
T.e. 
MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 

Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Miidiirliigii 

SaYl : 30706984-869-E.4414254 
Konu: Fatih Projesi BT Rehberligi Gorevi 

...................... VALiLidiNE 
(il Milli Egitim Miidiirliigu) 

ilgi: a) 3011212015 tarih ve 30706984-903.99-E.13507730 saYlh yazl, 

19.04.2016 

b) 16112/2006 tarih ve 26378 sayIil Resmi Gazete'de yaYlmlanan "Milli Egitim 
Bakanhgl Yonetici ve Ogretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine hi~kin Karar", 

c) ins an Kaynaklan GenelMiidiirliigu'niin 28/03/2016 tarih ve 
28892082-869-E.3498533 sayili yazlSl, 

c;:) insanKaynaklan GenelMiidiirliigii'niin 13112/2012 tarih ve 
71915066/869/220087 sayIll yazlsl, 

d) insan Kaynaklan Gene1 MiidiirIiigu'niin 07/03/2016 tarih ve 
28892082/2660842 saYlll yazlS1. 

Fatih Projesi ile BT araylanrun ve e1ektronik ic;:eriklerin ogrenme ve ogretme 
siirecinde etkin kullarulmasl hedeflenmekte ve Proje kapsammda donarum kurulumu yapllan 
okullara ilgi (a) yazlda belirtilen esaslar dogrultusunda "Fatih Projesi Bili~im Teknolojileri 
Rehberligi" gorevlendirmeleri yapllmaktadlr. 

Proje okullanmlzda Fatib Projesi Bili~im Teknolojileri Rebberligi gorevini yiiriitmek 
mere ilgi (a) yazl dogrultusunda geyici olarak gorevlendirilen ve bu gorevlerine bagb olarak 
ilgi (b) Kararm 16'ncl maddesinin ikinci fikrasl kapsammda haftada 18 saat ek ders 
iicretinden yararlandmlan ogretmenlerimizin bu gorevlerinin yarunda ba~ka egitim 
faaliyetlerinde de gorevlendirilip gorevlendiri1meyeceklerine i1i~kin iJgi (c) yazl ve ekleri soz 
konusu gorevlendirmenin Genel Miidiirliigumiiz koordinesinde yiiriitiilmesinden dolaY1 konu 
hakkmdaki degerlendirmenin yapllmasl iyin lnsan Kaynaklan Genel Miidiirliigii tarafmdan 
Genel Miidiirl"iigumiize gonderi1rni~tir. 

ilgi (b) Karann 16'ncl maddesinin ikind flkrasmda; "Bakanlzk merkez te$kilatmda 
Bakan veya yetkili laldzgz makam, ta$ra te~kilatznda ise Bakan veya valilik onayz ile i/gili 
mevzuatz uyarmca veri/en gorevleri yapmak iizere gorevlendirilen yonetici ve ogretmenler ile 
Bakanlzga verilmi~ bir gorevi yurntmek iizere diger kurumlarda Bakan onayz ile 
gorevlendirilen yonetici ve ogretmenler, Bakanlzk merkez te$kilatmdaki gorevlendirmeler iqin 
1 yLi, diger gorevlendirmeler it;in ise her altt ayda yeni bir onay ahnmak ve fiilen gorev 
yapmak kaydtyla, yarzyzl ve yaz tatilleri de dahil o/mak uzere aylzk kar$zlzgz ders gorevi ile 
gorevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmi$ ek ders gorevi bulunup bulunmadzgma 
balalmakszzzn goreve ba~/adlk/arz tarihten itibaren haftada 18 sa at ek ders gorevi yapmZ$ 
saYllzrlar ve buna ili$kin ek ders ucretleri kadrolarmm bulundugu kurumca odenir. Almacak 
onayda gorevlendirilecek personelin adz, soyadz, unvam, gorevin mahiyeti ve gorev siiresi ile 
diger hususlar a9lk9a belirtilir. Bu kapsamda ek del's ucretinden yararlanan personele 
ayrzca asli gorevi ir;in ongornlen ek ders ucreti odenmez. Dgretmen/erin i/gili mu/redatz 
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kapsammda deI's okutmakiizere diger egitim kurumlarmda ger;ici olarak gorevlendirilmeleri 
bu fikra kapsamznda degerlendirilmez." htikmtine yer verilm.i~tir. 

