
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ FORMATÖR ÖĞRETMENLERİN
GÖREVLENDİRİLME VE ÇALIŞMA ESASLARI

Bakanlığımıza bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki bilgisayar laboratuvarlarının bilgisayar araç-
gereç ve dokümanlarının korunmasını, belli kurallar içinde ve özenle kullanılmasını sağlamak, bilgisayar 
koordinatör ve bilgisayar öğretmenlerinin görevlerini belirlemek amacıyla hazırlanan “Milli Eğitim Bakanlığına 
Bağlı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Bilgisayar laboratuvarlarının Düzenlenmesi ve İşletilmesi ile 
Bilgisayar ve Koordinatör Öğretmenlerin Görevleri Hakkında Yönerge”, 15 Mart 1993 tarih ve 2378 sayılı 
Tebliğler Dergisinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu yönerge temel alınarak hazırlanan Okul Bilişim Teknolojileri Sınıflarında görev yapan 
Bilişim Teknolojileri Formatör öğretmenlerin çalışma esasları ve görev tanımları aşağıda yer almaktadır.

Görevlendirme :

1. Atama alanı Bilgisayar olan Bilgisayar Öğretmenlerinden ve en az 180 saatlik Bilişim Teknolojileri 
Formatör Öğretmen Eğitimi Kursuna katılıp başarılı olan öğretmenler arasından seçilirler ve İl Millî Eğitim
Müdürlüğünün teklifi üzerine Valilik Makamı oluru alınarak görevlendirilirler.

2.  Görevlendirilen okul bilişim teknolojileri Formatör öğretmenlerine 16.12.2006 tarih ve 26378 
sayılı Bakanlar Kurulu kararının 21. maddesine göre ek ders ücretleri ödenir. Görevli oldukları okuldaki 
idarecilerin çalışma saatlerine tabidirler. Okul Bilişim Teknolojileri koordinatör öğretmeni, OGYE 
kurulunun doğal üyesidir. 

3. Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmeni görevlendirildiği zaman okul koordinatörü olarak tanımlanır.

Görev Tanımı :

1.  En az 6 en çok 10 saat Bilişim Teknolojileri Dersine veya kendi branşlarında, kendi branşlarında 
mümkün değilse başka bir branşta derslere girerler.

2. Teknolojide yaşanan gelişmeleri yakından takip ederek, sahip oldukları bilgilerini sürekli olarak 
güncellerler. 

3. Daha önce katıldıkları eğitimler ve seminerler sonucunda, uzmanlaştıkları alanlarda okullarında görev 
yapan öğretmenlere Bilişim Teknolojileri alanında destek olur, gerektiğinde eğitim faaliyeti planlar ve düzenler.

4. Okul web sitesinin yapılması ve güncellenmesinden sorumlu olmak ve ilgili komisyonun doğal üyesi 
olmak.

5. Kendi okullarında Bilişim teknolojileri ekipmanı ihtiyacını belirler ve okul müdürlüğüne sunarlar.

6. Takvim yılı başında uygulamaya konulmak üzere, okullarında görev yapan öğretmenler için Hizmetiçi 
Eğitim ihtiyaç analizi yaparak, ortaya çıkan sonuçlara göre her yılın Eylül ayı başında Okul Müdürlüğüne
hizmetiçi eğitim tekliflerini yaparlar.

7. Bilişim teknolojisi sınıflarının işletilmesiyle ilgili yaşanan sorunları tespit ederler ve bu sorunların 
giderilmesiyle ilgili çalışmalarda görev alırlar.

8. Proje tabanlı öğrenmeyi kapsayan Bakanlığımız projelerinde (İntel Öğretmen Programı vb.), okulunda
bu eğitimi tamamlamış öğretmenlerin edindiklerini öğrencilerine yansıtabilmeleri ve bu bilgileri derslerinde 
kullanabilmeleri için rehberlik ederler.

