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“En mühim ve feyizli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. 
Millî eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. 
Bir milletin hakikî kurtuluşu ancak bu suretle olur. 
Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı ve yüce 
bir toplum halinde yaşatır ya da onu köleliğe ve 
yoksulluğa iter.”  

Mustafa Kemal ATATÜRK 
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SUNUŞ 

Bilim ve teknolojideki çağdaş gelişmeler toplumsal yaşamın her alanında, değişimi 

sürekli izlemeyi gerektiren baş döndürücü bir hızla devam etmektedir. Bir yandan nüfus 

artışı ve eğitim hizmetlerinden yararlananların yoğunluğu, diğer yandan da bilginin hem 

nitel olarak gelişip karmaşıklaşması hem de nicel olarak artışı, çağdaş eğitim sistemini 

daha verimli kılabilme yollarının sürekli sorgulanması ve irdelenmesi gereğini zorunlu 

kılmaktadır. 

Mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında görev yapan meslek öğretmenlerinin 

öğretim sürecinde kullanacakları bilişim teknolojilerini izleme ve kullanma düzeylerini 

belirlemek, öğretmenlerimizin gerekli olan eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaç 

doğrultusunda eğitilmelerini sağlayarak eğitim sisteminin istediği bilgi ve beceriye sahip 

olarak eğitim sistemine hizmet etmeleri, ülkemiz gençlerinin eğitimi açısından önem 

taşımaktadır. 

 

EARGED tarafından Erkek teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Kız Teknik Öğretim 

genel Müdürlüğü ile Ticaret ve Turizm Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan 

meslek dersleri öğretmenlerinin bilişim teknolojilerinin izleme uygulama düzeylerini 

belirlemek ve bu konudaki eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla “Meslek 

Öğretmenlerinin Bilişim Teknolojilerini izleme ve Uygulama Düzeyleri” araştırması 

yapılmıştır. 

 

  Araştırmanın yapılmasına karar veren Bakanlığımız yetkililerine, araştırmanın 

gerçekleşmesinde görüşleri ve önerileri ile katkıda bulunan okullarımızın yöneticilerine ve 

meslek dersi öğretmenlerimize; araştırmanın tasarlanması, işlenmesi ve yorumlanmasında 

emeği geçen araştırma koordinatörü Ali AYTAŞ’a ve araştırma uzmanı Hasan ER’e, 

grafik-tasarım ve kapak çalışmaları için Hüseyin MUTLUCAN’a ve tüm emeği geçenlere 

teşekkür eder, araştırmanın mesleki ve teknik eğitim sistemine katkı sağlamasını dilerim. 

                                                                              

                                                                             

                                                                              Dr. Halil Rahman Açar 

                                                                               EARGED Başkanı 
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ÖNSÖZ 

İçinde yaşadığımız yirmi birinci yüzyılda, bilim ve teknoloji alanında hızlı 

değişimler ve gelişmeler yaşanmaktadır. Bilim adamları, günümüzdeki bu hızlı değişme ve 

gelişmelere dayanarak çağımıza “bilgi çağı” ya da “bilişim çağı” demeyi uygun 

görmüşlerdir. 

Meslek öğretmenlerinin, gerek programlara aktif katılımlarını ve gerekse okullarda 

aktif hale getirilmeye çalışılan bilişim teknolojilerinin derslerin öğretiminde aktif 

kullanımlarını sağlamak için öncelikle öğretmenlerin bilgi teknolojilerine yaklaşımlarının 

ve değişen öğretmen profilinin ortaya konulması gerekmektedir.  

Eğitimde kullanılan kitaptan, yazılı materyallerden başlayan ve televizyon, tepegöz, 

video, bilgisayar, internet’e kadar gelen bütün teknolojiler, eğitim ortamlarını 

etkilemektedir. Kullanılan teknoloji ister kitap, ister projeksiyon cihazı isterse internet 

olsun, unutulmaması gereken nokta bu teknolojilerin eğitimin amacı değil, sadece eğitim 

programını destekleyici ve zenginleştirici bir araç olmasıdır. 

Bilişim teknolojilerinin eğitim ortamlarına aktarılması, her geçen gün önem 

kazanmaktadır. Bilişim teknolojilerinin eğitimde başarılı kullanımının, ders programları ve 

öğrenme ortamlarıyla bütünleştirilmesine bağlı olduğu görülmektedir Bunun 

gerçekleşebilmesi için öğretmenlerin hem teknolojik kaynakların kullanımı konusunda 

hem de bu kaynakların eğitsel etkisi hakkında bilgilendirilmesi gerekmektedir. 

Mesleki ve teknik öğretim kurumlarında görev yapan meslek dersi 

öğretmenlerinin bilişim teknolojilerini izleme ve kullanma düzeyleri ile meslek 

öğretmelerinin bilişim teknolojileri alanında ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerilerin neler 

olduğunu belirlemek amacıyla “Meslek Öğretmenlerinin Bilişim Teknolojilerini İzleme 

Ve Uygulama Düzeyleri” araştırması yapılmıştır. 

Araştırmanın yapılmasına karar veren Bakanlığımız yetkililerine, araştırmanın 

gerçekleştirilmesinde belirttikleri görüşleri ve değerlendirmeleri ile katkıda bulunan 

mesleki ve teknik eğitim kurumlarının yöneticilerine, meslek dersi öğretmenlerine, 

araştırmanın tasarlanması, verilerin toplanması, işlenmesi ve yorumlanmasında emeği 

geçen ilgililere teşekkür eder, araştırmanın mesleki ve teknik eğitime katkı sağlamasını 

dilerim. 

  Hasan Er  

                                                                                       Araştırma Uzmanı 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

GİRİŞ 

Bu araştırma; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim 

kurumlarında görev yapan “Meslek Dersi Öğretmenlerinin Bilişim Teknolojilerini İzleme 

ve Uygulama Düzeyleri” hakkında görüşlerini tespit ederek,  uygulamada karşılaşılan 

sorunları belirlemek, varsa bu sorunlara, çözüm önerileri geliştirmeyi amaçlamaktadır. 

Araştırmanın bu bölümünde problem, amaç, önem, kapsam ve sınırlılıklar açıklanmaktadır. 

1.1.Problem 

İçinde yaşadığımız yirmi birinci yüzyılda, bilim ve teknoloji alanında hızlı 

değişimler ve gelişmeler yaşanmaktadır. Bilim adamları, günümüzdeki bu hızlı değişme ve 

gelişmelere dayanarak çağımızı “bilgi çağı” ya da “bilişim çağı” olarak adlandırımışlardır. 

Bilgi toplumunun oluşumunda temel rolü olan yeni teknolojiler bilgisayar ve iletişim 

teknolojileri hızlı bir şekilde birbirleri ile bütünleşerek tümleşik yapılar oluşturarak, 

teknolojinin ayrım noktalarının belirlenmesini güçleştirmeye başlamıştır (Demirel ve 

diğerleri, 1994,s.57). 

Yeni teknolojilerin eğitim sürecinde yerini alması veya yansımasında Eğitim 

Teknolojisi disiplini temel ve önemli bir rol üstlenmiştir. Günümüzde eğitim teknolojisi 

alanında, işlevini yerine getirmeye yönelik gelişmeler, yeni teknolojik sistemler, öğretme-

öğrenme süreçleri, eğitim ortamları, öğretimi programlama ve insan gücü alanları olmak 

üzere beş ana kategoride toplanabilir (Alkan, 1987, s.124, Şimşek, 1995, s.2).  

Yeni teknolojik sistemlere bakıldığında, bu sistemlerin televizyondan uyduya ve 

bilgisayara kadar çok çeşitli boyutlarda insan yaşamına girdiği görülür. Bu sistemler 

içerisinde bilgisayar teknolojisi, günümüzde diğer sistemlerin yanında bilginin iletimindeki 

hızı ve çok yönlü işlevselliği nedeniyle günümüzün vazgeçilemez teknolojisi olmuştur. 

