
T.e. 

MU$ vALiLiGi 


il Milli Egitim MUdUrlUgU 


SaYI : 63326527-480.03-E.2234 19 11.2016 
Konu : Fatih Projesi BT Rehberligi Gorevi 

.................... KA YMAKAMLIGINA 
lI~e Milli Egitim MUdUrlUgU 

.................... OKULU MOOURLOGO 


Milli Egitim Bakanhgi Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel MUd'rl/UgUnUn Fatih 
Projesi BT Rehberligi gorevlendirilmesine ili~kin 30/12/2015 tarih ve 1 $07730 saYlh 
yazIlan ekte gonderilmi~tir. 

Ekli yazmm incelenerek, 2015-2016 egitim ogretim yIlI ikinci done i Fatih Projesi 
BT Rehberligi gorevini yUrUtecek ogretmenlerin gorevlendirilmesi i~in gfrekli duyuru 
yapllmasl, BT Rehber 6gretmenligi i9in b~vuracak ogretmenlerin ekteki fi . u doldurarak 
1510112016 tarihine kadar bilgisayar ortammda taratIp mail ile zabiro ~I@gmail.com 
adresine gonderilmesi ve evraklann resmi yazi ile belirtilen tarihe kadar" dUrlUgUmUze 
gonderilmesi hususunda; . 

Geregini rica ederim. 

Cevdet ARSLAI 

EKLER: 

YaZl omegi (3-sayfa) 

6gretmen Gorev Hk. (2-sayfa) 

Ba~vuru formu (I-sayfa) 

Slmfi9i uygulama forumu (I-sayfa) 


OAGlTIM: 

iIye Kaymakamhklanna 

Merkez tUm okul ve kurum mUdUrlUklerine 


Bu evrak guvenli elektronik imza ile imzalanml~tIr. http://evraksorgu.meb.gov.tradresindeneda8-Sfb6-3d98-8 e. -e92fkodu ile teyit ediJebiJir. 
I 

http://evraksorgu.meb.gov.tradresindeneda8-Sfb6-3d98-8
mailto:I@gmail.com


T.e. 
MiLLI EGiTiM BAKANLIGI 

Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel MUdUrlUgU 

SaYI : 30706984-903.99-E.13507730 	 30.1 . 015 
Konu: Fatih Projesi BT Rehberligi Gorevi 

...................... V ALiLiGiNE 
(iI Milli Egitim MUdUrlUgU) 

tlgi: 	 a) 28/09/2012 tarih ve B.08.0.YET.O.lO.04.00-903.99/l6791 saYlh yazl, 
b) 27/12/2012 tarih ve 89692170/903.99/248065 saylll yazl. 

Fatih Projesi He BT ara!(lanmn ve elektronik i!(eriklerin ogrenm ve ogretme 
sUrecinde etkin kullamlmasl hedeflenmektedir. Bu dogrultuda okullanmlza . nelik ag alt 
yapisl kurulumu, gUvenli ve hlZh internet eri~imi, egitim ortamlanna et i e~imli tahta 
kurulumlarl, ogretmen ve ogrencilere yonelik tablet bilgisayar dagltlml cab alan devam 
etmektedir. 

Proje kapsammda donamm kurulumu yapllan okullara ilgi (a) ve (b) a Ida belirtilen 
hususlar dogrultusunda "Bili~im Teknolojileri Rehberligi" gorevlendirmeleri aptlmaktadlr. 
Bu gorevlendirmeler ile Proje kapsammda kurulan donammlann ve Egiti Bili~im AgI 
(EBA) Uzerinden saglanan ders i!(eriklerinin ogretmen ve ogrencilerimiz tara I dan etkin bir 
~ekilde kullammt hedeflenmi~tir. Gorevlendirilen ogretmenlerin bili~i teknolojileri 
kullammt konusunda ogretmen ve ogrencilerimize yonelik yUrUtecegi rehberli aaliyetleri bu 
hedefe ula~mada en yUksek oneme haizdir. 

Bu minvalde gorUlen lUzum Uzerine projenin I. ve 2. faz uygul 
yaptJan "Bili~im Teknolojileri Rehberligi" gorevlendirmelerinin yenide 
ihtiyaci ortaya !(lkml~tIr. 

