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VALİLİK MAKAMINA

İlgi:  a  )M.E.B Yenilik  ve  Eğitim Teknolojileri  Genel  Müdürlüğün  30.12.2015 tarih  ve  30706984-903.99-E. 

135077.30 sayılı yazısı.

      b)  16/12/2006  tarih  ve  26387  sayılı  resmi  gazetede  yayınlanan  Milli  Eğitim  Bakanlığı  Yönetici  ve 

Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin karar.

      Fatih Projesi , Eğitimde ve öğretimde fırsat eşitliğini ve BT araçlarının öğrenme ve öğretme  

sürecinde  daha  fazla  duyu  organına  hitap  edecek  şekilde  derslerde  etkin  kullanılmasını  sağlamak  amacıyla 

uygulamaya konulmuştur.

          Bu kapsamda FATİH projesi donanımı kurulumu tamamlanan örgün eğitim okullarına ilgi (a) gereğince;  

Bilişim  Teknolojileri  Rehber  Öğretmen  görevlendirilmesi  planlanmıştır.  BT  Rehberliği  görevi  öğretmenin 

haftalık ders çizelgesinde "FATİH PROJESİ BT REHBERLİĞİ" adı ile gösterilecektir. Kadrosunun bulunduğu 

okul dışında başka bir okula görevlendirilen öğretmenlerin branş dersleri okul idarecileri tarafından tüm haftaya  

yayılmayacak , en az günde verilecek şekilde planlanacaktır. Kadrosunun bulunduğu okul haricinde başka bir 

okula  BT  rehberliği  için  görevlendirilen  öğretmenler,  kadrosunun  bulunduğu  okulda  ders  görevini  yerine 

getirecek,  görevlendirildiği  okulda sadece  BT rehberliği  görevini  yürütecektir,  bu okulda  ayrıca  ders  görevi  

verilmeyecektir.  BT rehberliği  görevi  eğitim öğretim yapıldığı  saatlerde  yapılacaktır.  BT rehberliği  görevini  

yürütecek öğretmenlerin görevleri Bakanlığımızın ilgi (a) yazılarında tanımlanmıştır.

İlgili  bakanlık yazılarına http://bitlis.meb.gov.tr adresinde duyurular bölümünden ulaşılabilir.  BT 

rehberliği görevini yürütecek öğretmenler; görevlendirildikleri tarihten 15(onbeş) gün içerisinde yıllık çalışma 

planı hazırlayıp okul müdürlüğüne sunulacaktır. Çalışma planı BT rehber öğretmeninin görevlerini kapsayacak 

şekilde  hazırlanacaktır.  Görevlendirilen  öğretmenin  plana  uygun  çalışması  okul  müdürlüğünün 

sorumluluğundadır.

            Ekli listede olan öğretmenlerin 09 Eylül 2019 - 17 Ocak 2019 tarihleri arasında belirtilen  

okullarda  "FATİH PROJESİ BT REHBER ÖĞRETMENİ"  olarak  görevlendirilmeleri  ve  göreve  başladıkları 

günden itibaren kendilerine ilgi (b) kararın 16. Maddesi  gereğince ek ders ücreti ödenmesi müdürlüğümüzce 

uygun görülmektedir.

Makamlarınızca da uygun görülmesi halinde olurlarınıza arz ederim.

                       Mehmet Emin KORKMAZ

                                                                                                                                          İl Milli Eğitim Müdürü
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