Temelde bilgisayarların yapısına entegre edilerek oluşturulan yeni ve farklı işlevsel 

boyutları olan bilgi teknolojileri (Video disk gösterici, Modem, Kamera ve daha 

sayılabilecek birçok ek donanımlar ile çok yönlü kullanıma olanak sağlaması yanında, ağ 

sistemlerine bağlanabilmesi) dünya ülkelerini biri birlerine yakınlaştırmıştır (Göktaş,1996, 

s.5).  
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Becker’de eğitimde bilgisayarlaşma için dört temel rasyonalite tanımlanmaktadır. 

Birincisi, kültürel perspektif açısından bakarak yarının bilgisayar okur-yazar toplumlarına 

katılabilmek için temel ihtiyaç olarak gösterilmesidir. İkincisi, gelecekte yüksek eğitim ve 

sonraki kariyerde başarı sağlayabilmek için ön gerekliliktir. Üçüncüsü, bilgisayar 

uygulamalarını bütünleştirerek eğitimde verimliliği sağlamaktır. Dördüncü rasyonalite ise, 

programlama veya gerçek bilgisayar programları kullanmanın akli yetenekleri geliştirdiği 

inancı yönündeki düşüncedir (Cavalier and Reeves,1993, ss. 7-11).  

Bilişim teknolojilerinin (BT) eğitim ortamlarına aktarılması, her geçen gün önem 

kazanmaktadır. BT’in eğitimde başarılı kullanımının, ders programları ve öğrenme 

ortamlarıyla bütünleştirilmesine bağlı olduğu görülmektedir (Plomp, Anderson ve 

Kontogiannopoulou-Polydorides, 1996). Bunun gerçekleşebilmesi için öğretmenlerin hem 

teknolojik kaynakların kullanımı konusunda hem de bu kaynakların eğitsel etkisi hakkında 

bilgilendirilmesi gerektiği ifade edilebilir. Teknoloji kullanımının öğrenci başarısını, uzun 

dönemde de öğrenimin başarısını sağlayabilmesi için teknolojinin geleneksel eğitim 

senaryoları içinde kullanılması yerine, yeni öğrenim felsefesi doğrultusunda, yeni rol 

tanımları ile yeni senaryolar içerisinde kullanılmasının beklenilen sonuçları beraberinde 

getireceği ileri sürülebilir (TBV-BDE Çalışma Grubu 1998).  

Öğretmenlerin, gerek programlara aktif katılımlarını ve gerekse okullarda aktif hale 

getirilmeye çalışılan bilgi teknolojisi disiplinlerinin öğretiminde aktif olmalarını sağlamak 

için öncelikle bilgi teknolojilerine yaklaşımlarının ve değişen öğretmen profilinin ortaya 

konulması gerekmektedir. Bu doğrultuda çeşitli araştırmalar yapılmıştır, ancak 

araştırmaların bütün olarak incelenip ulaşılan sonuçların değerlendirilerek eğitimde yeni 

teknolojilere öğretmen yaklaşımlarının ve profilinin ortaya konulması, eğitimde yeni 

teknolojilerin daha verimli ve aktif kullanımı için gerekli yapılanmaların sağlanması 

açısından önem ve gereklilik göstermektedir. Eğitimde kullanılan kitaptan, yazılı 

materyallerden başlayan ve televizyon, tepegöz, video, bilgisayar, internet’e kadar gelen 

bütün teknolojiler, eğitim ortamlarını etkilemektedir. Kullanılan teknoloji ister kitap, ister 

projeksiyon cihazı isterse internet olsun, unutulmaması gereken nokta bu teknolojilerin 

eğitimin amacı değil, sadece eğitim programını destekleyici ve zenginleştirici bir araç 

olmasıdır. 
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Türkiye’de BT kullanımı konusunda önemli çalışmaların yapıldığı görülmektedir. 

1998 yılında eğitim ve öğretimin teknolojik gelişmelerle desteklenmesi, yaygınlaşması, 

niteliğinin yükseltilmesi amacı ile MEB bünyesinde EĞİTEK (Eğitim Teknolojileri Genel 

Müdürlüğü) birimi oluşturulmuştur. EĞİTEK ülkemizin yetkin bir eğitim teknolojisi 

merkezi durumuna gelmesini hedeflemektedir. Ayrıca EĞİTEK, eğitimde kullanılmak 

üzere her çeşit görsel, işitsel, bilgisayar tabanlı dijital eğitim aracının geliştirilmesi, 

üretilmesi çalışmalarını sürdürmektedir.  

2000'li yıllar bilgisayarın ve bilgisayar temelli eğitim ürünlerinin gündelik yaşamda 

yaygınlaşmasını ve bu araçların kullanımının okulda öğretilmesini gündeme getirmiştir. 

EĞİTEK bu gereksinime yönelik olarak eğitimcilere eğitimde bilgi teknolojileri 

kullanımına ilişkin seminer ve kurslar düzenlemekte, bilgisayar donanım ve yazılımlarını 

öğretmek üzere formatör öğretmenlerin yetiştirilmesi çalışmalarını da sürdürmektedir. 

(MEB-EGİTEK, 2006)  

Milli Eğitimi Geliştirme Projesi kapsamında birçok okulda bilgisayar destekli 

eğitim çalışmaları yoğun biçimde yürütülmüştür. Müfredat Laboratuar Okulları ve 

Bilgisayar Deneme Okulları projeleri ile bilgisayar destekli eğitim çalışmaları 

yaygınlaştırılmaya çalışılmıştır. Temel Eğitim Programı kapsamında ise "Bilişim 

Teknolojisi Sınıfları" kurulmakta ve ülke geneline yayılmaktadır.  

Okullarındaki Bilişim Teknolojileri (BT) sınıflarında bilgisayar, yazıcı, eğitim 

yazılımları, eğitsel içerikli oyunlar, elektronik referanslar, video, tepegöz, TV, eğitsel 

içerikli videokaset, saydam ve ofis yazılımları bulunmaktadır. Her yerde sürekli eğitimin 

amaçlandığı ‘Eğitimde Çağı Yakalama’ projesi kapsamında, etkileşimli uzaktan eğitim 

sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması gerçekleştirilmiştir. 

1.1.1. Yürütülen Projeler 

Bilişim teknolojileri kullanımı konusunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından pek 

çok proje yürütülmektedir. Bu projelerden bazıları aşağıda verilmiştir. 

1.1.1.1. Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Geliştirme Projesi 

Proje kapsamında yapılacak uygulamalar; uygulamalı öğretmen eğitimi, işgücüne 

(insan gücüne) BT becerileri kazandırılması, eğitim portalı ve karar destek sisteminin 
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oluşturulması bileşenlerinden oluşmaktadır. Bu bileşenlere ilişkin olarak MEB tarafından 

yapılacak çalışmaların başlatılması amacıyla Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nde 

çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca Microsoft tarafından projenin teknik alt yapısının 

oluşturulması çalışmaları da devam etmektedir (MEB-EGİTEK, 2006). 

1.1.1.2.  Gelecek İçin Eğitim Projesi  

Projenin amacı; eğitimde kaliteyi arttırmak, bilgi ve iletişim teknolojilerini 

öğrencilerin hizmetine sunmak, öğretmenlerin bu teknolojileri sınıflarına entegre 

etmelerine yardımcı olmak ve sınıflarda işlenen derslerde öğrencilerin bilgi ve iletişim 

teknolojilerinden bir araç olarak yararlanmalarını sağlamaktır.  

1.1.1.3.  MEB İnternet Erişim Projesi  

Bakanlığa bağlı okul ve kurumlara ve bu okullarda bulunan bilgisayar 

laboratuarlarına hızlı ve kesintisiz internet bağlantısı sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir 

projedir. Projenin birinci ve ikinci aşamasında toplam 8704 okulun internet erişimi 

sağlanmıştır (MEB-EGİTEK, 2006).  

