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Yonetici ve Ogretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ili~kin kararo 

Fatih Projesi, egitim ve ogretimde ftrsat e~itligini ve BT arac;lannm 6grenme ve 6gretme 
siirecinde daha fazla duyu organma hitap edecek ~ekilde derslerde etkin kullarulmasiru 
saglamak amac1yla uygulamaya konulmu~turo 
Uygulama plaru dogrultusunda proje oncelikle ortaogretim okullarmda ba~lam1~ (lise, 
anadolu lisesi, fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, imam hatip lisesi), bu okullanm1zm biiyiik 
c;ogunlugunda etkile~imli tahta kurulumlan tamamlanm1~, sirastyla diger okullartmlzm da 
kurulumlan tamamlanacakt1ro 

Ogretmen ve ogrencilerimize rehberlik yapmas1 amactyla, proje kapsammda donarum 
kurulumu yapilan okullar oncelikli olmak iizere ilgi (a) yazt dogrultusunda "Bili~im 
Teknolojileri Rehber Ogretmenligi" gorevlendirilmesi yaptlmaktadtro Bili~im Teknolojileri 
Rehber Ogretmenligi d1~mda "Okul Bili~im Teknolojileri Formator Ogretmenligi" 
gtirevlendirmesi art1k yapllmayacakt1ro 

Genel Miidiirliigiimiize iletilen resmi yaztlardan anla~Ildigl iizere BT Rehber 
Ogretmenligi gorevlendirilmesinde tereddiitler olu~tugu ve iller aras1 farkh uygulamalar 
yap1ldtg1 goriilmektediro ilgi (a) yaz1daki gorevlendirme esaslan ve ornekli as:rklamalan 
a~ag1da maddeler halinde ele ahnm1~t1r: 

loFatih Projesi kapsammda donamm kurulumu tamamlanan veya i~ler vaziyette en az bir 
Bili~im Teknolojileri struf1 (Bilgisayar Laboratuvan) bulunan orgiin egitim okullanna Bili~im 
Teknolojileri Rehber Ogretmeni gorevlendirmesi yapllacakttro Gorevlendirmelerde proje 
kapsammda donarum kurulumu tamamlanan okullara oncelik verilecek, bu okullarda ihtiyac; 
varken diger okullara gorevlendirme yaptlmayacaktlr. 
-Bili$im Teknolojileri Rehber Ogretmenligi gorevlendirmesi, oncelikle Fatih Projesi 
kapsamznda donanzm kurulumu tamamlanan okullara yapzlacaktzro Bu okullarda ihtiyar,: 
varken BT smifi alan okullara gdrevlendirme yapzlmayacaktzro Proje kapsamznda donamm 
kurulumu tamamlanan okullar degerlendirilirken il, ilr,:e ve koyler ayn ayrz 
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degerlendirilecektir. 
Ornek - A ilinin il merkezi, B ih;esinin il{:e merkezi kendi ir;erisinde ayrz ayrz 
degerlendirilecektir. jz veya ih;eye ula~zm yoniinden uzak olan ve BT smifi olan kay 
okullarmda dncelik aranmadan BT smifina gorevlendirme yapzlabilecektir. Ancak Fatih 
Projesi donammlarz kuru/mayan ve BT smifi bulunan okullara gorevlendirme yapzlzrken, BT 
smifimn ogrenci ve ogretmen hizmetine ar;zk ve i~ler vaziyette olmasz gerekmektedir. BT smifi 
dagztzlmz~ veya kullamlamaz durumda olan okullara kesinlikle gdrevlendirme 
yapzlmayacaktzr. 

2.Bu gorevi yapacak ogretmenler okullannda var olan ders gorevini yerine getirdikten sonra 
kalan zamanda bu gorevi yiirtitecektir. Gorevlendirilen ogretmenin yerine kesinlikle Ucretli 
veya ba~ka bir ogretmen talep etme yoluna gidilmeyecektir. 