9. Okulun açık olduğu saatlerde bilişim teknolojisi sınıflarını açık ve hazır tutarak, öğrenci, öğretmen, 
diğer personel ve idarenin de uygun gördüğü durumlarda çevre halkının kullanımına sunmak,

10. Bilişim teknolojisi sınıflarını kullanan öğretmenlerle dönem başlarında ve gerekli görüldüğü zamanlarda 
toplantılar yapmak,

11. Görevli olduğu okulda öğretmenlerin bilişim teknolojilerini derslerinde kullanmaları konusundaki 
eğitim ihtiyaçlarını tespit ederek okul müdürüne ve bilişim teknolojileri İl/İlçe koordinatör öğretmenine bildirmek, 
okul öğretmenlerinin bilişim teknolojilerini kullanabilmeleri için kısa süreli eğitimler vermek,

12. Bilişim teknolojisi sınıflarının kullanımı için okul müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısı 
başkanlığında ilgili öğretmenlerle birlikte bilişim teknolojileri sınıflarının haftalık kullanım plân ve programını 
hazırlamak, hazırlanan planları öğretmen ve öğrencilerin görebileceği yerlere ilan etmek,

13. Bilişim teknolojileri sınıflarının devamlı kullanılabilmesi için, ders saatleri öncesinde ders öğretmeni ile 
birlikte kullanılacak tüm materyallin ve eğitim teknolojisi ekipmanlarının hazır bulundurulmasını sağlamak,



14. Bilişim teknolojileri sınıflarının kullanılması sırasında ortaya çıkabilecek ve kendisinin çözüm 
getiremediği teknik sorunları okul müdürlüğüne bildirerek ilgili birime iletmek,

15. Bilişim teknolojisi sınıflarının kullanımı esnasında ortaya çıkabilecek sorunlar sınıfın işletilmesinden 
sorumlu bilişim teknolojileri okul formatör öğretmeni tarafından giderilir. Sorun bu yolla giderilemezse arızalar 
elektronik ortamda “Arıza Takip Formu”na (EK-1) işlenerek okul yönetimine bildirilir. Okul yönetimi arızanın 
giderilmesi için gerekli işlemleri yapar. Arıza giderildikten sonra okul formatörü tarafından elektronik ortamda 
arşivleme yapmak,

16. Bilgisayar dersine giren diğer öğretmenler ile koordineli çalışarak, bilişim teknolojileri araçları için ayrı 
ayrı elektronik ortamda “Bilişim Teknolojisi Araçlarına Ait Sicil Kartı” (EK-2) tutmak, bunların takibini yapmak 
ve arşivlemek,

17. Ders sırasında çıkabilecek kullanım sorunlarını anında çözerek, ilgili ders ortamının devamını sağlamak,

18.  Örgün eğitim öğretim saatleri dışında bilişim teknolojileri sınıfının kullanımda olduğu zamanlarda okul 
müdürü onayı ve il/ilçe eğitici bilişim teknolojileri koordinatör öğretmeni görüşü alınarak, Halk Eğitimi Merkezi 
bünyesindeki bilişim teknolojileri kurslarında görev yapmak,

19. Bilişim teknolojisi araçlarına ilişkin ihtiyaçları (donanım, yazılım, vb.) ilgili ders öğretmenleri ile 
birlikte belirleyerek okul müdürlüğüne bildirmek, bütün ders ve sınıflara ait kullanılacak uygun yazılım (eğitim 
materyali) arşivi oluşturmak,

20. Bilişim teknolojisi sınıflarında bulunan her türlü donanım, donatım, yazılım, kitap ve diğer 
malzemelerin Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak kayıt edilmesini sağlamak,

21. Okullarda idarî ve diğer amaçlar için işletimde olan bilgisayarların kullanımıyla ilgili rehberlik yapmak,

22. Görev yaptıkları kendi okullarında bilişim teknolojisi sınıfları kurulması, bilişim teknolojisi araçları ile 
diğer elektronik teçhizatın satın alınması, kabulü vb. için kurulacak komisyonların doğal üyesi olmak, 

23. Bilgisayar okur-yazarlık eğitimleri, bilgisayar destekli eğitim faaliyetleri ve bilişim teknolojisi 
sınıfındaki diğer eğitim faaliyetleri ile ilgili genel durumu ve sorunu elektronik ortamda “Bilişim Teknolojisi 
Sınıfları Değerlendirme Raporu” (EK-4) doldurarak okul müdürlüğüne bildirmek,