Ülkemizde yürütülmekte olan projelerden anlaşıldığı üzere okullar her geçen gün 

teknolojik araçlarla donatılmakta, öğrencilere daha etkin olabilecekleri bir öğrenme ortamı 

oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu çalışmalar beraberinde BT teknolojisini kullanabilecek 

nitelikli öğretmen ihtiyacını doğurmaktadır. Nitekim BT kullanımının başarısının onu 

kullanacak ve kullandıracak olan öğretmen ile doğrudan bağlantılı olduğu, yapılan 

çalışmalardan görülmektedir.  

1.1.2. Eğitimde Yeni Teknolojiler ve Eğitsel Özellikleri  

Eğitimde yaygın olarak kullanılan ve gittikçe yaygınlaşmaya başlayan yeni 

teknolojiler çerçevesi içerisinde televizyon, video, bilgisayar, etkileşimli video, internet, e-

mail gibi teknolojileri sayabiliriz.  

Belirtilen teknolojiler değişik özellikleri dikkate alınarak değişik alan uzmanları 

tarafından sınıflandırılmakla beraber bu sınıflandırmalardan Şimşek(1995)’in Lee ve Barta 

(1994)’dan aktardığı biçimiyle yalın teknolojiler ve tümleşik teknolojiler dikkate 

alınmıştır. Burada yalın teknolojiler kapsamında bilgisayar, video ve televizyon yer 
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almaktadır. Tümleşik teknolojileri ise etkileşimsel video, bilgisayar ağı, veri bankası, 

robot, etkileşimsel televizyon, uydu televizyon, çoklu ortam ve telekonferans (Şimşek, 

1995, s.89) sistemleri yer oluşturmaktadır. Bu teknolojilerden eğitimde yaygın olarak 

kullanılmaya başlayan teknoloji örnekleri kısaca tanıtılarak eğitsel özellikleri açıklanmıştır.  

1.1.2.1.Bilgisayar  

Bilgi teknolojilerinin her gün biraz daha gelişip yaygınlaşmalarında önemli yeri 

olan bilgisayarlar, birçok yeni bilişim teknolojisinin oluşumunda ana öğe olmaktadır. 

Çeşitli ek donanım bağlanmasına açık olan bilgisayarlar bu sayede çok amaçlı 

işlevselliğini sürdürmektedir.  

Eğitim sürecine damgasını vuran ve yaygınlaştırılması konusunda büyük proje ve 

çalışmalara girişilen bilgisayarların özellikle etkili eğitsel yazılımların hazırlanmasıyla 

öğretme-öğrenme sürecine önemli katkılar sağladığı, yapılan bilimsel araştırmalar 

sonucunda ortaya konulmuştur. Her ne kadar bilgisayarların eğitsel ortamlarda 

yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar ve gerekli öğretmen eğitimi konusunda nitelik ve 

nicelik olarak tartışmalar ve eleştiriler söz konusu ise de, bilgisayarlaşma sürecinin eğitsel 

ortamlarda yerini alma süreci hızla devam etmektedir. Çünkü mevcut araştırmalar 

incelendiğinde bilgisayarların;  

- Öğrencinin kendi öğrenme hızına göre öğrenmesine olanak tanıması,  

- Diğer eğitsel ortamlara oranla daha kalıcı yaşantılar kazandırması,  

- Yazılımlar aracılığı ile öğrenilen konuya özgü resim, animasyon, hareketli gerçek 

görüntü filmleri vb. olanakları sunarak öğrenmeyi daha kısa ve etkili biçimde 

gerçekleştirmesi,  

- Gerek öğrencinin kendisini ve gerekse öğretmenin öğrencinin öğrenme düzeyini 

takip olanağı tanıması, gibi olanaklar sunduğu söylenebilir.( Alkan,1995 ) 

1.1.2.2. Etkileşimli Video  

Bilgisayar ve video, disk göstericisinin bir araya getirilmesi ile oluşturulan yeni bir 

teknolojidir. Video diskteki görüntüyü ekrana taşıyarak klavye ve mouse ile programa 

müdahale olanağı tanır. Ayrıca mikrofon ve video kamera aracılığı ile bireysel çalışmaların 

oluşturulmasına ve etkileşimin sağlanmasına olanak tanıması bu teknolojinin eğitsel 
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ortamlarda önemini gün geçtikçe arttırmaktadır. Özellikle öğretimin bireyselleşmesi 

katkıda bulunan bu teknolojinin eğitsel katkılarını Körnes (1991) aşağıdaki gibi 

sıralamaktadır.  

- Bireyin kendi öğrenme hızına göre öğrenmesine olanak tanır,  

- Verilen eğitim kalitesi her zaman ve her yerde aynıdır, 

- İyi hazırlanmış eğitsel yazılımlarında bireyler, kendi öğrenmelerinde aktif yer 

alabilirler,  

- Eğitilenler konuyu istediği zaman aynı şekilde tekrarlama olanağına sahiptir,  

- Hareket, ses, resim, müzik, grafik gibi olanaklar konunun özelliği doğrultusunda 

verilebilir,  

- Öğretmenlerin, öğrencilerin öğrenmelerini takip etmelerine olanak tanır, bilgi 

yanında beceri ve davranış kazandırma olanağı tanır (ss. 121-126). 

1.1.2.3. İnternet  

İnternet çok sayıda bilgisayarın birbirine bağlı olduğu büyük bir bilgisayar ağı olarak 

tanımlanabilir. Günümüzde çok amaçlı olarak her yerde ve düzeyde kullanılan internet 

özellikle eğitim açısından hızla yaygınlaşmakta, sunduğu olanaklarla da vazgeçilemez bir 

teknoloji haline gelmektedir. İnternet ile yalnızca bölgesel düzeyde değil, dünya ile 

bütünleşmek ve dünyanın hemen her yerindeki (ağa bağlı olması halinde) bilgi, kurum ve 

kuruluşlara hatta kişilere ve bunların özel çalışmalarına ulaşmak mümkündür. Dolayısıyla 

konu eğitsel olarak ele alındığında;  

- Öğretmen ve öğrencilerin araştırmalarında geniş olanaklar sunması,  

- Eğitim kademesinde rol alan herkesin kendini yenilemesine olanak tanıması,  

- Dünyanın değişik yerlerindeki meslektaşları ile veya ilgi alanlarıyla ilgili kişi, 

kurum ve kuruluşlarla iletişim olanaklarına sahip olmaları,  

- Gelişmeleri anında ve hızlı şekilde takip edebilmeleri,  

- Değişik bölgelerde gerçekleşen konferanslara aktif ve görüntülü olarak 

katılabilmeleri,   

- Uzaktan eğitim olanaklarına sahip olmaları,   

- Özellikle kendi WEB sayfalarına hazırlamada teknolojinin getirdiği kolaylıklar ile 

yaratıcılığı ve paylaşımcılığı arttırması,  

- E-mail aracılıyla anında posta ve dosya transferine olanak tanıması,   
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- Cep telefonlarına mesaj gönderme olanağı tanıması, ( Alkan,1995 ) 

başta olmak üzere daha sıralanabilecek birçok olanak sunmaktadır. 

Görüldüğü üzere bilgi teknolojileri çeşitli sınırlılıklarına rağmen sağladığı geniş 

olanaklar sayesinde eğitimde önemli ve haklı bir yer edinmiştir. Her ne kadar eğitsel 

amaçlı olarak istenilen düzeyde bir yaygınlık sağlanamamışsa da, bu yöndeki çalışmalar 

umut vericidir.    

1.1.3. Öğretmenlerin Eğitimde Kullanılan Yeni Teknolojilere Yaklaşımları  

Öğretme-öğrenme sürecinde önemli rol oynayan öğretmenlerin yeni teknolojilere 

karşı gösterdikleri yaklaşımların eğitsel ortamlara yansıyacağı düşüncesinden hareketle 

çeşitli bilimsel düzeyde araştırmalar yapılmıştır. 