Bu sebeple yaptlacak gorevlendirmelerin a~aglda belirtilen esasla dogrultusunda 
yapllmasl gerekmektedir; 
1. Gorevlendirmeler sadece Fatih Projesi kapsammda donamm kurulumlan pIlan okullara 
a~agldaki oncelik Slrasma gore yapdacaktlr; 

a) Etkile~imli tahtalan kurulmu~, ag altyaplsl tamamlanml~, internet 
ve tablet bilgisayarlan dagltllml~ okullar, 

b) Etkile~imli tahta kurulumu yapllml~ olmak ~artlyla, proje ka 
donammlan tamamlanmaml~ okullar, 

ri imi saglanml~ 

$ube saYlsl 8'den az olan okullar oncelikli olarak degerlendirilmey c k bu okullarm 
sorumlulugu aym il!(e icerisinde gorevlendirilen ogretmenlere e~it ~ekilde da 1 1lacakttr. 
2. Fatih Projesi kapsaml dl~mda bulunan okullara, yaygm egitim kuruml r a, bilim sanat 
merkezlerine ve il/il!(e milli egitim mUdUrlUklerine "Fatih Projesi BT Rehb igi" adl altmda 
gorevlendirme yapllmayacaktlr. 
3. Gorevlendirilen ogretmenler, mevzuatl geregi YUrUtmek zorunda olduk alders gorevini 
yerine getirdikten sonra kalan zamanda bu gorevi yiirUtecektir. Gorevlen i ilen ogretmenin 
yerine Ucretli veya ba~ka bir ogretmen talep etme yoluna gidilmeyecekti. 1 saatten fazla 
ders gorevi doJduran ogretmenlere okulu dl~mda Fatih Projesi BT hberlik gorevi 

06500 Teknikokullar IANKARA Aynntlh bilgi iyin: Egitim Hi tieri KoordinatorlUgU 
Elektronik Ag: yegitek.meb.gov.tr Tel: (0 1 ) 296 9400/9566 
e-posta: fatih_egitim@meb.gov.tr Faks: ( 12) 223 87 36 

Bu evrak gnvenli elektronik imza ile imzalanml~t1r. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindend7f1-C477-3ae9-91 48f6 kodu He teyit edilebilir. 
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11. Fatih Projesi BT Rehberligi gorevi valilik onayt He her ytl I. ve II. ogreti 

verilmeyecektir. 

4. Fatih Projesi BT Rehberligi gorevi, bili~im teknolojileri ogretmenleri tarafmd yUrtitUlUr. 
Bili~im teknolojileri ogretmeni bulunmamasl veya rehberlik ihtiyacmm me ut bili~im 
teknolojileri ogretmenilOgretmenleri tarafmdan kar~danamamasl durum da kendi 
bran~lannda ders a~lgl olu~turmayacak ~ekilde slfaslyla istekli diger bran~ ogret e lerinden; 

a) Mezuniyet alam itiban ile bi1i~im teknolojileri ogretmeni olarak atanabil c k olanlar, 
b) "Fatih Projesi Egitmenligi" gorevini Bakanhk onaYI He en az 6 (altt y sUre ile 
yUrtittUgUnU belgelendiren ogretmenler, 

c) Bili~im teknolojileri alanmda doktorayapan ogretmenler, 

d) Bili~im teknolojileri alanmda tezli veya tezsiz yUksek lisans yapan ogret nler, 
e) Fatih Projesi kapsammda yUrtitUlen merkezi hizmeti~i egitim faaliyetl r nde egitim 
gorevIisi olarak en az 100 saat gorev alan ogretmenler, 

1) "Bili~im Teknolojileri Rehberligi Kursu" nu b~arl ile tamamlayan ogret 

Fatih Projesi BT rehberligi gorevini YUrtitebilirler. 


5. Bran~t "Slmf Ogretmenligi" olan ogretmenlere Fatih Projesi BT Reh e ligi gorevi 
verilmeyecektir. Ancak Simf Ogretmeninin norm fazlasl oimasl ve 4. Ma ede sayllan 
~artlardan en az birini t~Imasl halinde gorev verilebilecektir. 
6. Gorevi yUrtitecek istekli ogretmenlerin aym ~artlarl t~lmasl halinde slraslyla; 

a. Doktora yapml~ olanlara, 
b. YUksek lisans yapml~ olanlara, 
c. Fatih projesi kapsammdaki merkezi/mahalli egitimlerde egitim vlisi olarak 
yaptlklan gorev saati fazla olanlara, 
d. Hizmet puanl yUksek olanlara, 
e. Son be~ yll i~erisinde bili~im alamnda katIldlgl hizmeti~i egitim liyetlerinden 
top lam kurs saati fazla olanlara, 

oncelik verilecektir. 