24. Görevli olduğu il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde bilişim teknolojileri İl/ilçe koordinatör 
öğretmenine görevlerini tamamlamasında yardımcı olmak, il/ilçe koordinatör öğretmeni ile sürekli iletişimde 
bulunmak, il/ilçe koordinatör öğretmeninin verdiği görevleri zamanında yerine getirmek, il/ilçe bazında 
düzenlenecek toplantılara katılmak,

25. Okul Mebbis (ilsis) modüllerinde bilişim teknolojileri ile ilgili modüllerin (BED modülü vb) eksiksiz ve 
zamanında doldurulması konusunda ilgili müdür/müdür yardımcısına rehberlik yapmak,

26. Okul Mebbis (ilsis) ve e-okul modüllerinin kullanımı için okul müdür/müdür yardımcısı ve öğretmenlere 
rehberlik yapmak. Bu modüllerin kullanımı için il/ilçe müdürlüklerinin yaptığı toplantı ve seminerlere katılmak,

27. Bulunduğu ilçedeki okul sayısının durumuna göre, bilgisayar öğretmeni yâda Bilişim Teknolojileri 
Formatör Öğretmeni olmayan okullara rehberlik yapmak,

28. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün projelerinin yürütülmesinde rehberlik görevi yapmak ve 
ilgili birimlere yardımcı olmak,

29. Bilişim teknolojileri sınıfı takip formunu düzenleyerek (EK-5) öğrenci, öğretmen, veli-halk gruplarının 
kullanım sürelerini belirlemek, ayrıca bu formda Bilişim Teknolojileri Destekli ders programını haftalık 
belirlemek, dönem başında düzenlenen bu formu il/İlçe Bilişim Teknolojileri Koordinatörüne teslim etmek,

30. Okul Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmeni görevlendirme ile çalışıyorsa, performansı dönem 
sonunda, okul müdürü ve il/İlçe Bilişim Teknolojileri Koordinatör Öğretmeni tarafından ilgili form ile (EK-7) 
değerlendirilir. Yeterli performansı gösteremeyen formatör Öğretmene görev verilmez.

31. Okul Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmeni nöbet görevinde bulunmaz,

 ile görevlidir. Okul Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmenine Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 
öngördüğü ve yukarıda sayılan görevler haricinde görev verilemez.