Hızal (1989) tarafından yapılan araştırmada öğretmenler, bilgisayar destekli 

eğitimin başlamasını istemektedirler. Ayrıca, bilgisayar destekli öğretim uygulamalarının 

yaygınlaştırılması yönünde görüş belirtmişlerdir. Aynı araştırmada, öğretmenlerin beşte 

dördünden fazlasının bilgisayar sahibi olmak istediklerini belirtmeleri, bilgisayara ve 

dolayısıyla yeni teknolojiye olumlu yaklaşımın bir göstergesi olarak düşünülebilir.  

Diğer taraftan Evans (1995) tarafından yapılan bir araştırmada, sınıf öğretmeni ve 

yöneticilerin formatör öğretmenlerin çalışmalarına destek oldukları sonucuna ulaşılmıştır. 

Bu durum yeni teknolojilerin yaygınlaştırılmasında ve etkili kullanılmasında öğretmenlerin 

özveri içerisinde çalıştıklarının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.  

Yapılan araştırmalar genel hatlarıyla incelendiğinde bu araştırmaların, yeni 

teknolojiler kapsamında yer alan bilgisayar teknolojisinin çevresinde yoğunlaştığı 

görülmektedir. Bunun nedeni, bilgisayarın diğer bilgi teknolojilerin oluşumunda ana öğe 

olmasından kaynaklanmaktadır. Çünkü gerek etkileşimli video ve gerekse ağ sistemlerinin 

oluşturulabilmesi için gerekli olan ana öğe bilgisayardır. Diğer sistemleri oluşturmak için 

ek donanıma ihtiyaç vardır ve beraberinde maliyeti de getirmektedir. Dolayısıyla bilgisayar 

dışındaki bilgi teknolojileri eğitim ortamlarına yeni yeni girmeye başlamış olup daha az 

sayıda görülmektedir. Gerçi son zamanlarda donanım maliyetlerinin düşmesi bu sayının 

artmasında etkili olmakla beraber gerekli ve istenen nitelikte yazılım üretilmemesi ve 
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teknolojideki hızlı değişim araştırmaların ağırlıklı olarak ve eğitim ortamlarına ilk giren 

bilişim teknolojisi olarak bilgisayarlar üzerinde yoğunlaşmasına neden olmuştur. 

Mevcut araştırmalar öğretmenlerin yeni teknolojiye karşı olumlu yaklaşım 

sergiledikleri bu yöndeki çalışmaları ve çabaları desteklediklerini göstermektedir. Bu 

durum eğitimin geleceği açısından sevindiricidir. Özellikle genç öğretmenlerin bilgi 

teknolojilerine karşı daha olumlu yaklaşım sergilemeleri, yeni teknolojileri eğitsel 

ortamlarda daha aktif kullanabileceklerinin bir göstergesi olabilir.  

Ulaşılan bu sonuçlardan hareketle eğitimde yeni teknolojilerin aktif olarak 

kullanılabilmesi için; öğretmenlerin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimleri sırasında çağın 

en iyi teknolojileriyle donatılmış ortamlarının sağlanılması ve bunun gelişmeler 

doğrultusunda sürekli yenilenmesi gerekmektedir. Eğitimde yeni teknolojilerin eğitsel 

amaçlı kullanılabilmesi için gerekli yazılımların uzmanlar tarafından hazırlanarak öğretme-

öğrenme ortamlarına kazandırılması gerekmektedir. 

Meslek liselerinde görev yapan meslek dersi öğretmenlerinin bilişim teknolojilerini 

izleme ve kullanma düzeyleri ve bu bağlamda meslek öğretmelerinin bilişim teknolojilerini 

eğitim ve öğretim alanında kullanabilmeleri için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerilerin 

belirlenmesi bu araştırmanın problemini oluşturmaktadır. 

1.2. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın genel amacı, meslek liselerinde görev yapan meslek dersi 

öğretmenlerinin bilişim teknolojilerini izleme ve kullanma düzeylerini ve bilişim 

teknolojileri alanında ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerilerin neler olduğunu belirlemektir. 

Bu genel amaca ulaşabilmek için aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. 

1. Mesleki ve teknik öğretim kurumlarında görev yapan meslek dersi öğretmenlerinin 

eğitimde yaygın olarak kullanılan bilişim teknolojilerinde yeterlilik düzeyleri 

nedir? 

2. Mesleki ve teknik öğretim kurumlarında görev yapan meslek dersi öğretmenleri 

bilişim teknolojilerini eğitim öğretim sürecinde ne sıklıkta kullanabilmektedirler? 

3. Mesleki ve teknik öğretim kurumlarında görev yapan meslek dersi öğretmenlerinin 

bilişim teknolojileri alanında ihtiyaç duydukları bilgi ve beceriler nelerdir? 
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1.3. Araştırmanın Önemi 

Meslek liselerinde görev yapan meslek dersi öğretmenlerinin bilişim teknolojilerini 

izleme ve kullanma düzeylerine ilişkin araştırmalar yok denecek kadar azdır. Bu konunun 

gerçekçi ve güvenilir bir biçimde tespit edilebilmesi için yeni araştırmalara gereksinim 

duyulmaktadır.  

Mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında görev yapan meslek öğretmenlerinin 

bilişim teknolojilerini izleme ve kullanma düzeylerini belirlemek, öğretmenlerimizin iş 

hayatının ve gelişen teknolojinin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip olarak eğitim 

sistemine hizmet etmeleri ülkemizin geleceği açısından önem taşımaktadır. Meslek 

öğretmelerinin sürekli olarak gelişen bilişim teknolojilerini izlemeleri ve bunu eğitim 

öğretim sürecinde kullanmalarının eğitimimize büyük katkı sağlayacağı beklenildiğinden 

bu araştırma önem taşımaktadır. 

1.4.Sayıltılar 

 Araştırmanın dayandığı temel sayıltılar şunlardır: 

1. Veri toplama aracı olarak geliştirilen anket, araştırmanın amacını gerçekleştirmeyi 

sağlayacak yeterli ve geçerli bilgileri yansıtacak niteliktedir.  

2. Çalışma grubundakiler anket formundaki soruları içtenlikle cevaplandırmıştır. 

3. Hazırlanan anketin yapı ve kapsam geçerliliğine ilişkin uzman görüşleri yeterlidir. 

1.5.Araştırmanın Kapsam ve Sınırlılıkları 

Araştırma, Milli Eğitim Bakanlığı Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü, 

Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü ve Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı 

ortaöğretim kurumlarını kapsamaktadır. 

Bu çalışmada;  

1. Ticaret ve Anadolu ticaret meslek liseleri meslek dersi öğretmenleri,  

2. Kız meslek ve Anadolu kız meslek liseleri meslek dersi öğretmenleri, 

3. Endüstri meslek ve Anadolu meslek liseleri meslek dersi öğretmenleri, 

araştırma evreni olarak seçilmişlerdir. 
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1.6.Tanımlamalar 

Bu araştırmada sıkça kullanılan bazı kavramların anlamları şöyledir: 

Okul: Ticaret ve Anadolu ticaret meslek liselerini, kız meslek ve Anadolu kız meslek 

liselerini, endüstri meslek ve Anadolu endüstri meslek liselerini, 

Öğretmen: Mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarına görev yapan meslek dersi 

öğretmenlerini ifade etmektedir. 

1.7.Kısaltmalar 

MEB   : Milli Eğitim Bakanlığı 

EARGED : MEB-Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

TTÖGM : Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü  

KTÖGM : Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü  

ETÖGM : Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü  

EĞİTEK : Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 

BT  : Bilişim teknolojileri 
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İKİNCİ BÖLÜM 

YÖNTEM 

 Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında görev yapan meslek dersi 

öğretmenlerinin bilişim teknolojilerini izleme ve uygulama düzeylerinin belirlenmesi 

amaçlanan araştırmanın bu bölümünde araştırma modeli, evren ve örneklem, veri toplama 

ve çözümleme yöntemleri açıklanmıştır.  