7. Ucretli ve aday ogretmenlere Fatih Projesi BT rehberligi gorevi verilm z Uzerlerinde 
asaleten, vekaleten veya ge~ici gorevlendirmeyle yoneticilik gorevi bul nlar, valilik 
oluruyla ba~ka bir gorev i~in gorevlendirilenler bu gorevlerinden aynlmadlkl r sUrece Fatih 
Projesi BT Rehberligi gorevi alamazlar. 
8. Fatih Projesi BT Rehberligi gorevlendirmelerinde ogretmenin oncelikl 
okulunda gorev almasl esastlr. Kendi okulu bo~ kahrken ba~ka bir okula 
yapdmayacaktu. Okulda gorevlendirme ~artlarmt ta~lyan birden ~ok BT ogret ni bulunmasl 
durumunda, okulundaki egitim-ogretimi aksatmayacak ~ekilde aym il~ede iht y ~ olan b~ka 
okullara gorevlendirme yapdabilecektir. Fatih Projesi BT Rehberligi g' r vi oncelikle 
ogretmenin kadrosunun bulundugu il~e smlrlan i~inde yapdacaktlr, il~ede i f a~ olmamasl 
durumunda bUyUk~ehir merkez il~eleri arasmda da ba~vuranm talep esi halinde 
gorevlendirme yapllabilecektir. Gorevlendirmeler yolluk yevmiye Odemesi e ektirmeyecek 
~ekilde yapIlacaktir. 
9. Kadrosunun bulundugu okul dl~mda gorevlendirilen ogretmenlerin gorevl n irildigi okula 
ula~lm sUresi de dikkate ahnarak ders dl~mda kalan zamanlar haftaltk d r ~izelgesinde 
"Fatih Projesi BT Rehberligi" gorevi olarak belirtilecek ve ilgili ogretmenin saatler i~inde 
goreviendirildigi okulda ~ah~masl saglanacaktir. Haftahk ders ~izelgeleri a ih Projesi BT 
Rehberligi gorevine engel olmayacak ~ekilde hazlrlanacaktIr. 
10. Gorevlendirilen ogretmenlere Fatih Projesi BT rehberligi gorevi oldu~u gUnIer egitim 
ogretim saatleri i~inde i~in Ek-I'de belirtilen gorevlerin dl~mda nobet gore ahil ba~ka bir 
gorev verilmeyecektir. Gorevlendirilen ogretmenler egitim ogretim saatleri 1 mda mevzuatI 
dogrultusunda belletmenlik vb. gorevleri yapabileceklerdir. 

06500 Teknikokullar IANKARA 
Elektronik A~: yegitek.meb. gov. tr 
e-posta: fatih_egitim@meb.gov.tr 

olarak kendi 
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Uzere ytlda iki kez yapllacaktlr. YanYII ve ~az tatillerinde gorevlendirme yapl ayacaktlr. 
Fatih Projesi BT Rehberligi gorevlegitim ogretimin yapIldlgl saatlerde yaplla , her bir 
devre lym (Sabah-Ogle) ayn ogretmen gorevlendirilebilecektir. iki ogretmen 
gorevlendirilememesi durumunda gorevlendirme tek bir devreye yapllacakttr. N al egitim 
yapan okullarda 1 (bir), ikili egitim yapan okullarda en fazla 2 (iki ogretmen 
gorevlendirilecektir. 2 (iki) ogretrnen gorevlendirilen okullarda, haftahk ders 9' 1gesi aym 
ders saatinde birden fazla ogretmene Fatih Projesi BT Rehberligi gorevi verilme e ek ~ekilde 
hazlrlanacakttr. 

12. Fatih Projesi BT Rehberligi gorevini yUrUtecek ogretmenler; gorevlendirildi I ri tarihten 
itibaren ilk 15 (onbe~) gUn iyerisinde yah~ma plam hazulaYlp okul mUdUr!" "ne sunar. 
c;ah~ma plam Ek-1'de belirtilen gorevleri kapsayacak ~ekilde haztrlamr. G' r vlendirilen 
ogretmenin plana uygun olarak 9ah~masl okul mUdUrIUgiiniin sorumlulugundadtr 

13. Gorevlendirme ba~vurulan ilgili milli egitim ~ube miidUrU ba~kanh 1 da BT il 
koordinatorUniin de Uyesi oldugu komisyon tarafmdan degerlendirilece ve onaya 
sunulacakttr. Aynca komisyon tarafmdan gorevlendirme siiresince gorevin e a lara uygun 
yUrUtUlUp yUrUtiilmedigi degerlendirilecek, gorevlendirme esaslannda belirt I n gorevleri 
yerine getirmeyen ogretmenlerin gorevlendirmeleri okul mUdUrUnUn de gorU~u a marak iptal 
teklifi yapllacakttr. Komisyon teklifi ile gorev iptali edilen ve gorev sUresi s nda yeterli 
performansl gostermedigi tespit edilen ogretmenlere sonraki donem gorev veril e ecektir. 