Uygundur
…/…/2008

         Behçet YAYIKÇI



ARIZA TAKİP FORMU

Cihazın 
Türü

Arıza 
Tarihi

Arıza 
Türü

Arızanın 
Giderildiği Tarih

Ne Şekilde Giderildiği

.../…/20

□ 
Yazılımsal          
□ 
Donanımsal

.../…/20

□ Arıza Giderildi.
□ Garanti Kapsamında
□ Okul İmkânlarıyla

□ Arıza Giderilemedi

.../…/20

□ 
Yazılımsal          
□ 
Donanımsal

.../…/20

□ Arıza Giderildi.
□ Garanti Kapsamında
□ Okul İmkânlarıyla

□ Arıza Giderilemedi

.../…/20

□ 
Yazılımsal          
□ 
Donanımsal

.../…/20

□ Arıza Giderildi.
□ Garanti Kapsamında
□ Okul İmkânlarıyla

□ Arıza Giderilemedi

.../…/20

□ 
Yazılımsal          
□ 
Donanımsal

.../…/20

□ Arıza Giderildi.
□ Garanti Kapsamında
□ Okul İmkânlarıyla

□ Arıza Giderilemedi

.../…/20

□ 
Yazılımsal          
□ 
Donanımsal

.../…/20

□ Arıza Giderildi.
□ Garanti Kapsamında
□ Okul İmkânlarıyla

□ Arıza Giderilemedi

.../…/20

□ 
Yazılımsal          
□ 
Donanımsal

.../…/20

□ Arıza Giderildi.
□ Garanti Kapsamında
□ Okul İmkânlarıyla

□ Arıza Giderilemedi

.../…/20

□ 
Yazılımsal          
□ 
Donanımsal

.../…/20

□ Arıza Giderildi.
□ Garanti Kapsamında
□ Okul İmkânlarıyla

□ Arıza Giderilemedi

.../…/20

□ 
Yazılımsal          
□ 
Donanımsal

.../…/20

□ Arıza Giderildi.
□ Garanti Kapsamında
□ Okul İmkânlarıyla

□ Arıza Giderilemedi

.../…/20

□ 
Yazılımsal          
□ 
Donanımsal

.../…/20

□ Arıza Giderildi.
□ Garanti Kapsamında
□ Okul İmkânlarıyla

□ Arıza Giderilemedi

.../…/20

□ 
Yazılımsal          
□ 
Donanımsal

.../…/20

□ Arıza Giderildi.
□ Garanti Kapsamında
□ Okul İmkânlarıyla

□ Arıza Giderilemedi

.../…/20

□ 
Yazılımsal          
□ 
Donanımsal

.../…/20

□ Arıza Giderildi.
□ Garanti Kapsamında
□ Okul İmkânlarıyla

□ Arıza Giderilemedi

EK- 1



EK-2

BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ ARAÇLARINA AİT SİCİL KARTI

İli :
İlçesi :
Okulu :

Markası/Modeli

Demirbaş No

İşletim Sistemi(*)

Alınma Şekli(**)

Alındığı Firma

Garanti Başlama Tarihi ……/……/20

Garanti Bitiş Tarihi ……/……/20

Hizmete Girdiği Tarih ……/……/20

NOT : Bu form bilişim teknolojisi araçlarının her biri için ayrı ayrı doldurulur.

(*) : Sadece kişisel ve sunumcu bilgisayarlar için doldurulacaktır.
(**) : Bakanlık, okul kaynakları, hibe v.b. şeklinde açıkça belirtilecektir.



          EK-3
DURAN VARLIK EŞYA YARDIMCI DEFTERİ

SIRA KİTABIN / YAZILIMIN

NU. ADI YAZARI
BASKI 
YILI

NUMARASI
BULUNDUĞU 

YER

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29



                                                                                   
                                                          EK-4

BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI DEĞERLENDİRME RAPORU
(OKULLAR İÇİN)

İl : ………………………………….
İlçe : ………………………………….
Okul : ………………………………….
Öğretim Şekli :   □ Normal         □ İkili

1-Okulunuzdaki bilişim teknolojisi sınıfı sayısı
(Okulların kendi imkânları ve diğer kaynaklar  ile kurulanlar dahil) 

2- Bilişim teknolojisi sınıfları eğitim öğretimde kullanılmakta mıdır?
□ Evet
□ Hayır

3-Okulunuz bilişim teknolojisi sınıfındaki bilgisayar sayısı

4-. Okulunuzdaki idarî amaçlı kullanılan bilgisayar sayısı

5- Bilişim teknolojisi sınıflarındaki değişik nedenlerden dolayı kullanılamayan
bilgisayar sayısı

6-. Okulunuzda haftalık ortalama kaç saat “bilgisayar eğitimi” verilmektedir?

7-. Okulunuzda haftalık ortalama kaç saat “bilgisayar destekli eğitim”yapılmaktadır?

8-Okulunuzdaki bilişim teknolojisi formatör öğretmeni sayısı

9-Okulunuzdaki bilgisayar öğretmeni sayısı

10-Okulunuzdaki bilişim teknolojisi sınıfları çevre halkının kullanımına açık mıdır?
□ Evet
□ Hayır

11-Okulunuzdaki bilişim teknolojisi sınıflarında internet erişimi var mıdır?
□ Evet
□ Hayır

İşbu rapor tarafımdan düzenlenmiştir.
…./…/…

İmza                  :
Adı ve Soyadı   :
Unvanı              :



                                                                                                                  
BT SINIFLARININ KULLANIM SÜRELERİ TAKİP FORMU

A) OKULUN:
İli :
İlçesi :
Okul Adı :
Okul Telefonu               :
Okul Koordinatörü :
Okul Koordinatörü GSM :
Okul Koordinatörü E-Mail :
Okul Koordinatörü Branşı           :
Okul BT Sınıfı Sayısı               :
BT Sınıfı PC Sayısı :                        15+1            20+1          
Diğer:...............(Belirtiniz)
Okul Öğretim Şekli :                        Normal          İkili  
Öğrenci Sayısı               :
İdari PC Sayısı               :
Projeksiyon Sayısı               :