2.1 Araştırma Modeli 

 Araştırma betimsel niteliktedir. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında görev 

yapan meslek dersi öğretmenlerinin bilişim teknolojilerini izleme ve uygulama 

düzeylerinin belirlenmesine ilişkin görüşlerini almak amacıyla anket formu hazırlanmıştır. 

Görüş ve önerileri alınan öğretmenlerden elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma 

raporu hazırlanmıştır. 

2.2. Evren Ve Örneklem 

2.2.1. Evren 

 Araştırmanın evrenini; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren 

Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Kız teknik Öğretim Genel Müdürlüğü ile Ticaret 

ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren mesleki ve teknik 

okullarda görev yapan meslek dersi öğretmenleri oluşturmaktadır. 

2.2.2. Örneklem 

 Araştırmanın örneklemi, Türkiye genelinde yedi bölgenin her birinden gelişmişlik 

düzeyleri dikkate alınarak ikişer il belirlenmiş ve bu illerde bulunan okullardan üç genel 

müdürlüğü temsil edecek şekilde birer tanesi rastgele (Random) örneklem olarak 

seçilmiştir. Araştırmanın örneklemini, seçilen okullarda görev yapan meslek dersleri 

öğretmenleri oluşturmuştur.  
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2.2.2.1. İllere Göre Örneklem Dağılımı 

Tablo 2.1.’de anket uygulanan iller ve örneklem guruplarından geri dönen anket 

sayıları ile ilgili veriler yer almaktadır. 

Tablo 2.1 İllere Göre Örneklem Dağılımları 

Meslek öğretmeni İller 

f % 

İstanbul 121 12,2 

Tekirdağ 73 7,3 

Adana 67 6,7 

Antalya 72 7,2 
İzmir 100 10,1 

Denizli 86 8,6 

Ankara 94 9,4 

Çankırı 58 5,8 

Samsun 97 9,7 

Bartın 58 5,8 

Erzurum 42 4,2 

Malatya 58 5,8 

Gazi Antep 39 3,9 
Şanlı Urfa 30 3,0 

Toplam 995 100,0 
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2.2.2.2 Okullara Göre Örneklem Dağılımı 

Tablo 2.2’de okullara göre örneklem dağılımı ile ilgili veriler yer almaktadır. 
 

Tablo 2.2 Okullar Göre Örneklem Dağılımı 

İL OKUL Örneklem 
Bahçelievler-Sivayuş  Paşa.AML. 25 
Bahçelievler TML-ATML 25 

İstanbul 

Haydarpaşa-ATL-AML-EML 71 
Zübeyde Han.KTL-AKML_KML 17 
Merkez-TML-ATML 20 

Tekirdağ 

Merkez-ATL-AML-EML 36 
Atatürk KML And.KML 20 
Çoban oğlu ATML-AMİML 14 

 Adana 

Seyhan-Mrk. ATL-AEML 33 
İsmet İnönü KTL-AML-KML 30 
Ticaret Borsası  ATML -TML 18 

Antalya 

Merkez-ATL-AML-EML 27 
Karşıyaka-KML-AML 30 
Bornova-TML-ATML 19 

İzmir 

Konak-Çınarlı-ATL-AML-EML 51 
Vali Vefki Ertür KML-KTL 37 
TML-ATML 14 

Denizli 

Merkez-Atatürk-ATL-AML-EML 35 
Altındağ- Atatürk TL - AKML 30 
Ankara TML 15 

  
Ankara 
  Abidinpaşa6-EML 49 

AKML-KML 15 
Merkez TML-ATML 14 

Çankırı 

Merkez-ATL-AML-EML 29 
Merkez-AKML-KML 27 
Merkez-TML-ATML 25 

Samsun 

Merkez-ATL-AML-EML 45 
Merkez-AKML-KML 14 
Merkez-TML-ATML 14 

Bartın 

Merkez-ATL-AML-EML 30 
Merkez-KML 22 
Erzurum TML-ATML 10 

Erzurum 

Merkez-Atatürk-ATL-AML-EML 10 
Merkez-AKML-KML 22 
Merkez-TML 10 

Malatya 

Ş.K.Özalper-ATL-AML-EML 26 
Şehit Kamil KML 10 
Şehit Kamil A.Erkul TML-ATML 10 

Gazi Antep 

Ş.Kamil-M.A.Ersoy-ATL-AML 19 
Merkez-AKML-KML 10 
Merkez-TML 10 

Şanlı Urfa 

Merkez-ATL-AML-EML 10 
Toplam   995 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

BULGULAR VE YORUMLAR 

 Bu bölümde kaynak gruplardan elde edilen verilere dayalı olarak oluşturulan 

tablolar yorumlanmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda karşılaşılan sorunlar ve çözüm 

önerileri belirlenmiştir. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında görev yapan meslek 

dersi öğretmenlerinin bilişim teknolojilerini izleme ve kullanma düzeylerinin sağlıklı bir 

yapıya kavuşturulması için yapılması gerekli çalışmalar belirlenmiştir. 

3.1 Kaynak Gruplara Ait Bilgiler 

3.1.1 Öğretmenlerin Görev Yaptıkları Okul Türleri 

            Tablo3.1.1’de öğretmenlerin görev yaptığı okul türüne ilişkin veriler yer 

almaktadır. 

Tablo 3.1.1. Meslek Öğretmenlerinin Görev Yaptığı Okul Türleri 

Meslek Öğretmeni Okul Çeşitleri 
f % 

Endüstri Meslek Lisesi 478 48,1 
Kız Meslek Lisesi 306 30,8 
Ticaret Meslek Lisesi 210 21,1 
Toplam 995 100,0 

Araştırma kapsamında ankete cevap veren öğretmenlerin yüzde 48,1’nin endüstri 

meslek lisesi, yüzde 30,8’sinin kız meslek lisesi ve yüzde 21,1’inin ticaret meslek lisesi 

öğretmenlerinden oluştuğu görülmektedir. 

3.1.2 Öğretmenlerin Cinsiyetleri 

Tablo 3.1.2’de meslek öğretmenlerinin cinsiyetlerine ilişkin veriler yer almaktadır. 

Tablo 3.1.2. Meslek Öğretmenlerinin Cinsiyetleri 

Meslek Öğretmeni Cinsiyet 
f % 

Bayan 408 41,1 
Erkek 586 58,9 
Toplam 995 100,0 

 



16 

 

Araştırma kapsamında ankete cevap veren meslek öğretmenlerinin yüzde 58,9’unun 

erkek, yüzde 41,1’inin bayan olduğu görülmektedir. 

3.1.3. Öğretmenlerin Kıdemleri 

Tablo3.1.3’de meslek öğretmenlerinin kıdemlerine ilişkin veriler yer almaktadır. 

Tablo 3.1.3. Meslek Öğretmenlerinin Kıdemleri 

Kıdem f % 

1-5 Yıl 57 5,7 

6-10 Yıl 184 18,5 

11-15 Yıl 204 20.5 

16-20 Yıl 235 23,6 

21> Yıl 315 31,7 

Toplam 995 100.0 

Araştırma kapsamında ankete cevap verenlerin yüzde 31,7’sinin 21 yıl ve üzeri, 

yüzde 23,6’sının 16-20 yıl, yüzde 20,5’inin11-15 yıl, yüzde 18,5’sinin 6-10 yıl ve yüzde 

5,7’sinin 1-5 yıl kıdeme sahip meslek dersi öğretmenlerinden oluştuğu görülmektedir. 

3.1.4. Öğretmenlerin Mezun Oldukları Okulda Bilgisayar Dersi Almaları 

Tablo3.1.4’de meslek öğretmenlerinin mezun oldukları okulda bilgisayar dersi 

almalarına ilişkin veriler yer almaktadır. 