Yukanda belirtilen esaslara uygun yapIlmayan gorevlendirmeler i e ilikle iptal 
edilecektir. 

Bu sebeple; "Fatih Projesi BT Rehberligi" gorevini yUrUtecek "~retmenlerin 

gorevlendirmeleri, herhangi bir aksamaya mahal verilmeden yukandaki esaslar d grultusunda 
Milli Egitim Bakanhgl Yonetici ve Ogretmenlerinin Ders ve Ek Ders S t erine ili~kin 
Karar'm 16. Maddesi hUkmU geregince ek ders Ucretleri kadrolarmm b I dugu okul 
tarafmdan odenecek ~ekilde yapiiacaktir. 

Bilgilerinizi ve geregini onemle rica ederim. 

sufTEKiN 
Bakan a. 

MUste~ar 

EKLER: 
1- Fatih Projesi BT Rehberligi Gorevini 

YUrUtecek Ogretmenlerin Gorevleri (l sayfa) 
2- Fatih Projesi BT Rehberligi 

Gorevi Ba~vuru Formu (l sayfa) 
3- Fatih Projesi BT Rehberligi 

Slmfi9i Uygulama Formu (l sayfa) 

DAGITIM: 

Geregi: i: 

-B Plam - Plam 

06500 Teknikokullar /ANKARA Ayrmtlh bilgi iyin: Egitim Hi e leri KoordinaWrlUgO 
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e-posta: fatih_egitim@meb.gov.tr Faks: ( 312) 2238736 
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Ek-1 

FATİH PROJESİ BT REHBERLİĞİ GÖREVİNİ YÜRÜTECEK 

ÖĞRETMENLERİN GÖREVLERİ 

   Fatih Projesi BT Rehberliği görevini yürüten öğretmenler, okulundaki öğretmen, öğrenci 

ve velilere yönelik olarak aşağıda belirtilen konularda tanıtım, bilgilendirme, sınıf içi 

uygulama ve rehberlik faaliyetlerini yürüteceklerdir. Bu kapsamda okulda yapılacak tüm 

toplantılara (kurul,zümre, veli toplantısıvb.) konu ile ilgili gündem maddesi eklenmesi 

sağlanacaktır. Yapılacak tüm uygulamalar okul müdürlüğünün yazılı onayı ile yürütülecek 

ve istenmesi halinde değerlendirme komisyonuna sunulacaktır. 

 

Fatih Projesi BT rehberliği görevini yürütecek öğretmenlerin görevleri: 

 

1) Okuldaki bütün öğretmen ve öğrencilerin EBA şifresi almasını sağlamak. 

2) Tablet Bilgisayar Seti (TBS) dağıtılan ve internet erişimi sağlanan okullarda EBA ders 

ve Etkileşimli Sınıf Yönetimi (EBA V-Sınıf) uygulamasını kapsayan, TBS 

dağıtılmayan okullarda ise EBA içeriklerini ve EBA ders kullanılarak ders işlenişini 

kapsayan sınıf içi uygulamasına rehberlik yapmak.  

3) Yapılacak sınıf içi uygulamanın görevli olduğu okulun tüm öğretmenlerini kapsayacak 

şekilde planlama yapmak ve yapılan her uygulamayı “Sınıf İçi Uygulama” formuna 

işlemek. 

4) Eğitim Bilişim Ağı (EBA) portalınınkullanımı konusundaokuldaki öğretmen ve 

öğrencilere tanıtım ve bilgilendirme yapmak. 

5) Eğitim Bilişim Ağı (EBA) portalınınkullanımı konusundavelilere tanıtım ve 

bilgilendirme yapmak. 

6) EBA Ders öğrenim yönetim sisteminin kullanımı konusunda öğretmen ve öğrencileri 

bilgilendirilerek etkin kullanımı konusunda sürekli rehberlik yapmak. 

7) Tablet Bilgisayar Seti (TBS) dağıtılan ve internet erişimi sağlanan okullarda EBA ders 

ve Etkileşimli Sınıf Yönetimi (EBA V-Sınıf) uygulamasının kullanımı konusunda 

öğretmen ve öğrencilere sürekli rehberlik yapmak. 

8) EBA, EBA Ders ve Etkileşimli Sınıf Yönetimi (EBA V-Sınıf) 

konularındabilgilendirme afişleri hazırlamak. 