-Bili#m teknolojileri rehberligi gorevini yapacak ogretmenler okullarmda var olan kendi 
bran:jlarzndaki ders gdrevini yerine getirdikten sonra kalan zamanda bu gorevi 
yiiriiteceklerdir. Gorevlendirilen ogretmenin yerine kesinlikle iicretli veya ba:jka bir 
ogretmen talep etme yoluna gidilmeyecektir. 
-Kadrosunun bulundugu okul haricinde ba~ka bir okulda BT rehberligi ir;in gdrevlendirilen 
dgretmenler, kadrosunun bulundugu okulda ders gdrevini yerine getirecek, gorevlendirildigi 
okulda sadece BT rehberligi gdrevini yiiriitecektir, bu okulda aynca ders gdrevi 
verilmeyecektir. 
-jf!ilr;edeki dgretmen ve ders sayzsz dikkate almarak ders tamamlama gdrevi ihtiyacz 
oldugunda BT Rehberligi Gorevi bulunmayan ogretmenlere maa~ kar~zlzgz ders tamamlama 
gdrevi dncelikle verilecek bu :jekilde BT rehberligi gdrevinin verimli olarak yiiriitiilmesi 
saglanacaktzr. BT dgretmenine maa:j kar~zlzgz verilebilecek bir ders iicret kar:jzlzgz ba:jka bir 
ogretmene verilmeyecektir. 
-Ogretmenin kadrosunun bulundugu okulda aylzk kar:jzlzgz ders gdrevi olmamasz veya ayhk 
kar:jzlzgz ders gorevini dolduramamasz durumunda dgretmen BT rehberligi gdrevini 
yapacaktzr. 

3.Bili~im teknolojileri rehberligi gorevi, bili~im teknolojileri ogretmenleri tarafmdan 
yUrUtUlUr. Bili~im teknolojileri ogretmeni bulunmamas1 veya rehberlik ihtiyacmm mevcut 
bili~im teknolojileri ogretmeni/ogretmenleri tarafmdan kar~tlanamamasl durumunda kendi 
bran~lannda ders a91g1 olu~turmayacak ~ekilde strastyla istekli diger bran~ ogretmenlerinden; 
a)Mezuniyet alan1 itiban ile bili!?im teknolojileri ogretmeni olarak atanabilecek olanlar, 
b)"Egitici Bili~im Teknolojileri Format6r Ogretmenligi" gorevini Bakanhk onayt ile en az 6 
(altl) ay silre ile yUrUttUgUnU belgelendiren ogretmenler, 

c )"Bili~im Teknolojileri Rehber Ogretmenligi Kursu" nu ba!?ari ile tamamladtgmt 
belgelendiren ogretmenler, 
d)Bili~im teknolojileri formator ogretmenligi hizmeti9i kursunu ba~art ile tamamladtgtm en 
az 180 (yiizseksen) saatlik tek bir beige ile belgelendiren ogretmenler, 
e)Bili~im teknolojileri alanmda doktora yapan ogretmenler, 
f)Bili~im teknolojileri alanmda tezli veya tezsiz yiiksek lisans yapan ogretmenler, 
bili~im teknolojileri rehberligi gorevini yUrUtebilirler. 

_jz genelinde bili:jim teknolojileri rehberligi gorev ba:jvurusu alzmrken bu maddede belirtilen 
§artlarz ta:jzyan ogretmenlerin ba:jvurularz almacaktzr. Alman ba:jvurularda; aym okulda 
r;alz:jan birden fazla BT ogretmenin kendi okulunda gorev almak istemesi veya aym okula 
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gorevlendirilebilecek ogretmen sayzsmdan daha fazla ogretmenin gorevlendirme isteginde 
bulunmasz durumunda bu maddede belirtilen szra dikkate alznarak en iist szradaki ogretmene 
bu gorev verilecektir. 
Ornek I - A lisesinde r;alz~an bili~im teknolojileri ogretmeninin ve bili§im teknolojileri 
formator ogretmenligi hizmetir;i kurs belgesine sahip matematik ogretmeninin kendi 
okullarmda BT rehberi olarak gorevlendirme isteginde bulunmalarz halinde oncelik bili~im 
teknolojileri ogretmenine verilecektir. 
Ornek 2 - A ortaokulunda, B ilkokulunda, C lisesinde r;alz~an degi~ik bran~larda 
gorevlendirme .$artlarzm ta§zyan 6gretmenlerin D lisesinde BT rehberi olarak gorevlendirme 
isteginde bulunmalarz halinde BT ogretmeni oncelikli olmak kaydzyla maddede belirtilen szra 
dikkate almarak en iist szradaki ogretmene bu go rev verilecektir. 