Tablo 3.1.4. Meslek Öğretmenlerinin Mezun Oldukları Okulda Bilgisayar Dersi Almaları 

Meslek Öğretmeni Görüşler 
f % 

Evet 458 46,1 
Hayır 536 53,9 
Toplam 995 100.0 

Araştırma kapsamında ankete cevap veren meslek öğretmenlerinin yüzde 53,9’unun 

mezun oldukları okullarda bilgisayar dersi almadıkları, yüzde 46,1’inin ise bilgisayar dersi 

aldıkları görülmektedir. 
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3.1.5. Öğretmenlerin Bilgisayar Kursuna Gitmeleri 

Tablo3.1.5’de meslek öğretmenlerinin bilgisayar kursuna gitmelerine ilişkin 

veriler yer almaktadır. 

Tablo 3.1.5. Meslek Öğretmenlerinin Bilgisayar Kursuna Gitmeleri 
 

Meslek Öğretmeni Görüşler 
f                          % 

Evet 775 77,9 
Hayır 220 22,1 
Toplam 995 100,0 

Araştırma kapsamında ankete cevap veren meslek öğretmenlerinin yüzde 77,9’nun 

bilgisayar kursuna gittikleri, yüzde 22,1’inin bilgisayar kursuna gitmedikleri 

görülmektedir. 

3.1.6. Öğretmenlerin Okullarında Kullanımlarına Hazır Bilgisayarları 

Olmaları  

Tablo3.1.6’da meslek öğretmenlerinin okullarında kullanımlarına hazır 

bilgisayarları olmalarına ilişkin veriler yer almaktadır. 

Tablo 3.1.6. Öğretmenlerin Okullarında Kullanımlarına Hazır Bilgisayarları Olmaları  
 

Meslek Öğretmeni Görüşler 
f % 

Evet 645 64,8 
Hayır 350 35,2 
Toplam 995 100.0 

Araştırma kapsamında ankete cevap veren meslek öğretmenlerin yüzde 64,8’inin 

okullarında kullanımları için bilgisayarları olduğu, yüzde 35,2’sinin ise okullarında 

kullanımları için bilgisayarlarının olmadığı görülmektedir. 

3.1.7. Öğrencilerin Öğretim Faaliyetlerinde Bilgisayar Kullanımları 

Tablo 3.1.7’de Öğrencilerin öğretim faaliyetlerinde bilgisayar kullanımlarına ilişkin 

veriler yer almaktadır. 
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Tablo 3.1.7. Öğrencilerin Öğretim Faaliyetlerinde Bilgisayar Kullanımları 
 

Meslek Öğretmeni Görüşler 
f % 

Evet 800 80.4 
Hayır 195 19.6 
Toplam 995 100.0 

Araştırma kapsamında ankete cevap veren meslek öğretmenlerinin yüzde 80,4’ü 

öğrencilerin öğretim faaliyetlerinde kullanmaları için bilgisayarlarının olduğunu, yüzde 

19,6’sı ise öğrencilerin kullanmaları için bilgisayarlarının olmadığını belirtmiştir. 

Bu orana göre, Mesleki orta eğitim kurumlarının büyük bir bölümünde öğrencilerin 

öğretim faaliyetlerinde kullanabilecekleri yeterli bilgisayar donanımına sahip oldukları 

söylenebilir. 

3.2. Meslek Öğretmenlerinin Bilişim Teknolojilerinin Kullanım Yeterlilikleri 

3.2.1. Donanım Yeterlilikleri 

3.2.1.1. Bilgisayar Aygıtlarının Marka-Model-Kapasite Gibi 

Özelliklerini Tanıma 

Tablo.3.2.1.1’de bilgisayar aygıtlarının marka-model-kapasite gibi özelliklerini 

tanımalarına ilişkin meslek öğretmenlerinin görüşleri yer almaktadır. 

Tablo 3.2.1.1. Bilgisayar Aygıtlarının Marka-Model-Kapasite Gibi Özelliklerini Tanıma 
 

Meslek öğretmeni Katılım derecesi 
f % 

Hiç 78 7,8 
Çok az 225 22,6 
Kısmen 308 31,0 
Oldukça 228 22,9 
Tam 156 15,7 
Toplam 995 100,0 
Aritmetik ortalama 3,16 
Standart sapma 1,171 

 

Verilerin incelemesinden; meslek öğretmenlerinin yüzde 31,0’inin “kısmen”, 

22,9’nun “oldukça” ve yüzde 22,6’sının “çok az” düzeyinde bilgisayar aygıtlarının marka-

model-kapasite gibi özelliklerini tanıdıkları görülmektedir. 
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Bilgisayar aygıtlarının marka-model-kapasite gibi özelliklerinin meslek 

öğretmenlerince tanınmasına ilişkin yapılan değerlendirmenin aritmetik ortalaması 3,16 ile 

“kısmen”, düzeyinde olup standart sapmasının ise 1,171 olduğu görülmektedir.  

Meslek öğretmelerinin yarısına yakınının bilgisayar aygıtlarının marka-model-

kapasite gibi özelliklerini tanıması konusunda yeterli, yarıdan biraz fazlasının ise yetersiz 

olduğu görülmektedir. 

Meslek öğretmenlerinin bu konudaki eğitim ihtiyaçlarının kurslarla desteklenmesinin 

gerekli olduğu söylenebilir. 

3.2.1.2. Bilgisayarda Görülen Hata Mesajının Hangi Donanım Aygıtıyla 

İlgili Olduğunu Tahmin Edebilme 

Tablo 3.2.1.2’ de bilgisayarda herhangi bir hata mesajı aldığında bunun hangi 

donanım aygıtıyla ilgili olduğunu tahmin edebilmeye ilişkin meslek öğretmenlerinin 

görüşleri yer almaktadır. 

Tablo 3.2.1.2. Bilgisayarda Görülen Hata Mesajının Hangi Donanım Aygıtıyla İlgili 
Olduğunu Tahmin Edebilme 

Meslek öğretmeni Katılım derecesi 
f % 

Hiç 129 13,0 
Çok az 219 22,0 
Kısmen 303 30,5 
Oldukça 221 22,2 
Tam 123 12,4 
Toplam 995 100,0 
Aritmetik ortalama 2,99 
Standart sapma 1,207 

 

Veriler incelendiğinde; meslek öğretmenlerinin yüzde 30,5’inin “kısmen”, 22,2’inin 

“oldukça” ve 15,7’sinin “tam” düzeyinde bilgisayarda herhangi bir hata mesajı aldığında 

bunun hangi donanım aygıtıyla ilgili olduğunu tahmin edebildikleri anlaşılmaktadır. 

Bilgisayarda herhangi bir hata mesajı alındığında bunun hangi donanım aygıtıyla 

ilgili olduğunu tahmin edebilmeye ilişkin yapılan değerlendirmenin aritmetik ortalaması 

2,99 ile “kısmen “ düzeyinde olup standart sapmasının 1,207 olduğu görülmektedir.  
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3.2.1.3. Bilgisayara Yazıcı-Tarayıcı Ses Kartı, Ekran Kartı, Modem Gibi 

Aygıtları Tanıtabilme 

Tablo 3.2.1.3’de bilgisayara yazıcı-tarayıcı, ses kartı, ekran kartı, modem gibi 

aygıtları tanıtabilme bilgilerine ilişkin meslek öğretmenlerinin görüşleri yer almaktadır. 

Tablo 3.2.1.3. Bilgisayara Yazıcı-Tarayıcı Ses Kartı, Ekran Kartı, Modem Gibi Aygıtları 
Tanıtabilme 

Meslek öğretmeni Katılım derecesi 
f % 

Hiç 142 14,3 
Çok az 169 17,0 
Kısmen 221 22,2 
Oldukça 228 22,9 
Tam 235 23,6 
Toplam 995 100,0 
Aritmetik ortalama 3,25 
Standart sapma 1,363 

 

Veriler incelendiğinde; meslek öğretmenlerinin yüzde 23,6’sının “tam”, 22,9’unun 

“oldukça” ve yüzde 22,2’nin  “ kısmen” düzeyinde bu konuda yeterli oldukları 

görülmektedir. 

