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T.C.
AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

 

    
         

Sayı : 96155588-903.07.01-E.900441 14.01.2020
Konu:  Fatih Projesi BT Rehberliği Görevi
               (2019 / 2020 II. Dönem)

....................KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne)

...........................MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 30.12.2015        
              tarih ve 30706984-903.99-E.13507730 sayılı yazısı.

İlgi  Bakanlığımız emrine istinaden 03/02/2020- 19/06/200 tarihleri arasında (II. Dönem) 
görev yapmak üzere "Fatih Projesi BT Rehberliği" görevlendirmesi ilgi  emirde yer alan esaslara 
uygun olarak yapılacaktır. Geçerli şartları taşıyan öğretmenlerimizden başvuruda bulunmak
isteyenlerin http://fatih03.okulweb.net adresine kurum girişi yaparak "BTR Başvuru Modülü"nde
yer alan başvuru formunu 17/01/2020 Cuma günü mesai bitimine kadar doldurmaları  (bu saatten 
sonra sistem kapanacaktır.) ve sistem üzerinden çıktı alarak kurum Müdürlerine onaylatmaları ve ıslak 
imzalı formlarını DYS üzerinden Müdürlüğümüz "Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Hizmetleri" 
Birimine göndermeleri gerekmektedir.

İlgili öğretmenlere duyurularak herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden süresi içinde 
istenilen bilgi ve belgelerin Müdürlüğümüze teslimi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.
                                                                                                                                                   

                                                                                                                                    Metin YALÇIN
                                                                                                                                             Vali a.
                                                                                                                              İl Milli Eğitim Müdürü

Not:
1-Sistem üzerinden çıktı alınmadan gönderilen Başvuru Formları değerlendirmeye alınmayacaktır.
2- Başvuru Formundaki  bilgilerin doğruluğundan okul idaresi ve başvuru sahibi sorumludur.
3- Söz konusu tarihten sonra yapılan başvurular ve postadaki gecikmeler dikkate  alınmayacaktır.
4- İlçelerimizin ıslak imzalı formları DYS üzerinden toplu olarak göndermeleri gerekmektedir.
5- 6-10 Nisan tarihleri arasında ara tatil uygulanacağından bu tarihler arasında BTR görevi 
olmayacaktır.
6- Kendi kurumunda ET olmayan veya ET sayısı 8 in altında olan ve başka bir kuruma 
görevlendirilmek isteyen öğretmenlerin görevlendirilmesi öncelikli olarak lise, ortaokul ve ilkokul
sıralamasına göre yapılacağından tercihlerin bu duruma göre yapılması önem arz etmektedir.
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Ek:
1- İlgi  Resmi Yazı Örneği ve Ekleri (4 Sayfa)
Dağıtım:
-17 İlçe Kaymakamlığına,
-Merkez ve Merkeze Bağlı Tüm Okul Müdürlüklerine,

-Müdürlüğümüz Web Sayfasına.
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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 30706984-903.99-E.13507730 30.12.2015
Konu:  Fatih Projesi BT Rehberliği Görevi

…………………. VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

İlgi:      a) 28/09/2012 tarih ve B.08.0.YET.0.10.04.00-903.99/16791 sayılı yazı,
 b) 27/12/2012 tarih ve 89692170/903.99/248065 sayılı yazı.

Fatih Projesi ile BT araçlarının ve elektronik içeriklerin öğrenme ve öğretme 
sürecinde etkin kullanılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda okullarımıza yönelik ağ alt 
yapısı kurulumu, güvenli ve hızlı internet erişimi, eğitim ortamlarına etkileşimli tahta 
kurulumları, öğretmen ve öğrencilere yönelik tablet bilgisayar dağıtımı çalışmaları devam 
etmektedir. 

Proje kapsamında donanım kurulumu yapılan okullara ilgi (a) ve (b) yazıda belirtilen 
hususlar doğrultusunda “Bilişim Teknolojileri Rehberliği” görevlendirmeleri yapılmaktadır. 
Bu görevlendirmeler ile Proje kapsamında kurulan donanımların ve Eğitim Bilişim Ağı 
(EBA) üzerinden sağlanan ders içeriklerinin öğretmen ve öğrencilerimiz tarafından etkin bir 
şekilde kullanımı hedeflenmiştir. Görevlendirilen öğretmenlerin bilişim teknolojileri 
kullanımı konusunda öğretmen ve öğrencilerimize yönelik yürüteceği rehberlik faaliyetleri bu 
hedefe ulaşmada en yüksek öneme haizdir. 