Fatih Projesi BiIi~im Teknolojileri Rehberi olarak ge~ici gorevIendirilen ogretmenler; 
ders apgl olu~turmayacak ~ekilde mevzuatl geregi yiiriitmek zorunda olduklarl ders 
gorevlerini yerine getirdikten sonra geriye kalan zamanda egitim ogretim saatleri i~erisinde 
rehberlik gorevlerini yiiriitmektedirler. Fatih Projesi Bili~im Teknolojileri Rehberligi ile ilgili 
gorevin mahiyeti, ilgi (a) yazl ekinde bulunan Ek-l 'de, gorev siiresi ile diger hususlar ilgi (a) 
yazlda a~Ik~a belirtilm.i~tir. 

ilgi (a) yazlda belirtilen gorevlendirme esasIanmn 10. maddesinde; "Gorevlendirilen 
ogretmen/ere Fatih Projesi BT rehberligi gorevi oldugu giinler egitim ogre tim saatleri ir;inde 
Ek-J 'de belirtilen gorevlerin dl~mda nobet gorevi dahil ba~ka bir gorev verilmeyecektir. 
Gorevlendirilen ogretmenler egitim ogre tim saatleri dl~znda mevzuatz dogrultusunda 
belletmenlik vb. gorevleri yapabileceklerdir". denilmektedir. ilgili maddede de belirtildigi 
gibi "Fatih Projesi Bili~im Teknolojileri Rehberligi" gorevi egitim ogretim saatleri iverisinde 
yapl1an bir gorevdir ve egitim ogretim saatleri dt~mda yapl1acak olan ba~ka egitim 
faaliyetlerinin de kendi mevzuatl dogrultusunda yapdabilecegi a~Ikva ifade edilmektedir. 

insan Kaynaklarl Genel Miidtirltigu ile daha once yapllan yazl~ma sonrasmda ilgi (v) 
gorii~lerinde "ger;ici olarak gorevlendirildiklerl ve bu gorevlerine bagb olarak haftada 18 
saat ek ders iicretinden yararlandznldlklarz belirtilen ogretmenlerden hizmet ir;i egitim 
kapsammda ayrzca ders verenlerin, verdikleri dersin ger;ici gorevleri geregi yapmak 
durumunda olduklarl gorevlerin kapsamznda bulunmasl halinde buna bag/z olarak ayrzca ek 
ders iicretinden yararlandmlmalarznm miimkiin bulunmadzgz; verdikleri dersin ger;ici 
gorevleri geregi yapmak durumunda olduklarz gorevlerin kapsammda bulunmamasz halinde 
ise ilgi (b) Kararzn 7'nci maddesi r;err;evesinde ayrzca ek ders iicretinden yararlandmlmalarz 
gerektigi degerlendirilmektedir." denilmektedir. 

ilgi (y) gorii~te ae belirtildigi gibi Fatih Proje i iIi im Teknol 'ileri Rehberli i gevici 
gorevlendinnesi geregi yaj>mal<: durumunda old Ian gorevleri kapsamm bulunmayan, 
ba~ a egitim aaliyetleri ' le ilgiIi mevzuatl do ltusunaa ~yrlca ek ders ticretinden 
yarar an 1fI1malan ger ktigi if: e edilmel<:te ve ilgi (cD yazl il bu goru tin hala ge erli 
oldugu oelirtilmekte 'r. 

Fatjb Projesi Bili im Teknolojileri orevlendirmesini ytirtiten 
ogretlnenler ile ilgili ou gorevlerinin yanm a a~ka egi im faaliyetlerinde de gorevalmalan 
ile ilgili oLarak yu an aki av1 amala~ 0 ulfUsunoa ve ya~llacaK bu gorevlerinin 
ticretlendirilmesi ile ilgili olarak aa insan Kaynaklarl Genel tidtirltigu'ntin ilgi (~) ve (d) 
yazllan aogrultusunaa hareket edi esi husunda bilgilerinizi ve geregini onemle rica ederim. 

EK: 

- ilgi (v) ve (d) Yazl. 

DAGITIM: 
Geregi: 
-B Plam 

06500 TckllikokuLlaJjANKARA 
Elektron.ik Ag: yegitekmeb.gov.1T 
e-posta: fatih_egi tim@meb.gov.tr 

Bilgi: 

Ahmet Onur AK 
Bakan a. 