Bilgisayara yazıcı-tarayıcı, ses kartı, ekran kartı, modem gibi aygıtları tanıtabilme 

becerisine ilişkin yapılan değerlendirmelerin aritmetik ortalaması 3.25 ile “kısmen “ 

düzeyinde olup standart sapması ise 1,363 tür. Meslek öğretmenlerinin bilgisayara yazıcı-

tarayıcı, ses kartı, ekran kartı, modem gibi aygıtları tanıtabilme konusunda kısmen yeterli 

oldukları görülmektedir.  

3.2.1.4. Bilgisayara Video Kamera, Mikrofon Gibi Aygıtları Takıp, 

Sorunsuz Çalışmalarını Sağlayabilme 

Tablo 3.2.1.4 de bilgisayara video kamera, mikrofon gibi aygıtları takıp, sorunsuz 

çalışmalarını sağlayabilmeye ilişkin meslek öğretmenlerinin görüşleri yer almaktadır. 
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Tablo 3.2.1.4- Bilgisayarda Video Kamera, Mikrofon Gibi Aygıtların Sorunsuz Çalışmalarını 
Sağlayabilme 
 

Meslek öğretmeni Katılım derecesi 
f % 

Hiç 110 11,3 
Çok az 159 16,0 
Kısmen 192 19,3 
Oldukça 245 24,6 
Tam 287 28,8 
Toplam 995 100,0 
Aritmetik ortalama 3,45 
Standart sapma 1,344 

Veriler incelendiğinde; meslek öğretmenlerinin yüzde 28,8’inin “tam” yüzde 

24,6’sının “oldukça” ve yüzde 19,3’nün “kısmen” düzeyinde yeterli oldukları 

görülmektedir. 

Bilgisayara video, kamera, mikrofon gibi aygıtları takıp, sorunsuz çalışmalarını 

sağlayabilmeye ilişkin yapılan değerlendirmelerin aritmetik ortalaması 3.45 ile “oldukça“ 

düzeyinde olup standart sapması ise 1,344 tür.  

Meslek öğretmenlerinin bilgisayara video kamera, mikrofon gibi aygıtları takıp, 

sorunsuz çalışmalarını sağlayabilme konusunda oldukça yeterli oldukları görülmektedir. 

3.2.1.5. Bilgisayara Dijital Kamera ve Flaş Disk Gibi Harici Donanımları 

Takabilme ve Donanımın İçindeki Dosyaları Kendi Bilgisayarına 

Kaydedebilme 

Tablo 3.2.1.5’de bilgisayara dijital kamera ve flaş disk gibi harici donanımları 

takabilme ve donanımın içindeki dosyaları kendi bilgisayarına kaydedebilmelerine ilişkin 

meslek öğretmenlerinin görüşleri yer almaktadır. 

Tablo 3.2.1.5 Bilgisayara Dijital Kamera ve Flaş Disk Gibi Harici Donanımları Takabilme ve 
Donanımın İçindeki Dosyaları Kendi Bilgisayarına Kaydedebilme 

Meslek öğretmeni Katılım derecesi 
f % 

Hiç 88 8,8 
Çok az 106 10,7 
Kısmen 160 16,1 
Oldukça 224 22,5 
Tam 417 41,9 
Toplam 995 100,0 
Aritmetik ortalama 3,78 
Standart sapma 1,323 
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Veriler incelendiğinde; meslek öğretmenlerinin yüzde 41,9’un “tam” yüzde 22,5’inin 

“oldukça” düzeyinde yeterli olduklarını ifade ettikleri görülmektedir. 

Öğretmenlerin, bilgisayara dijital kamera ve flaş disk gibi harici donanımları 

takabilme ve donanımın içindeki dosyaları kendi bilgisayarına kaydedebilmelerine ilişkin 

yapılan değerlendirmelerin aritmetik ortalaması 3.78 ile “oldukça “ düzeyinde olup 

standart sapması ise 1,323 tür.  

Meslek öğretmenlerinin bilgisayara dijital kamera ve flaş disk gibi harici donanımları 

takabilme ve donanımın içindeki dosyaları kendi bilgisayarına kaydedebilme konusunda 

oldukça yeterli oldukları görülmektedir.  

3.2.1.6. Bilgisayara Eğitim Teknolojisi ile İlgili Aygıtları ( Eğitim Seti, 

NC, CNC Gibi ) Bağlayabilme ve Kullanabilme 

Tablo 3.2.1.6’da bilgisayara eğitim teknolojisi ile ilgili aygıtları (eğitim seti, NC, 

CNC gibi) bağlayabilme ve kullanabilmeye ilişkin meslek öğretmenlerinin görüşleri yer 

almaktadır. 

Tablo 3.2.1.6 Bilgisayara Eğitim Teknolojisi ile İlgili Aygıtları ( Eğitim Seti, NC, CNC Gibi ) 
Bağlayabilme ve Kullanabilme 
 

Meslek öğretmeni Katılım derecesi 
f % 

Hiç 134 13,5 
Çok az 162 16,3 
Kısmen 219 22,0 
Oldukça 208 20,9 
Tam 272 27,3 
Toplam 995 100,0 
Aritmetik ortalama 3,34 
Standart sapma 1,376 

Bilgisayara eğitim teknolojisi ile ilgili aygıtları ( eğitim seti, NC, CNC gibi ) 

bağlayabilme ve kullanabilmeye ilişkin; meslek öğretmenlerinin yüzde 27,3’ünün “tam” 

yüzde 22’sinin “kısmen” düzeyinde yeterli oldukları görülmektedir.. 

Bilgisayara eğitim teknolojisi ile ilgili aygıtları ( eğitim seti, NC, CNC gibi ) 

bağlayabilme ve kullanabilmeye ilişkin yapılan değerlendirmelerin aritmetik ortalaması 

meslek öğretmenlerinin 3.34 ile “kısmen “düzeyinde olup standart sapması ise 1,376 dır. 
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Meslek öğretmenlerinin bilgisayara eğitim teknolojisi ile ilgili aygıtları ( eğitim seti, 

NC, CNC gibi ) bağlayabilme ve kullanabilme konusunda kısmen yeterli oldukları 

görülmektedir.  

3.2.1.7. Bilgisayara Yeni Bir Aygıt Takabilme ve Sürücülerini 

Yükleyebilme 

Tablo 3.2.1.7- Bilgisayara Yeni Bir Aygıt Takabilme ve Sürücülerini Yükleyebilme 
 

Meslek öğretmeni Katılım derecesi 
f % 

Hiç 172 17,3 
Çok az 166 16,7 
Kısmen 188 18,9 
Oldukça 202 20,3 
Tam 267 26,8 
Toplam 995 100,0 
Aritmetik ortalama 3,23 
Standart sapma 1,441 
 

Tablo 3.2.1.7’de bilgisayara yeni bir aygıt takabilme ve sürücülerini yükleyebilmeye 

ilişkin meslek öğretmenlerinin görüşleri yer almaktadır. 

Bilgisayara yeni bir aygıt takabilme ve sürücülerini yükleyebilmeye ilişkin; meslek 

öğretmenlerinin yüzde 26,8’nin “tam” yüzde 20,3’ünün “oldukça” yüzde 18,9’nun ise 

‘kısmen’ düzeyinde yeterli oldukları görülmektedir.. 

Meslek öğretmenlerinin bilgisayara yeni bir aygıt takabilme ve sürücülerini 

yükleyebilmelerine ilişkin yapılan değerlendirmelerin aritmetik ortalaması 3.23 ile 

“kısmen” düzeyinde olup standart sapması ise 1,441’dir. 

Meslek öğretmenlerinin bilgisayara yeni bir aygıt takabilme ve sürücülerini 

yükleyebilme konusunda kısmen yeterli oldukları söylenebilir.  