Bu minvalde görülen lüzum üzerine projenin 1. ve 2. faz uygulamaları ışığında 
yapılan “Bilişim Teknolojileri Rehberliği” görevlendirmelerinin yeniden düzenlenmesi 
ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 

Bu sebeple yapılacak görevlendirmelerin aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda 
yapılması gerekmektedir;
1. Görevlendirmeler sadece Fatih Projesi kapsamında donanım kurulumları yapılan okullara 
aşağıdaki öncelik sırasına göre yapılacaktır; 

a) Etkileşimli tahtaları kurulmuş, ağ altyapısı tamamlanmış, internet erişimi sağlanmış 
ve tablet bilgisayarları dağıtılmış okullar,

b) Etkileşimli tahta kurulumu yapılmış olmak şartıyla, proje kapsamındaki diğer 
donanımları tamamlanmamış okullar,

Şube sayısı 8’den az olan okullar öncelikli olarak değerlendirilmeyecek bu okulların 
sorumluluğu aynı ilçe içerisinde görevlendirilen öğretmenlere eşit şekilde dağıtılacaktır. 
2. Fatih Projesi kapsamı dışında bulunan okullara, yaygın eğitim kurumlarına, bilim sanat 
merkezlerine ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine “Fatih Projesi BT Rehberliği” adı altında 
görevlendirme yapılmayacaktır. 
3. Görevlendirilen öğretmenler, mevzuatı gereği yürütmek zorunda oldukları ders görevini 
yerine getirdikten sonra kalan zamanda bu görevi yürütecektir. Görevlendirilen öğretmenin 
yerine ücretli veya başka bir öğretmen talep etme yoluna gidilmeyecektir. 21 saatten fazla 
ders görevi dolduran öğretmenlere okulu dışında Fatih Projesi BT rehberlik görevi 
verilmeyecektir. 
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4. Fatih Projesi BT 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) “Fatih Projesi Eğitmenliği” görevini Bakanlık onayı ile en az 6 (altı) ay süre ile 
yürüttüğünü belgelendiren öğretmenler,
c) Bilişim teknolojileri alanında doktora yapan öğretmenler,
d) Bilişim teknolojileri alanında tezli veya tezsiz yüksek lisans yapan öğretmenler,
e) Fatih Projesi kapsamında yürütülen merkezi hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde eğitim 
görevlisi olarak en az 100 saat görev alan öğretmenler,
f) “Bilişim Teknolojileri Rehberliği Kursu” nu başarı ile tamamlayan öğretmenler,
Fatih Projesi BT rehberliği görevini yürütebilirler.

5. Branşı “Sınıf Öğretmenliği” olan öğretmenlere Fatih Projesi BT Rehberliği görevi 
verilmeyecektir. Ancak Sınıf Öğretmeninin norm fazlası olması ve 4. Maddede sayılan 
şartlardan en az birini taşıması halinde görev verilebilecektir.
6. Görevi yürütecek istekli öğretmenlerin aynı şartları taşıması halinde sırasıyla;

a. Doktora yapmış olanlara,
b. Yüksek lisans yapmış olanlara,
c. Fatih projesi kapsamındaki merkezi/mahalli eğitimlerde eğitim görevlisi olarak 
yaptıkları görev saati fazla olanlara,
d. Hizmet puanı yüksek olanlara,
e. Son beş yıl içerisinde bilişim alanında katıldığı hizmetiçi eğitim faaliyetlerinden 
toplam kurs saati fazla olanlara,
öncelik verilecektir.