Genel Miidfu 

-insan Kaynaklan Genel Mtidtirltigu 

AYlTllllh bilgi i~ill: Egitim Hizmetlcri Koordinatorlilgu 
Tel: (0312) 29695 66 

Fales: (0312) 223 8736 

Bu cvrak gilVcnli eleklronik imza ilc i1n 7.a lanml~t'r. http://cvraksorgu.mcb.gov.tradresinden 6fe4-af70-3159-a06e-a965 kodu ile tcyit cdilcbilir. 

PC
Çizgi

PC
Çizgi

PC
Çizgi

PC
Çizgi

PC
Çizgi

PC
Çizgi

PC
Çizgi

PC
Çizgi

PC
Çizgi

PC
Çizgi

PC
Çizgi

PC
Çizgi

PC
Vurgu

PC
Vurgu

PC
Vurgu

PC
Vurgu

PC
Vurgu

PC
Vurgu

PC
Vurgu



T.e. 
MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 

ins an Kaynaklan Genel Mtidtir1tigti 

SaYI : 71915066/869/220087 
Konu: Ek ders ticreti 

13/12/2012 

YENiLiK VE EGiTiM TEKNOLOJiLERi GENEL MUDURLUGUNE 

ilgi: a) Yeni1ik ve Egitim Tekno1oji1eri Genel MtidtirlUgtintin 30/11/2012 tarihli ve 
89692170/45.991195631 sayIll yazlSl, 

b) Milli Egitim Bakanligl Yonetici ve Ogretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine 
ili§kin Karar. 

Bili§im teknolojileri rehberligi gorevini ytirtitmek iizere geyici olarak gorevlendiri1en 
ogretmenlerden hizmet iyi egitim faa1iyet1erinde egitim gorevlisi olarak gorevlendirilenlerin, 
bu kapsarnda aynca ek ders ticretinden yararlandlflhp yararlandlfl1amayacak1arma ili§kin i1gi 
(a) yazl ve ek1eri ince1enmi§tir. 

Bilindigi gibi i1gi (b) Kararm Tnci maddesinde; "Bakanhk veya verilen yetki uyarmca 
valilikler tarafindan aryzlan hizmet iryi egitim, kurs ve seminerlerde, aday memurlarm temel ve 
hazlrlayzcl egitimlerinde ders vermekle gorevlendirilenlere, .Iii/en derse girmeleri kaydzyla 
haftada 30 saate kadar ek ders gorevi verilebilir. Bufaaliyetler iryin ahnacak onayda ek ders 
gorevi verilen personelin adz, unvanz, girecekleri dersler ile saat sayzsz gibi hususlar 
belirtilir. " htikmli yer almaktadlr. 

Diger tarafian, aym Kararm 16'ncl maddesinin ikinci ftkrasmda; "Bakanhk merkez 
te§'kilatmda Bakan veya yetkili kzldzgz makam, ta§'ra te~kilatmda ise Bakan veya valilik onayz 
ile i/gili mevzuatz uyannca verilen gorevleri yapmak uzere gorevlendirilen yonetici ve 
ogretmenler ile Bakanlzga verilmi~ bir gorevi yurutmek uzere diger kurumlarda Bakan onayz 
ile gorevlendirilen yonetici ve ogretmenler, Bakanlzk merkez te~kilatrndaki gorevlendirmeler 
iryin 1 yzl, diger gorevlendirmeler iryin ise her altz ayda yeni bir onay almmakve .Iii/en gorev 
yapmak kaydzyla, yarzyzl ve yaz tatilleri de dahil olmak uzere aylzk kar~zlzgz ders gorevi ile 
gorevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmi~ ek ders gorevi bulunup bulunmadzgma 
bakzlmakszzrn goreve ba§1adzklan tarihten itibaren haftada 18 saat ek ders gorevi yapmz§' 
sayzhrlar ve buna ili~kin ek ders ucretleri kadrolarmm bulundugu kurumca odenir. Almacak 
onayda gorevlendirilecek personelin adz, soyadz, unvanz, gorevin mahiyeti ve gorev suresi ile 
diger hususlar aryzkrya belirtilir. Bu kapsamda ek ders ucretinden yararlanan personele aynca 
asli gorevi iryin ongorulen ek ders ucreti odenmez. Dgretmenlerin i/gi/i mufredatz kapsammda 
ders okutmak uzere diger egitim kurumlarmda geryici olarak gorevlendirilmeleri bu fikra 
kapsammda degerlendirilmez." htikmtine yer verilmi~tir. 
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Bu gergevede, bili~im teknolojileri rehberligi gorevini yi1ri1tmek iizere ge9ici olarak 
gorevlendirildikleri ve bu gorevlerine bagh olarak haftada 18 saat ek ders ucretinden 
yararlandmldlklan belirtilen ogretmenlerden hizmet i9i egitim kapsammda aynca ders 
verenlerin, verdikleri dersin ge9ici gorevleri geregi yapmak durumunda olduklarl gorevlerin 
kapsammda bulunmasl halinde buna bagh olarak aynca ek ders ucretinden 
yararlandmlmalannm milrnki1n bulunmadlgl; verdikleri dersin ge9ici gorevleri geregi 
yapmak durumunda olduklan gorevlerin kapsarnmda bulunmamasl halinde ise ilgi (b) 
Kararm 7'nci maddesi gergevesinde aynca ek ders ucretinden yararlandmlmalarl gerektigi 
degerlendirilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Hikmet <;OLAK 
Genel Mudfu 

