclik verilecek, bu okullarda ihtiyaç varken diğer  
okullara görevlendirm e yapılmayacaktır.

2. Bu görevi yapacak öğretm enler okullarında var olan ders görevini yerine  
getirdikten sonra kalan zam anda bu görevi yürütecektir. G örevlendirilen 
öğretm enin  yerine kesinlikle ücrctli veya başka b ir öğretm en talep etm e yoluna 
gidilm eyecektir.

3. Bilişim teknolojileri rehberliği görevi, bilişim teknolojileri öğretmenleri  
tarafından yürütülür. B ilişim  teknolojileri öğretm eni bulunm am ası veya 
rehberlik  ihtiyacının m evcut bilişim  teknolojileri öğretm eni/öğretm enleri 
tarafından karşılanam am ası durum unda kendi branşlarında ders açığı 
oluşturm ayacak  şekilde sırasıyla istekli diğer branş öğretm enlerinden;
a) M ezuniyet alanı itibarı ile bilişim  teknolojileri öğretm eni olarak 

atanabilecek olanlar,
b) “Eğitici B ilişim  Teknolojileri Form atör Ö ğretm enliğ i” görevini Bakanlık 

onayı ile en az 6 .(altı) ay süre ile yürüttüğünü belgelendiren öğretm enler,
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c) “ B ilişim  Teknolojileri Rehber Ö ğretm enliği K ursu” nu başarı ile 
tam am ladığını belgelendiren öğretm enler,

d) B ilişim  teknolojileri form atör öğretm enliği hizm etiçi kursunu başarı ile 
tam am ladığım  en az 180 (yüzseksen) saatlik  tek bir belge ile belgelendiren 
öğretm enler,

e) B ilişim  teknolojileri alanında doktora yapan öğretm enler,
f) B ilişim  teknolojileri alanında tezli veya tezsiz yüksek lisans yapan 

öğretm enler,
bilişim  teknolojileri rehberliği görevini yürütebilirler.

4. Branşı “S ın ıf Ö ğretm enliği” olan öğretm enlere bu görev verilm eyecek, ancak 
öğretm enin norm  fazlası olması durum unda görev verilebilecektir.

5. Görevi yürütecek istekli öğretm enlerin aynı şartları taşım ası halinde sırasıyla;
a. D oktora yapanlara,
b. Y üksek lisans yapanlara,
c. En fazla hizm et puanına sahip olanlara,
d. B ilişim  alanında katıldığı hizm etiçi eğitim  faaliyetlerinden toplam  kurs 

saati sayısı fazla olanlara,
öncelik verilecektir.

6. BT R ehberliği görevi öncelikle öğretm enin kadrosunun bulunduğu ilçe sınırlan 
içinde yapılacaktır. O kulda görevlendirm e şartlarını taşıyan birden çok BT 
öğretm eni bulunm ası durum unda, okulundaki eğitim-öğretimi aksatm ayacak  
şekilde aynı ilçede ihtiyaç olan başka okullara görevlendirm e yapılabilecektir, 
ilçede ihtiyaç olm am ası durum unda büyükşehir m erkez ilçeleri arasında da, 
başvuranın talep etm esi halinde görevlendirm e yapılabilecektir.

7. BT Rehberliği görevi valilik  onayı ile yapılacak ve görev öğretm enin  haftalık 
ders çizelgesinde “ BT R ehberliği” adı ile gösterilecektir.

8. BT Rehberliği görevi eğitim  öğretim in yapıldığı saatlerde yapılacak, her bir 
devre için (Sabah-Ö ğle) ayrı öğretm en görevlendirilebilecektir. N orm al eğitim 
yapan okullarda 1 (bir), ikili eğitim  yapan okullarda en fazla 2 (iki) öğretm en 
görevlendirilecektir. 2 (iki) öğretm en görevlendirilen okullarda, haftalık ders 
çizelgesinde aynı ders saatinde birden fazla öğretm ene B T Rehberliği görevi 
verilm eyecek şekilde ders dağıtım  çizelgeleri hazırlanacaktır.

9. Yarıyıl ve yaz tatillerinde görevlendirm e yapılm ayacaktır.
10. Ü zerlerinde asaleten, vekâleten veya geçici görevlendirm eyle yöneticilik  görevi 

bulunanlar, valilik oluruyla geçici veya sürekli başka bir görev için 
görevlendirilenler bu görevlerinden ayrılm adıkları sürece, ayrıca sözleşm eli 
öğretm enler ve asker öğretm enler, bilişim  teknolojileri rehber öğretm eni olarak 
görevlendirilm eyecektir.

11. BT R ehberliği görevini yürüten öğretm enlere Ek-1 ’de belirtilen görevlerin 
d ışında nöbet görevi de dâhil olm ak üzere başka bir görev verilm eyecektir.
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12. BT Rehberliği görevini yürütecek öğretm enler; görevlendirildikleri tarihten 
itibaren ilk 15 (onbeş) gün içerisinde yıllık çalışm a planı hazırlayıp okul 
m üdürlüğüne sunarak uygulam aya koyarlar. Ç alışm a planı E k - l ’de belirtilen 
görevleri kapsayacak şekilde hazırlanır. G örevlendirilen öğretm enin plana 
uygun olarak çalışm ası okul m üdürlüğünün sorum luluğundadır.

Bu sebeple; herhangi b ir aksam aya m ahal verilm eden B T R ehber Ö ğretm enleri 
yukarıdaki esaslar doğrultusunda, E k - l ’de belirtilen görevleri yerine getirm ek için, her yıl 
valiliklerce I. Dönem ve II. Dönem ohııak üzere yılda iki kez, M illî Eğitim  Bakanlığı 
Yönetici ve Ö ğretm enlerin in  Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin K arar’ın 16. M addesi 
hükm ü gereğince ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu okııl/kurum  tarafından ödenecek 
şekilde görevlendirileceklerdir.