4.Bran~I "Sm1f Ogretmenligi" olan ogretmenlere bu gorev verilmeyecek, ancak ogretmenin 
norm fazlas1 olmas1 durumunda gorev verilebilecektir. 
-Ozerinde smif gorevi bulunan smif ogretmenlerinin BT rehberligi gorevini yiiriitebilecek 
zamanlarmzn bulunmamasz sebebiyle bu gorev smif ogretmenlerine verilmeyecektir. Ancak 
norm fazlasz olmasz ve iizerinde smzf gorevinin bulunmamasz durumunda gorevlendirme 
~artlarzm ta§zyan sznif ogretmenlerine gorev verilebilecektir. 

5.Gorevi yiiriitecek istekli ogretmenlerin aym ~artlan ta~1mas1 halinde SlraSiyla; 
a.Doktora yapanlara, 
b. Yiiksek lisans yapanlara, 
c.En fazla hizmet puanma sahip olanlara, 
d.Bili~im alanmda katlld1g1 hizmetic;i egitim faaliyetlerinden toplam kurs saati say1s1 fazla 
olanlara, 
oncelik verilecektir. 
-3. maddede belirtilen ogretmenlerden, aym ~artlarz ta§zyanlarm aym okulda gorevlendirme 
isteginde bulunmalarz halinde bu maddede belirtilen oncelik szrasz dikkate almacaktzr. 

6.BT Rehberligi gorevi oncelikle ogretmenin kadrosunun bulundugu ilc;e Slmrlarl ic;inde 
yapllacakt1r. Okulda gorevlendirme ~artlarm1 ta~1yan birden c;ok BT ogretmeni bulunmas1 
durumunda, okulundaki egitim-ogretimi aksatmayacak ~ekilde aym ilc;ede ihtiyac; olan ba~ka 
okullara gorevlendirme yapllabilecektir, ilc;ede ihtiya<; olmamas1 durumunda biiyiik~ehir 

merkez ilc;eleri arasmda da, ba~vuramn talep etmesi halinde gorevlendirme yap1labilecektir. 
-BT rehberligi gorevlendirmesi; ogretmenlere yolluk-yevmiye odemesi gerektirmeyecek 
~ekilde yapzlacaktzr. 

7.BT Rehberligi gorevi valilik onay1 ile yap1lacak ve gorev ogretmenin haftahk ders 
c;izelgesinde "BT Rehberligi" ad1 ile gosterilecektir. 
-BT Rehberligi gorevinin, ogretmenin haflallk ders r;izelgesinde "BT Rehberligi" adz ile 
gosterilmesi; ogretmenin BT Rehberligi gorevini ve varsa ders gorevini yiiriittiigii zamamn 
belirtilmesini amar;lamaktadzr. 
Ornek 1- Kadrosu normal egitim yapan A ortaokulunda bulunan ve normal egitim yapan B 
lisesine BT Rehberi olarak gorevlendirilen BT ogretmenini ele alalzm; 
jzgtli ogretmenin A ortaokulundaki var alan ders gorevini yerine getirdikten sonra B 
lisesinde hangi zamanlarda r;alz§acagmz gostermek it; in "BT rehberlik gorevi" haftalzk ders 
r;izelgesinde gosterilir. B lisesinde egitimin saat 16:00 'da bittigi varsayzhrsa ilgili ogretmen 
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her giin saat 16:00 'a kadar B lisesinde BT Rehberligi g6revini yapacaktzr. ilgili 6gretmenin 
Sah giinii A ortaokulunda dersinin saat 15:00 'da bitmesi durumunda B lisesine ula$zmz 
dikkate alznarak haftabk ders 9izelgesinde bu saat bo$ bzrakzlabilecektir. Bu hesaplamada 
ders saati hesaplamasz yapzlmayacak olup, B lisesinde egitim- ogretimin bittigi 16:00 saati 
BT rehber 6gretmeninin g6revinin bittigi saat olacaktzr. 

