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(il Milli Egitim Mudfulugii)

Fatih Projesi, egitim ve ogretimde f1rsat e~itligini ve BT arac;lanmn ogrenme ve
ogretme sfuecinde daha fazla duyu orgamna hitap edecek ~ekilde derslerde etkin
kullamlmasmr saglamak amacryla uygulamaya konulmu~tur.
Uygulama plam dogrultusunda proje oncelikle ortaogrctim okullarmda ba~lamr~
(lise, anadolu lisesi, fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, imam hatip lisesi), bu okullanmrzm
biiyiik c;ogunlugunda etkile~imli tahta kurulumlan tamamlanm1~, suas1yla diger
okullar1mrzm da kurulumlan tamamlanacaktrr.
Fatih Projesi ile tUm smtflarrmrza bili~im teknolojileri arac;lan kurulmaktad1r.
Srmflarrmrza kurulan bu donanrmlann ve saglanan ders ic;eriklerinin ogretmen ve
ogrencilerimiz tarafmdan etkin bir ~ekilde kullammi bili~im teknolojileri konusunda
ogretmen ve ogrencilerimize yonelik rehberlik ihtiyacm1 ortaya c;rkarmaktadrr. Bu nedenle
Bili~im Teknolojileri ogretmenleri tarafmdan yiiriitiilecek olan BT Rehberligi gorevi onem
arz etmektedir.
Ogretmen ve ogrencilerimize bili~im teknolojileri konusunda rehberlik yapacak
ogretmenlerin a~agtda belirtilen esaslar dogrultusunda gorevlendirilmeleri gerekmektedir;
1. Fatih Projesi kapsammda donanun kurulumu tamamlanan veya i~ler vaziyette
en az bir Bili~im Teknolojileri s1mfr (Bilgisayar Laboratuvan) bulunan orgiin
egitim okullarrna Bili~im Teknolojileri Rehber Ogretmeni gorevlendirmesi
yaptlacaktrr. Gorevlendirmelerde proje kapsammda donamm kurulumu
tamamlanan okullara oncelik verilecek, bu okullarda ibtiya~ varken diger
okullara gorevlendirme yapdmayacakhr.
2. Bu gorevi yapacak ogretmenler okullarmda var olan ders gorevini yerine
getirdikten sonra kalan zamanda bu gorevi yiiriitecektir. Gorevlendirilen
ogretmenin yerine kesinlikle ucretli veya b~ka bir ogretmen talep etme yoluna
gidilmeyecektir.
3. Bili~im teknolojileri rebberligi gorevi, bili§im teknolojileri ogretmenleri
tarafmdan yiiriitiiliir. Bili~im teknolojileri ogretrneni bulunmamas1 veya
rehberlik ihtiyacmm mevcut bili~im teknolojileri ogretmeni/ogretmenleri
tarafmdan kar~1lanamamasr durumunda kendi bran§lannda ders a~Igi
olu§turmayacak ~ekilde srras1yla istekli diger bran~ ogretmenlerinden;
a) Mezuniyet alan1 itibarr ile bili~im teknolojileri ogretrneni olarak
atanabilecek olanlar,
b) "Egitici Bili~im Teknolojileri Formator Ogretmenligi" gorevini Bakanhk
onayt ile en az 6 (alt1) ay sfue ile yiiriittiigiinu belgelendiren ogretmenler,
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c) "Bili~im Teknolojileri Rehber Ogretmenligi Kursu" nu ba~an ile
tamamladtgmt belgelendiren ogretmenler,
d) Bili~im teknolojileri formator ogretmenligi hizmetivi kursunu ba~an ile
tamamlad.Igm1 en az 180 (ytizseksen) saatlik tek bir belge ile belgelendiren
ogretmenler,
e) Bili~im teknolojileri alamnda doktora yapan ogretmenler,
f) Bili~im teknolojileri alanmda tezli veya tezsiz yliksek lisans yapan
ogretmenler,
bili:;>im teknolojileri rehberligi gorevini yiirutebilirler.