9) Fatih Projesi kapsamında kurulan BT destekli sınıfların amacına uygun bir şekilde 

kullanılması, kullanıma hazır ve işler durumda tutulmasını sağlamak,  

10) Okulun BT araçlarının garanti süresince amacına uygun kullanımını sağlamak,BT 

araçlarının garanti takip işlemleri konusunda ilgili kişilerle koordinasyonu sağlamak, 

11) Fatih Projesi kapsamında kurulan BT destekli sınıflarda kullanılan işletim sistemi 

veçeşitli yazılımlar ile ders içeriklerinin güncel ve işler vaziyette tutulmasını 

sağlamak. 

12) Okulunda, Fatih Projesi ile ilgili ve BT araçlarının satın alınmasına yönelik idari ve 

teknik şartnamelerin hazırlanması, muayene ve kabulü vb. işlemler için kurulacak 

komisyonlarda görev almak, 

13) BT konusunda düzenlenecek yarışmaları planlamak, organize etmek, yürütmek ve bu 

yarışmalar için kurulacak değerlendirme komisyonlarında görev yapmak, 

14) Bilişim Teknolojileri İl Koordinatörü ile işbirliği içinde çalışmak, 

15) Okul web sitesinin hazırlanması, yayınlanması ve güncel tutulmasıyla ilgili web yayın 

ekibinde görev yapmak,  

16) Okulun bilişim teknolojilerine yönelik faaliyetleriyle ilgili bilgilerin okul web 

sitesinde yayınlanmasını ve bu bilgilerin güncel tutulmasını sağlamak. 

17) Bilişim teknolojilerine ilişkin program ve projelerde öğrencilere rehberlik yapmak. 



EK-2 

 

………………. MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE 

 

* Bilişim teknolojileri öğretmenleri bu bölümü boş bırakacaktır. 

** Kadrosunun Bulunduğu İlçe / Okul 1. Tercih olarak değerlendirilecektir. 

 

Bakanlığımızın Fatih Projesi ve bilişim teknolojileri ile ilgili projelerinin yürütülmesi 

ile ilgili olarak görevimin gereği olan işleri hizmetin sürekliliği esasıyla yürüteceğimi, kazanmış 

olduğum bilgi birikimini ve deneyimimi görev yaptığım okulda eğitim ve öğretimin kalitesinin 

artırılması konusunda kullanacağımı kabul ve taahhüt ederek, Fatih ProjesiBTrehberliği 

görevini kabul ediyorum. 

 …../…./20… 

  

 

 İmza  

   

 

 

  

Fatih ProjesiBTRehberliği Görevi Başvuru Formu 

T.C. Kimlik No       

Adı Soyadı       

Branşı       

E-Posta Adresi       

İletişim Telefonu       

* Belgesinin Tarihi ve Kurs No’su       

** Kadrosunun Bulunduğu İlçe / Okul       

2. Tercihiniz ( İlçe / Okul )       

3. Tercihiniz ( İlçe / Okul )       



Ek-3 

FATİH PROJESİ BT REHBERLİĞİ SINIF İÇİ UYGULAMA FORMU  

(ÖRNEKTİR) 

Okul Adı Ankara Mesleki ve Teknik And. Lis. Okul Telefonu - Eposta 295 02 60- 123356@meb.gov.tr 

Fatih Projesi BT Rehber 
Öğretmeninin Adı Soyadı 

Ali GÜL Görevlendirme Dönemi 2015-2016/1. Dönem 

Okuldaki Proje Donanımları Etkileşimli Tahta☒Öğretmen Tableti☒              Öğrenci Tableti☒            İnternet Erişimi☒ 

 

Sınıf İçi Uygulama Yapılan: 

S.No 
 

Öğretmenin 
Adı Soyadı 

Tarih Sınıf Ders Konu Yapılan Uygulama İmza 

1 Ahmet EFE 04.03.2016 9/F Fizik Madde ve Özellikleri 
EBA Ders+ EBA V Sınıf+ EBA 
Portaller+ EBA Market+ Android 
Uygulamaları+ Çevrimdışı Yazılımlar 

 

2       
 

3       
 

4       
 

5       
 

 

     

Fatih Projesi BT Rehber Öğretmeni            Okul Müdürü 

            

Açıklamalar : 1- Fatih ProjesiBT Rehberliği görevini yürüten öğretmen okuldaki tüm öğretmenleri kapsayacak şekilde planlama yapacaktır. 

  2- Her okul için ayrı form kullanılacaktır. 

        3- Yapılan uygulama bölümünde ders işlenişinde kullanılan tüm uygulamalar örnekte belirtildiği gibi ayrı ayrı yazılacaktır. 


