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Fatih Projesi, eğitim ve öğretirnde fırsat eşitliğini ve BT araçlarının öğrenme ve 
öğretme sürecinde daha fazla duyu organına hitap edecek şekilde derslerde etkin 
kullanılmasını sağlamak amacıyla uygulamaya konulmuştur. 

Uygulama planı doğrultusunda proje öncelikle ortaöğretim okullarında başlamış 
(lise, anadolu lisesi, fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, imam hatip lisesi), bu okullarımızın 
büyük çoğunluğunda etkileşimli tahta kurulumları tamamlanmış, sırasıyla diğer 

okullarımızın da kurulumları tamamlanacaktır. 
Fatih Projesi ile tüm sınıflarımıza bilişim teknolojileri araçları kurulmaktadır. 

Sınıflarımıza kurulan bu donanımların ve sağlanan ders içeriklerinin öğretmen ve 
öğrencilerimiz tarafından etkin bir şekilde kullanımı bilişim teknolojileri konusunda 
öğretmen ve öğrencilerimize yönelik rehberlik ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle 
Bilişim Teknolojileri öğretmenleri tarafından yürütülecek olan BT Rehberliği görevi önem 
arz etmektedir. 

Öğretmen ve öğrencilerimize bilişim teknolojileri konusunda rehberlik yapacak 
öğretmenlerin aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda görevlendirilmeleri gerekmektedir; 

1. Fatih Projesi kapsamında donanım kurulumu tamamlanan veya işler vaziyette 
en az bir Bilişim Teknolojileri sınıfı (Bilgisayar Laboratuvarı) bulunan örgün 
eğitim okullarına Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmeni görevlendirmesi 
yapılacaktır. Görevlendirmelerde proje kapsamında donanım kurulumu 
tamamlanan okullara öncelik verilecek, bu okullarda ihtiyaç varken diğer 
okullara görevlendirme yapılmayacaktır. 

2. Bu görevi yapacak öğretmenler okullarında var olan ders görevini yerine 
getirdikten sonra kalan zamanda bu görevi yürütecektir. Görevlendirilen 
öğretmenin yerine kesinlikle ücretli veya başka bir öğretmen talep etme yoluna 
gidilmeyecektir. 

3. Bilişim teknolojileri rehberliği görevi, bilişim teknolojileri öğretmenleri 
tarafından yürütülür. Bilişim teknolojileri öğretmeni bulunmaması veya 
rehberlik ihtiyacının mevcut bilişim teknolojileri öğretmeni/öğretmenleri 

tarafından karşılanamaması durumunda kendi branşlarında ders açığı 

oluşturmayacak şekilde sırasıyla istekli diğer branş öğretmenlerinden; 
a) Mezuniyet alanı itibarı ile bilişim teknolojileri öğretmeni olarak 

atanabilecek olanlar, 
b) "Eğitici Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmenliği" görevini Bakanlık 

onayı ile en az 6 (altı) ay süre ile yürüttüğünü belgelendiren öğretmenler, 
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c) "Bilişim Teknoloj ileri Rehber Öğretmenliği Kursu" nu başan ile 
tamamladığını belgelendiren öğretmenler, 

d) Bilişim teknolojileri formatör öğretmenliği hizmetiçi kursunu başarı ile 
tamamladığını en az 180 (yüzseksen) saatlik tek bir belge ile belgelendiren 
öğretmenler, 

e) Bilişim teknolojileri alanında doktora yapan öğretmenler, 
f) Bilişim teknolojileri alanında tezli veya tezsiz yüksek lisans yapan 

öğretmenler, 

bilişim teknolojileri rehberliği görevini yürütebilirler. 
4. Branşı "Sınıf Öğretmenliği" olan öğretmenlere bu görev verilmeyecek, ancak 

öğretmenin norm fazlası olması durumunda görev verilebilecektir. 
5. Görevi yürütecek istekli öğretmenlerin aynı şartlan taşıması halinde sırasıyla; 

a. Doktora yapanlara, 
b. Yüksek lisans yapanlara, 
c. En fazla hizmet puanına sahip olanlara, 
d. Bilişim alanında katıldığı hizmetiçi eğitim faaliyetlerinden toplam kurs 

saati sayısı fazla olanlara, 
öncelik verilecektir. 

6. BT Rehberliği görevi öncelikle öğretmenin kadrosunun bulunduğu ilçe sınırlan 
içinde yapılacaktır. Okulda görevlendirme şartlannı taşıyan birden çok BT 
öğretmeni bulunması durumunda, okulundaki eğitim-öğretimi aksatmayacak 
şekilde aynı ilçede ihtiyaç olan başka okullara görevlendirme yapılabilecektir, 
ilçede ihtiyaç olmaması durumunda büyükşehir merkez ilçeleri arasında da, 
başvuranın talep etmesi halinde görevlendirme yapılabilecektir. 

7. BT Rehberliği görevi valilik onayı ile yapılacak ve görev öğretmenin haftalık 
ders çizelgesinde "BT Rehberliği" adı ile gösterilecektir. 

8. BT Rehberliği görevi eğitim öğretirnin yapıldığı saatlerde yapılacak, her bir 
devre için (Sabah-Öğle) ayn öğretmen görevlendirilebilecektir. Normal eğitim 
yapan okullarda 1 (bir), ikili eğitim yapan okullarda en fazla 2 (iki) öğretmen 
görevlendirilecektir. 2 (iki) öğretmen görevlendirilen okullarda, haftalık ders 
çizelgesinde aynı ders saatinde birden fazla öğretmene BT Rehberliği görevi 
verilmeyecek şekilde ders dağıtım çizelgeleri hazırlanacaktır. 