B ilgilerinizi ve gereğini önem le rica ederim .

EK L E R  :
1- B ilişim  T eknolojileri R ehberliğini 

Y ürütecck Ö ğretm enlerin  G örevleri (1 sayfa)
2- B ilişim  T eknolojileri R ehber Ö ğretm enliği 

G örevlendirm e B aşvuru Form u (1 sayfa)

D A Ğ ITIM  :
B Planı

Internet adresi : http://egitek.meD.gov.tr
: http://fatihprojesi.meb.gov.tr 
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« İL İŞ İM  T EK N O LO JİLER İ REH BERLİĞ İNİ Y Ü R Ü T E C E K  
Ö Ğ R E TM EN LE R İN  G Ö R EV LER İ

1. Fatih Projesi kapsam ında kum lan BT destekli sınıflar ve BT sınıflarının am acına 
uygun bir şekilde kullanılm ası, kullanım a hazır ve işler durum da tutulm ası konusunda 
düzenlem eler yapm ak, rehberlik  ve danışm anlık h izm etlerinde bulunm ak,

2. K urum un B T araçlarının garanti süresince am acına uygun kullanım ını sağlam ak, 
gerektiğinde BT araçlarının garanti takip işlem leri konusunda ilgili kişilerle 
koordinasyonu sağlam ak,

3. Fatih Projesi kapsam ında kurulan BT destekli sınıflar ve BT sınıflarında kullanılan 
işletim  sistem i, veritabam , antiviriis program ı, uygulam a geliştirm e araçları, ders 
içerikleri ve benzeri bilgisayar program larının güncel ve işler vaziyette tutulm asında 
ilgili kişilerle koordinasyon sağlam ak ve yürütm ek,

4. BT araçlarının derslerde etkin kullanım ı ve eğitim -öğretim  faaliyetlerine uyumu 
konusunda okul personeline, öğrencilere ve öğrenci velilerine bilgilendirici faaliyetler 
yapm ak,

5. B ilişim  teknolojileri donanım  ve yazılım larının öğrenm e ve öğretm e süreçlerinde 
kullanılm asına ilişkin ulusal ve uluslararası bilim sel yayınları takip etm ek, bu alanla 
ilgili bilgi birikim ini artırarak sürekli güncel tutm ak ve bu bilgilerini öğretm en ve 
öğrencilere aktarm ak,

6. D erslerin işlenm esi esnasında BT ile ilgili karşılaşılan sorunların çözülm esini 
sağlam ak, çözülem eyen  sorunları okul yönetim ine bildirm ek,

7. Züm re öğretm enler kurulu toplantılarında BT faaliyetlerine yönelik alınan kararların 
uygulanm asında kendilerine düşen görev ve sorum lulukları yerine getirm ek,

8. O kulunda, B T araçlarının satın alınm asına yönelik idari ve teknik şartnam elerin 
hazırlanm ası, m uayene ve kabulü vb. işlem ler için kurulacak kom isyonlarda görev 
yapm ak,

9. B T konusunda düzenlenecek yanşm aları planlam ak, organize etm ek, yürütm ek ve bu 
yarışm alar için kuru lan  değerlendirm e kom isyonlarında görev yapm ak,

10. Eğitici B ilişim  Teknolojileri Form atör Ö ğretm enleri ile işbirliği ve eşgüdüm  içinde 
çalışm ak,

11. O kul/K urum  vveb sitesinin hazırlanm asında, yayınlanm asında ve güncel tutulm asıyla 
ilgili web yayın ekibine katılm ak ve rehberlik  etm ek,

12. O kulun bilişim  teknolojilerine yönelik faaliyetleriyle ilgili b ilgilerin  okul/kurum  vveb 
sitesinde yayınlanm asını ve bu bilgilerin güncel tutulm asını sağlam ak,

13. B ilişim  teknolojilerine ilişkin program  ve projelerde öğrencilere rehberlik  yapm ak
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MİLLÎ EĞİTİM  M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N E

Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenliği Görevlendirme Başvuru Form u

T.C. K im lik No

Adı Soyadı

Branşı

E-Posta Adresi

İletişim  Telefonu

* B elgesinin  Tarihi ve K urs N o ’su

Tercihlerim  dışında bir okulda çalışabilirim 1 1 Evet [_] H ayır

K adrosunun B ulunduğu İlçe / Okul

1. T ercih in iz ( İlçe / O k u l)

2. T ercihiniz ( İlçe / O k u l)

3. T ercihiniz ( İlçe /  O k u l)

* B ilişim  teknolojileri öğretm enleri bu bölüm ü boş bırakacaktır.

B akanlığım ızın Fatih Projesi ve bilişim  teknolojileri ile ilgili projelerinin 
yürütülm esinde, görevlendirildiğim  okuldaki bilgisayar destekli eğitim in yürütülm esinde ve 
bilişim  teknolojileri ile ilgili olarak görevim in gereği olan işleri h izm etin  sürekliliği esasıyla 
yürüteceğim e, kazanm ış olduğum  bilgi birikim ini ve deneyim im i görev yaptığım  okulda eğitim 
ve öğretim in kalitesin in  artırılm ası konusunda kullanacağım ı kabul ve taahhüt ederek, bilişim 
teknolojileri rehber öğretmenliği görevini kabul ediyorum .

...../..../20...

İmza