Bu beige, 5070 sayill Elektronik imza Kanununun 5 inci maddesi geregince gilvenli elektronik imza ile imzalanml~tlr 

Atatllrk Blv. 06648 KlZllay/ANKARA 
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr 
e-posta: tahakkuk26@meb.gov.tr 

AynntIil bilgi i<yin: GUnay C;INAR Egt.Uzrn. 
Tel: (0 312) 4131847 

Faks: (0312) 418 1449 

PC
Vurgu





T.e. 
MjLLI EGiTTM BAKANLIGI 

fnsan Kaynaklan Genel MUdQrli.lgU 

SaYI :28892082-869-E.2660842 

Konu : Bili$im Teknolojileri Rehberligi 
07.03.2016 

YENiLiK VE EdiTiM TEKNOLOJiLERi GENEL MODURLOdONE 

ilgi : a) 22.02.2016 tarihli ve 30706984-869-E.2000275 say 11 1 yaZInlZ. 

b) Milll Egitim Bakanligl Yonetici ve Ogretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine 
ili~kin Karar. 

c) 13.12.2012 tarihli ve 71915066/869/220087 sayill yazlmlZ. 

Bakanllgllntza bagll egitim kununlannda gorev yapmakta olan ogretmenlerden Fatib 
Projesi Bili~im Teknolojileri Rehberligi gorevlnl ytirDtmek iizere ge<;lcl olarak 
gorevlendirilen ve bu gorevlerine bagll olarak ilgi (b) Karann 16'ncl maddesinin ik.inci fdaasl 
kapsammda hafta.da 18 saat ek ders i.lcretinden yarariandmianlann, bu gorevlerinin yanmda 
ba$ka egitim faaliyetlerinde de gorevlendirilip gorevlendirilemeyecekleline ili~kin ilgi (a) 
yaZI incelenmi~tir. 

Soz konusu ogretmenlerden hizmet i<;i egitim faaliyetlerinde egitim gorevlisi olarak 
gorevlendirilenler hakkl[}da, daha once Genel MGdUrlUgunuze hitaben yazdan ilgi (c) yazlda 
1?elirtilen a'flk}ama bllg~i~ de ge<;erli bulunm~k~dtr. 

Diger taraftan, bu kapsam(i~i oiai11ru'1l1 ba~ka egitim faaliyetlerinde de gorevlendirilip 
gorevlendirilemeyecekleri hususunun, soz konusu gorevlendirme i$lemini koordine eden 
Genel MlidurlugunUzce degerlendirilmesinin uygun olacagl miitalaa edilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

AlatUrk BLv. 06648 Klziluy/ANKARA 
Eleklronik Ag: www.meb.gov.rr 
e-postn: adsoynd@l11eb.gov .. lr 
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FATiH PROJESi BT REHBERLiGi GOREviNi YURUTECEK 
OGRETMENLERiN GOREVLERi 

Ek-1 

Fatih Projesi BT Rehberligi gorevini yiiriiten ogretmenler, okulundaki ogretmen, 
ogrenci ve velilere yonelik olarak a~aglda belirtilen konularda tamtlm, bilgilendirme, slmf 
iyi uygulama ve rehberlik faaliyetlerini yfuiiteceklerdir. Bu kapsamda okulda yapIlacak 
tUm toplantllara (kurul,ztirnre, veli toplantlslvb.) konu ile ilgili gtindem maddesi eklenmesi 
saglanacaktlr. YapIlacak tlim uygulamalar okul mtidfulUgtintin yazIll onaYI ile yfutitUlecek 
ve istenmesi halinde degerlendirme komisyonuna sunulacaktlr. 