8.BT Rehberligi gorevi egitim ogretimin yapild1g1 saatlerde yapilacak, her bir devre ic;in 
(Sabah-Ogle) ayn ogretmen gorevlendirilebilecektir. Normal egitim yapan okullarda 1 (bir), 
ikili egitim yapan okullarda en fazla 2 (iki) ogretmen gorevlendirilecektir. 2 (iki) ogretmen 
gorevlendirilen okullarda, haftahk ders c;izelgesinde ayru ders saatinde birden fazla 
ogretmene BT Rehberligi gorevi verilmeyecek ~ekilde ders dag1t1m ~tizelgeleri haztrlanacaktlr. 
-ikili egitim yapan okullara her bir devreye (Sabah-Ogle) ayrz 6gretmen g6revlendirilecektir. 
iki ogretmen g6revlendirilememesi durumunda g6revlendirme tek bir devreye yapzlacaktzr. 

Ornek 1 - ikili egitim yapan A lisesine okulun bili,Jim teknolojileri ogretmeninin ve B 
ortaokulundan bir sosyal bilgiler ogretmeninin BT rehberi olarak gorevlendirilmesi halinde; 
ders yogunlugu sabah alan bili,Jim teknolojileri ogretmeni sabah devresinde, ders yogunlugu 
ogle alan sosyal bilgiler 6gretmeni ogle devresinde gorevlendirilecektir. 
Ornek 2 - ikili egitim yapan C lisesinin bili,Jim teknolojileri ogretmeninin BT rehberi olarak 
g6revlendirilmesi halinde; ders yogunlugu sabah alan bili$im teknalojileri 6gretmeni sadece 
sabah devresinde g6revlendirilecektir. 

9. Y any1l ve yaz tatillerinde gorevlendirme yap1lmayacakt1r. 
lO.Uzerlerinde asaleten, vekaleten veya gec;ici gorevlendirmeyle yoneticilik gorevi 
bulunanlar, valilik oluruyla gec;ici veya stirekli ba~ka bir gorev ic;in gorevlendirilenler bu 
gorevlerinden aynlmadiklan stirece, aynca sozle~meli ogretmenler ve asker ogretmenler, 
bili~im teknolojileri rehber ogretmeni olarak gorevlendirilmeyecektir. 

ll.BT Rehberligi gorevini yiirtiten ogretmenlere Ek-1 'de belirtilen gorevlerin dt~mda nobet 
gorevi de da.hil olmak iizere ba~ka bir gorev verilmeyecektir. 
-BT Rehberligi g6revini yiiriiten ogretmenler egitim ogretimin yapzldzgz saatlerde (teneffiis 
saatleri de dahil), ilgi (a) yazz ekinde belirtilen gorevler dogrultusunda ogretmen ve 
ogrenciler ir;in BT rehberligi gorevlerini yiiriiteceklerdir. ilgili ogretmenlere nobet gorevi de 
diihil almak iizere ba,Jka bir g6rev verilmeyecektir. 
-ilgili ogretmenlere egitim ogretim saatleri dz$znda belletmenlik vb. gorevler ilgi (b) esaslar 
dogrultusunda verilebilecektir. 