9. Yanyıl ve yaz tatillerinde görevlendirme yapılmayacaktır. 
10. Üzerlerinde asaleten, veka.leten veya geçici görevlendirmeyle yöneticilik görevi 

bulunanlar, valilik oluruyla geçici veya sürekli başka bir görev için 
görevlendirilenler bu görevlerinden aynlmadıklan sürece, aynca sözleşmeli 
öğretmenler ve asker öğretmenler, bilişim teknolojileri rehber öğretmeni olarak 
görev lendirilmeyecektir. 

lL. BT Rehberliği görevini yürüten öğretmenlere Ek-l 'de belirtilen görevlerin 
dışında nöbet görevi de dahilolmak üzere başka bir görev verilmeyecektir. 
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12. BT Rehberliği görevini yürütecek öğretmenler; görevlendirildikleri tarihten 
itibaren ilk 15 (onbeş) gün içerisinde yıllık çalışma planı hazırlayıp okul 
müdürlüğüne sunarak uygulamaya koyarlar. Çalışma planı Ek-1 'de belirtilen 
görevleri kapsayacak şekilde hazırlanır. Görevlendirilen öğretmenin plana 
uygun olarak çalışması okul müdürlüğünün sorumluluğundadır. 

Bu sebeple; herhangi bir aksamaya mahal verilmeden BT Rehber Öğretmenleri 
yukarıdaki esaslar doğrultusunda, Ek-1 'de belirtilen görevleri yerine getirmek için, her yıl 
valiliklere e i. Dönem ve II. Dönem olmak üzere yılda iki kez, Milli Eğİtim Bakanlığı 
Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın 16. Maddesi 
hükmü gereğince ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu okullkurum tarafından ödenecek 
şekilde görevlendirileceklerdir. 

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim. 

EKLER 
1- Bilişim Teknolojileri Rehberliğini 

Yürütecek Öğretmenlerin Görevleri (1 sayfa) 
2- Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenliği 

Görevlendirme Başvuru Formu (1 sayfa) 

DAGITIM 
B Planı 
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BİLİşİM TEKNOLOJİLERİ REHBERLİGİNİ YÜRÜTECEK 
ÖGRETMENLERİN GÖREVLERİ 

1. Fatih Projesi kapsamında kurulan BT destekli sınıflar ve BT sınıflannın amacına 
uygun bir şekilde kullanılması, kullanıma hazır ve işler durumda tutulması konusunda 
düzenlemeler yapmak, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinde bulunmak, 

2. Kurumun BT araçlannın garanti süresince amacına uygun kullanımını sağlamak, 
gerektiğinde BT araçlannın garanti takip işlemleri konusunda ilgili kişilerle 

koordinasyonu sağlamak, 
3. Fatih Projesi kapsamında kurulan BT destekli sınıflar ve BT sınıflannda kullanılan 

işletim sistemi, veritabanı, antivirüs programı, uygulama geliştirme araçlan, ders 
içerikleri ve benzeri bilgisayar programlannın güncel ve işler vaziyette tutulmasında 
ilgili kişilerle koordinasyon sağlamak ve yürütmek, 

4. BT araçlannın derslerde etkin kullanımı ve eğitim-öğretim faaliyetlerine uyumu 
konusunda okul personeline, öğrencilere ve öğrenci velilerine bilgilendirici faaliyetler 
yapmak, 

5. Bilişim teknolojileri donanım ve yazılımlarının öğrenme ve öğretme süreçlerinde 
kullanılmasına ilişkin ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlan takip etmek, bu alanla 
ilgili bilgi birikimini artırarak sürekli güncel tutmak ve bu bilgilerini öğretmen ve 
öğrencilere aktarmak, 

6. Derslerin işlenmesi esnasında BT ile ilgili karşılaşılan sorunların çözülmesini 
sağlamak, çözülemeyen sorunlan okul yönetimine bildirmek, 

7. Zümre öğretmenler kurulu toplantılannda BT faaliyetlerine yönelik alınan kararlann 
uygulanmasında kendilerine düşen görev ve sorumluluklan yerine getirmek, 

8. Okulunda, BT araçlannın satın alınmasına yönelik idari ve teknik şartnamelerin 
hazırlanması, muayene ve kabulü vb. işlemler için kurulacak komisyonlarda görev 
yapmak, 

9. BT konusunda düzenlenecek yanşmalan planlamak, organize etmek, yürütmek ve bu 
yanşmalar için kurulan değerlendirme komisyonlannda görev yapmak, 

10. Eğitici Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmenleri ile işbirliği ve eşgüdüm içinde 
çalışmak, 

11. OkullKurum web sitesinin hazırlanmasında, yayınlanmasında ve güncel tutulmasıyla 
ilgili web yayın ekibine katılmak ve rehberlik etmek, 

12. Okulun bilişim teknolojilerine yönelik faaliyetleriyle ilgili bilgilerin okul/kurum web 
sitesinde yayınlanmasını ve bu bilgilerin güncel tutulmasını sağlamak, 

13. Bilişim teknolojilerine ilişkin program ve projelerde öğrencilere rehberlik yapillja 
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