B)  BT SINIFININ:
Haftalık Bilgisayar Ders Saati                        :
Bilgisayar Destekli Eğitim Ders Saati Sayısı :
Halk Eğitimi Kursları Ders Saati Sayısı        :
Öğrenci ve Veli Kullanım Saatleri Sayısı       :
Haftalık Toplam Kullanılma Süresi                :

C) BT SINIFININ HAFTALIK DERS PROGRAMI:
DERS PROGRAMI

Sabah Öğle

Günler 1 2 3 4 5 6 Günler 1 2 3 4 5 6

Pazartesi Pazartesi

Salı Salı

Çarşamba Çarşamba

Perşembe Perşembe

Cuma Cuma

Cumartesi Cumartesi

Pazar Pazar

*    BT Sınıfı hafta sonunda da halka açılıyorsa, tabloda ilgili günlere ders saatleri eklenecektir.
**  Ders programı her hafta ayrı olacak şekilde düzenlenecektir.

  Okul Formatörü   Okul Müdürü
  (Ad-Soyad- İmza) (Ad-Soyad- İmza)

Ek - 5



EK-6

BİLGİ TEKNOLOJİSİ SINIFI KULLANIRKEN DİKKAT 
EDİLECEK KONULAR

1. BT sınıfına girerken galoş takalım ya da paspasa ayaklarımızı 
iyice silelim. Toz, bilgisayarlara zarar verebilir.

2. Ellerimizin temiz olduğundan emin olalım. Ellerimiz klavyede 
temizlenmesi zor lekeler oluşmasına neden olabilir.

3. Sınıftan çıkınca da ellerimizi yıkayalım. Klavyeleri ve fareyi 
başkalarıyla ortak kullandığımızı unutmayalım.

4. Yiyecek ve içecekle sınıfa girmeyelim. Yiyecek kırıntıları 
klavyelerin ve farenin zarar görmesine neden olabilir. 
İçeceklerin dökülmesi, elektrik ile ilgili sorunlar yaşamamıza 
neden olabilir.

5. Bilgisayarlara yetkililerin bilgisi dışında program 
yüklemeyelim.

6. Bilgisayarlarda bize ait olmayan klasörleri, dosyaları 
silmeyelim.

7. CD ve disketleri virüs kontrolü yapmadan kullanmayalım.
8. Silgi kullanmamız gerektiğinde klavyemizi ve faremizi 

defterimizden uzak bir yere kaldıralım. Silgi parçacıkları da 
tıpkı yiyecek kırıntıları gibi bilgisayarımıza zarar verecektir.

9. Yıl boyunca aynı bilgisayarı kullanmaya özen gösterelim. Bu 
kendi çalışma rahatlığımız ve güvenliğimiz içindir.

10. Bilgisayarı doğru biçimde kapatalım.
11. Emin olmadığımız her durumda sorumlulardan yardım 

istemekten çekinmeyelim. 

Bilgisayar Teknolojisi Formatör  Öğretmeni



FORMATÖR ÖĞRETMEN PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU:

Okul formatörünüzü, bilgisayar 
laboratuvarını yönetebilme ve bilgisayarlı 
eğitime geçişte rehberlik yapabilme 
konularında gerekli bilgi ve beceriye 
sahip buluyor musunuz?

Evet

Hayir

Okulunuzda Bilgisayar Formatör 
Öğretmeninin bulunması sizce okulunuza 
olumlu katkı sağlıyor mu?

Evet

Hayir

Cevabınız evet ise size katkıları hangi 
konularda oluyor?

Bilgisayarli egitime geçişte rehberlik

Ögrenci Egitimi

Ögretmen Egitimi

Donanim ve Yazilim Sorunlarinin Giderilmesi

E-Devlet Projelerine Verilen Teknik Destek

Bilişim Teknolojileri Araçlarinin Kullaniminin 
Organizasyonu

Okulunuzdaki Bilişim Teknolojileri 
Formatör Öğretmeninin gelecekte 
yeniden görevlendirilmesini ister 
misiniz?

Evet

Hayir

Cevabınız “Hayır” ise nedeni:

Cevabınız “Evet” ise Gelecekte hangi 
konularda okulunuza katkı sağlamasını 
beklersiniz?

Okul formatörünüz hakkında belirtmek 
istediğiniz görüşleriniz:

Okul Müdürü
İmza

EK-7