12.BT Rehberligi gorevini yiiri.itecek ogretmenler; gorevlendirildikleri tarihten itibaren ilk 15 
(onbe~) giin ic;erisinde y1lhk ~tah~ma plam haztrlaytp okul miidi.irli.igiine sunarak uygulamaya 
koyarlar. <;ah~ma plam Ek-1 'de belirtilen gorevleri kapsayacak ~ekilde haztrlamr. 
Gorevlendirilen ogretmenin plana uygun olarak ((ah~mast okul miidiirliigiiniin 
sorumlulugundadtr. 

BT Rehber Ogretmenligi gorevlendirmelerinin yukanda belirtilen ac;tklamalar dikkate 
almarak ilgi (a) yazt dogrultusunda yap1lmas1 hususunda bilgilerinizi ve geregini onemle rica 
ederim. 
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Rehberligi Gorevi 

BiLi~iM TEKNOLOJiLERi REHBERLiGiNi YiffiUTECEK 
OGRETMENLERiN GOREVLERi 

1. Fatih Projesi kapsammda kurulan BT destekli s1mflar ve BT s1mflannm amacma 
uygun bir ~ekilde kullarulmast, kullan1ma hazu ve i~ler durumda tutulmas1 konusunda 
duzenlemeler yapmak, rehberlik ve dan1~manhk hizmetlerinde bulunmak, 

2. Kurumun BT ara9larmm garanti sliresince arnacma uygun kullanimmi saglamak, 
gerektiginde BT ara9lannm garanti takip i~lemleri konusunda ilgili ki~ilerle 
koordinasyonu saglamak, 

3. Fatih Projesi kapsammda kurulan BT destekli sm1flar ve BT sm1flarmda kullamlan 
i~letim sistemi, veritaban1, antiviriis program1, uygulama geli~tirme ara9lan, ders 
i9erikleri ve benzeri bilgisayar programlar1mn giincel ve i~ler vaziyette tutulmasmda 
ilgili ki~ilerle koordinasyon saglamak ve yfuiitmek, 

4. BT ara9lanmn derslerde etkin kullanimi ve egitim-ogretim faaliyetlerine uyumu 
konusunda okul personeline, ogrencilere ve ogrenci velilerine bilgilendirici faaliyetler 
yapmak, 

5. Bili~im teknolojileri donarum ve yazthmlarmm ogrenme ve ogretme sfue9lerinde 
kullamlmasma ili~kin ulusal ve uluslararas1 bilimsel yaymlan takip etmek, bu alanla 
ilgili bilgi birikimini artuarak surekli giincel tutmak ve bu bilgilerini ogretmen ve 
ogrencilere aktarmak, 

6. Derslerin i~lenmesi esnasmda BT ile ilgili kar~Ila~Ilan sorunlann y5zillmesini 
saglamak, yoziilemeyen sorunlan okul yonetiminc bildirmek, 

7. Ziimre ogretmenler kurulu toplanblannda BT faaliyetlerine yonelik ahnan kararlann 
uygulanmasmda kendilerine dii~en gorev ve sorumluluklar1 yerine getirmek, 

8. Okulunda, BT araylannm satm ahnmasma yonelik idari ve teknik ~artnamelerin 
hazirlanmasi, muayene ve kabulti vb. i~lemler i9in kurulacak komisyonlarda gorev 
yapmak, 

9. BT konusunda diizenlenecek yan~malan planlamak, organize etmek, yfuiitmek ve bu 
yan~malar i9in kurulan degerlendirme komisyonlannda gorev yapmak, 

10. Egitici Bili~im Teknolojileri FormatOr Ogretmenleri ile i~birligi ve e~giidtim i9inde 
yalt~mak, 

11. Okul!Kurum web sitesinin haz1rlanmasmda, yaymlanmasmda ve giincel tutulmas1yla 
ilgili web yaym ekibine kat1lmak ve rehberlik etmek, . 

12. Okulun bili~im teknolojilerine yonelik faaliyetleriyle ilgili bilgilerin okullkurum web 
sitesinde yaymlanmas1m ve bu bilgilerin giincel tutulmas1m saglamak, 

13. Bili~ teknolojilerine ili~kin program ve projelerde Ogrencilere rehberlik yapmja 
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