7. Ücretli ve aday öğretmenlere Fatih Projesi BT rehberliği görevi verilmez. Üzerlerinde 
asaleten, vekâleten veya geçici görevlendirmeyle yöneticilik görevi bulunanlar, valilik 
oluruyla başka bir görev için görevlendirilenler bu görevlerinden ayrılmadıkları sürece Fatih 
Projesi BT Rehberliği görevi alamazlar.
8. Fatih Projesi BT Rehberliği görevlendirmelerinde öğretmenin öncelikli olarak kendi 
okulunda görev alması esastır. Kendi okulu boş kalırken başka bir okula görevlendirme 
yapılmayacaktır. Okulda görevlendirme şartlarını taşıyan birden çok BT öğretmeni bulunması 
durumunda, okulundaki eğitim-öğretimi aksatmayacak şekilde aynı ilçede ihtiyaç olan başka 
okullara görevlendirme yapılabilecektir. Fatih Projesi BT Rehberliği görevi öncelikle 
öğretmenin kadrosunun bulunduğu ilçe sınırları içinde yapılacaktır, ilçede ihtiyaç olmaması 
durumunda büyükşehir merkez ilçeleri arasında da başvuranın talep etmesi halinde 
görevlendirme yapılabilecektir. Görevlendirmeler yolluk yevmiye ödemesi gerektirmeyecek 
şekilde yapılacaktır. 
9. Kadrosunun bulunduğu okul dışında görevlendirilen öğretmenlerin görevlendirildiği okula 
ulaşım süresi de dikkate alınarak ders dışında kalan zamanlar haftalık ders çizelgesinde “Fatih 
Projesi BT Rehberliği” görevi olarak belirtilecek ve ilgili öğretmenin bu saatler içinde 
görevlendirildiği okulda çalışması sağlanacaktır. Haftalık ders çizelgeleri Fatih Projesi BT 
Rehberliği görevine engel olmayacak şekilde hazırlanacaktır.
10. Görevlendirilen öğretmenlere Fatih Projesi BT rehberliği görevi olduğu günler eğitim 
öğretim saatleri içinde için Ek-1’de belirtilen görevlerin dışında nöbet görevi dahil başka bir 
görev verilmeyecektir. Görevlendirilen öğretmenler eğitim öğretim saatleri dışında mevzuatı 
doğrultusunda belletmenlik vb. görevleri yapabileceklerdir. 
11. Fatih Projesi BT Rehberliği görevi valilik onayı ile her yıl I. ve II. öğretim dönemi olmak 
üzere yılda iki kez yapılacaktır. Yarıyıl ve yaz tatillerinde görevlendirme yapılmayacaktır. 
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Fatih Projesi BT Rehberliği görevi eğitim öğretimin yapıldığı saatlerde yapılacak, her bir 
devre için (Sabah-Öğle)  ayrı öğretmen görevlendirilebilecektir. İki öğretmen 
görevlendirilememesi durumunda görevlendirme tek bir devreye yapılacaktır. Normal eğitim 
yapan okullarda 1 (bir), ikili eğitim yapan okullarda en fazla 2 (iki) öğretmen 
görevlendirilecektir. 2 (iki) öğretmen görevlendirilen okullarda, haftalık ders çizelgesi aynı 
ders saatinde birden fazla öğretmene Fatih Projesi BT Rehberliği görevi verilmeyecek şekilde 
hazırlanacaktır. 
12. Fatih Projesi BT Rehberliği görevini yürütecek öğretmenler; görevlendirildikleri tarihten 
itibaren ilk 15 (onbeş) gün içerisinde çalışma planı hazırlayıp okul müdürlüğüne sunar. 
Çalışma planı Ek-1’de belirtilen görevleri kapsayacak şekilde hazırlanır. Görevlendirilen 
öğretmenin plana uygun olarak çalışması okul müdürlüğünün sorumluluğundadır.
13. Görevlendirme başvuruları ilgili milli eğitim şube müdürü başkanlığında BT il 
koordinatörünün de üyesi olduğu komisyon tarafından değerlendirilecek ve onaya 
sunulacaktır. Ayrıca komisyon tarafından görevlendirme süresince görevin esaslara uygun 
yürütülüp yürütülmediği değerlendirilecek, görevlendirme esaslarında belirtilen görevleri 
yerine getirmeyen öğretmenlerin görevlendirmeleri okul müdürünün de görüşü alınarak iptal 
teklifi yapılacaktır. Komisyon teklifi ile görev iptali edilen ve görev süresi sonunda yeterli 
performansı göstermediği tespit edilen öğretmenlere sonraki dönem görev verilmeyecektir.

Yukarıda belirtilen esaslara uygun yapılmayan görevlendirmeler ivedilikle iptal 
edilecektir.

Bu sebeple; "Fatih Projesi BT Rehberliği" görevini yürütecek öğretmenlerin 
görevlendirmeleri, herhangi bir aksamaya mahal verilmeden yukarıdaki esaslar doğrultusunda 
Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin 
Karar’ın 16. Maddesi hükmü gereğince ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu okul 
tarafından ödenecek şekilde yapılacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim. 

Yusuf TEKİN
 Bakan a.

   Müsteşar

EKLER :
1- Fatih Projesi BT Rehberliği Görevini
    Yürütecek Öğretmenlerin Görevleri (1 sayfa)
2- Fatih Projesi BT Rehberliği
    Görevi Başvuru Formu (1 sayfa)
3- Fatih Projesi BT Rehberliği
    Sınıf İçi Uygulama Formu (1 sayfa)

DAĞITIM:
Gereği: Bilgi:
  -B Planı   -A Planı