Fatih Projesi BT rehberligi gorevini ytirtitecek ogretmenlerin gorevleri: 

1) Okuldaki btittin ogretmen ve ogrencilerin EBA ~ifresi almaslm saglamak. 
2) Tablet Bilgisayar Seti (TBS) dagltllan ve internet eri~imi saglanan okullarda EBA ders 

ve Etkile~imli Slmf Yonetimi (EBA V -Slmf) uygulamaslm kapsayan, TBS 
daf'i;Itllmayan okullarda ise EBA iceriklerini ve EBA del's kullamlarak ders islelli~ini 
kapsayan slmf ici uygulamasma rehberlik yapmak. 

3) YaQIlacak SIlllf iei uygulamamll gorevli oldugu okulul1 tlim ogretmenlerini kapsayacak 
sekilde planlama yapmak ve yapIlan her uygulamaYI "Smlf ici Uygulama" formuna 
j~lemek. 

4) Egitim Bili~im Agl (EBA) portalmmkullamml konusundaokuldaki ogretmen ve 
ogrencilere tamtlm ve bilgilendirme yapmak. 

5) Egitim Bili~im Agl (EBA) portalmmkullanlml konusundavelilere tamtlm ve 
bilgilendirme yapmak. 

6) EBA Ders ogrenim yonetim sisteminin kullanlml konusunda ogretmen ve ogrencileri 
bilgilendirilerek etkin kullamml konusunda sfuekli rehberlik yapmak. 

7) Tablet Bilgisayar Seti (TBS) dagltllan ve internet eri~imi saglanan okullarda EBA ders 
ve Etkile~imli Smlf Yonetimi (EBA V -Slm£) uygulamasmm kullanlffil konusunda 
ogretmen ve ogrencilere sfuekli rehberlik yapmak. 

8) EBA, EBA Ders ve Etkile~imli Smlf Yonetimi (EBA V -Slm£) 
konularmdabilgilendirme afi~leri hazlrlamak. 

9) Fatih Projesi kapsammda kurulan BT destekli smlflarm amacma uygun bir ~ekilde 
kullamlmasl, kullamma hazlr ve i~ler durumda tutulmaslm saglamak, 

10) Okulun BT araylarlmn garanti sfuesince amacma uygun kullammlm saglamak,BT 
araylarlmn garanti takip i~lemleri konusunda ilgili ki~ilerle koordinasyonu saglamak, 

11) Fatih Projesi kapsammda kurulan BT destekli slmflarda kullamlan i~letim sistemi 
vege~itli yazlhmlar ile ders iyeriklerinin gtincel ve i~ler vaziyette tutulmas1ll1 
saglamak. 

12) Okulunda, Fatih Projesi ile ilgili ve BT araylanmn satm ahnmasma yonelik idari ve 
teknik ~artnamelerin hazlrlanmasl, muayene ve kabulti vb. i~lemler iyin kurulacak 
komisyonlarda gorev almak, 

13) BT konusunda dtizenlenecek yarl~malarl planlamak, organize etmek, yiiriitmek ve bu 
yan~malar iyin kurulacak degerlendirme komisyonlarmda gorev yapmak, 

14) Bili~im Teknolojileri il KoordinatOrti ile i~birligi iyinde yah~mak, 
15) Okul web sitesinin hazlrlanmasl, yaymlanmasl ve gtincel tutulmaslyla ilgili web yaym 

ekibinde gorev yapmak, 
16) Okulun bili~im teknolojilerine yonelik faaliyetleriyle ilgili bilgilerin okul web 

sitesinde yaYlnlanmaS1ll1 ve bu bilgilerin gUncel tutulmaslm saglamak. 



Ek-1 

17) Bili~im teknolojilerine ili~kin program ve projelerde ogrencilere rehberlik yapmak. 