4. Bran§I "Smtf Ogretmenligi" olan ogretmenlere bu gorev verilmeyecek, ancak
ogretmenin norm fazlast olmast durumunda gorev verilebilecektir.
5. Gorevi yUrUtecek istekli ogretmenlerin aym ~artlan ta~tmast halinde Slrastyla;
a. Doktora yapanlara,
b. Yiiksek lisans yapanlara,
c. En fazla hizmet puanma sahip olanlara,
d. Bili§im alanmda katlldtgt hizmeti9i egitim faaliyetlerinden toplam kurs
saati saylSl fazla olanlara,
oncelik verilecektir.
6. BT Rehberligi gorevi oncelikle ogretmenin kadrosunun bulundugu ilve smtrlan
is;inde yaptlacaktrr. Okulda gorevlendirme ~artlanm ta§tyan birden 90k BT
ogretmeni bulunmas1 durumunda, okulundaki egitim-ogretimi aksatmayacak
~ekilde ayru ilc;ede ihtiyas: olan ba§ka okullara gorevlendirme yapllabilecektir,
ilvede ihtiyas: olmamast durumunda biiyiik§ehir merkez ils:eleri arasmda da,
ba§vuranm talep etmesi halinde gorevlendirme yaptlabilecektir.
7. BT Rehberligi gorevi valilik onayt ile yaptlacak ve gorev ogretmenin haftahk
ders s:izelgesinde "'BT Rehberligi" adt ile gosterilecektir.
8. BT Rehberligi gorevi egitim ogretimin yaptldtgi saatlerde yapilacak, her bir
devre is: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
9izelgesinde ayrn ders saatinde birden fazla ogretmene BT Rehberligi gorevi
verilmeyecek §ekilde ders dag1t1m 9izelgeleri haz1rlanacakhr.
9. Yartyil ve yaz tatillerinde gorevlendirme yapdmayacaktu.
10. Uzerlerinde asaleten, vek<ileten veya ge9ici gorevlendirmeyle yoneticilik gorevi
bulunanlar, valilik oluruyla ge9ici veya surekli ba~ka bir gorev i9in
gorevlendirilenler bu gorevlerinden aynlmad1klan silrece, aynca sozle~meli
ogretmenler ve asker ogretmenler, bili~im teknolojileri rehber ogretmeni olarak
gorevlendirilmeyecektir.
11. BT Rehberligi gorevini ytirliten ogretmenlere Ek-1 'de belirtilen gorevlerin
dt~mda nobet gorevi de dahil olmak tizere ba~ka bir gorev verilmeyecektir.
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12. BT Rehberligi gorevini yiirutecek ogretmenler; gorevlendirildikleri tarihten
itibaren ilk 15 (on be~) g\in ir;erisinde ydhk 9al1~ma plaru haz1rlay1p okul
miidiirliigune sunarak uygulamaya koyarlar. <;ah~ma plam Ek-1 'de belirtilen
gorevleri kapsayacak ~ekilde haz1rlamr. Gorevlendirilen ogretmenin plana
uygun olarak c;ah~mas1 okul miidiirliiguniin sorumlulugundad1r.
Bu sebeple; herhangi bir aksamaya mahal verilmeden BT Rehber Ogretmenleri
yukandaki esaslar dogrultusunda, Ek-1 'de belirtilen gorevleri yerine getirmek ir;in, her yii
valiliklerce I. Donem ve II. Donem olmak iizere ydda iki kez, Milli Egitim Bakanhg1
Yonetici ve Ogretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ili~kin Karar'm 16. Maddesi
hiikmu geregince ek ders iicretleri kadrolannm bulundugu okullkurum tarafmdan odenecek
~ekilde gorevlendirileceklerdir.
Bilgilerinizi ve geregini onemle rica ederim.

EKLER
1- Bili~im Teknolojileri Rehberligini
Yuriitecek Ogretmenlerin Gorevleri (1 sayfa)
2- Bili~im Teknolojileri Rehber Ogretmenligi
Gorevlendirme Ba~vuru Formu (1 sayfa)
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