Sonuç olarak, meslek öğretmenlerinin, yedi donanım yeterliğinden ikisinde oldukça, 

beşinde ise kısmen yeterli oldukları görülmektedir. Bu veriler ışığında genel olarak 

donanım yeterlilikleri konusunda meslek öğretmenlerinin aldıkları eğitimin yetersiz olduğu 

ve kısmen yeterli oldukları ve aşağıdaki konularda eğitime ihtiyaçları olduğu söylenebilir. 
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3.2.1.1.Bilgisayar Aygıtlarının Marka-Model-Kapasite Gibi Özelliklerini Tanıma 

3.2.1.2. Bilgisayarda Görülen Hata Mesajının Hangi Donanım Aygıtıyla İlgili Olduğunu 

Tahmin Edebilme 

3.2.1.3. Bilgisayara Yazıcı-Tarayıcı Ses Kartı, Ekran Kartı, Modem Gibi Aygıtları 

Tanıtabilme 

3.2.1.6. Bilgisayara Eğitim Teknolojisi ile İlgili Aygıtları ( Eğitim Seti, NC, CNC Gibi ) 

Bağlayabilme ve Kullanabilme 

3.2.1.7. Bilgisayara Yeni Bir Aygıt Takabilme ve Sürücülerini Yükleyebilme 

3.2.2. İşletim Sistemi Kullanım Yeterlilikleri 

3.2.2.1. Bilgisayara Program Kurabilme ve Kaldırabilme 

Tablo 3.2.2.1’de bilgisayara program kurabilme ve kaldırabilmelerine ilişkin meslek 

öğretmenlerinin görüşleri yer almaktadır 

Tablo 3.2.2.1- Bilgisayara Program Kurabilme ve Kaldırabilme 
Meslek öğretmeni Katılım derecesi 

f % 
Hiç 174 17,4 
Çok az 159 16,0 
Kısmen 170 17,1 
Oldukça 185 18,6 
Tam 307 30,9 
Toplam 995 100,0 
Aritmetik ortalama 3,30 
Standart sapma 1,478 

 

Bilgisayara istediği programı kurabilme ve kaldırabilmelerine ilişkin; meslek 

öğretmenlerinin yüzde 30,9’u “tam” yüzde 18,6’sı “oldukça” düzeyinde yeterli olduklarını 

belirtmektedir. 

Bilgisayara istediği programı kurabilme ve kaldırabilmeye ilişkin yapılan 

değerlendirmelerin aritmetik ortalaması 3,30 ile “kısmen “düzeyinde olup standart sapması 

ise 1,478’dir. Meslek öğretmenlerinin bilgisayara istediği programı kurabilme ve 

kaldırabilme konusunda kısmen yeterli oldukları görülmektedir. Bu konuda tüm meslek 

öğretmelerinin detaylı bir eğitime ihtiyaçları olmadıkları ancak istekli öğretmenlere 

kurslarla ilgili programların yüklenmesi hakkında destek sağlanabileceği söylenebilir. 
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3.2.2.2. Dosyaları İstediği Şekilde Klasörlere Yerleştirebilme 

Tablo 3.2.2.2de dosyaları istediği şekilde klasörlere yerleştirebilmelerine ilişkin 

meslek öğretmenlerinin görüşleri yer almaktadır. 

Tablo 3.2.2.2- Dosyaları İstediği Şekilde Klasörlere Yerleştirebilme 
 

Meslek öğretmeni Katılım derecesi 
f % 

Hiç 69 6,9 
Çok az 130 13,1 
Kısmen 126 12,7 
Oldukça 194 19,5 
Tam 476 47,8 
Toplam 995 100,0 
Aritmetik ortalama 3,88 
Standart sapma 1,319 

Dosyaları istediği şekilde klasörlere yerleştirebilmelerine ilişkin; meslek 

öğretmenlerinin yüzde 47,8’inin “tam” yüzde 19,5’inin “oldukça” düzeyinde yeterli 

oldukları görülmektedir. 

Dosyaları istediği şekilde klasörlere yerleştirebilmelerine ilişkin yapılan 

değerlendirmelerin aritmetik ortalaması 3.88 ile “oldukça “düzeyinde olup standart 

sapması ise 1,319 dur. Meslek öğretmenlerinin bilgisayara istediği programı kurabilme ve 

kaldırabilme konusunda oldukça yeterli oldukları görülmektedir. 

3.2.3.3. Arka Plan Ayarları, Masaüstü Simgeleri Gibi Görüntü 

Ayarlarını Yapabilme 

Tablo 3.2.3.3’de arka plan ayarları, masaüstü simgeler gibi görüntü ayarlarını 

yapabilmelerine ilişkin meslek öğretmenlerinin görüşleri yer almaktadır. 

Tablo 3.2.3.3.Arka Plan Ayarları, Masaüstü Simgeleri Gibi Görüntü Ayarlarını Yapabilme 
 

Meslek öğretmeni Katılım derecesi 
f % 

Hiç 67 6,7 
Çok az 108 10,9 
Kısmen 128 12,9 
Oldukça 193 19,4 
Tam 499 50,2 
Toplam 995 100,0 
Aritmetik ortalama 3,96 
Standart sapma 1,284 
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Arka plan ayarları, masaüstü simgeler gibi görüntü ayarlarını yapabilmelerine ilişkin; 

meslek öğretmenlerinin yüzde 50,2’sinin “tam” yüzde 19,4’ünün “oldukça” düzeyinde 

yeterli oldukları görülmektedir.. 

Arka plan ayarları, masaüstü simgeler gibi görüntü ayarlarını meslek öğretmenlerinin 

yapabilmelerine ilişkin yapılan değerlendirmelerin aritmetik ortalaması 3.96 ile “oldukça 

“düzeyinde olup standart sapması ise 1,284’tür.  

Meslek öğretmenlerinin, arka plan ayarları, masaüstü simgeler gibi görüntü ayarlarını 

yapabilme konusunda oldukça yeterli oldukları görülmektedir. 

3.2.2.4. Birden Çok Program veya Pencere ile Çalışabilme 

Tablo 3.2.2.4’de birden çok program veya pencere ile çalışabilmelerine ilişkin 

meslek öğretmenlerinin görüşleri yer almaktadır. 

Tablo 3.2.2.4. Birden Çok Program veya Pencere ile Çalışabilme 

Meslek öğretmeni Katılım derecesi 
f % 

Hiç 83 8,3 
Çok az 116 11,7 
Kısmen 149 15,0 
Oldukça 179 18,0 
Tam 468 47,0 
Toplam 995 100,0 
Aritmetik ortalama 3,85 
Standart sapma 1,336 

 
Birden çok program veya pencere ile çalışabilmelerine ilişkin; meslek 

öğretmenlerinin yüzde 47’si “tam” yüzde 18’i “oldukça” düzeyinde yeterli olduklarını 

ifade etmişlerdir. 

 

Meslek öğretmenlerinin birden çok program veya pencere ile çalışabilmelerine 

ilişkin yapılan değerlendirmelerin aritmetik ortalaması 3.85 ile “oldukça “düzeyinde olup 

standart sapması ise 1,336’tür. Meslek öğretmenlerinin bilgisayarda birden çok programda 

veya pencerede çalışabilmeleri konusunda oldukça yeterli oldukları görülmektedir.  
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3.2.2.5. Kısa Yol Tuşlarını Kullanabilme ve Yeni Kısa Yol Tuşları 
Atayabilme 

 
Tablo 3.2.2.5’de kısa yol tuşlarını kullanabilme ve yeni kısa yol tuşları 

atayabilmelerine ilişkin meslek öğretmenlerinin görüşleri yer almaktadır. 

 
Tablo 3.2.2.5- Kısa Yol Tuşlarını Kullanabilme ve Yeni Kısa Yol Tuşları Atayabilme 
 

Meslek öğretmeni Katılım derecesi 
f % 

Hiç 97 9,7 
Çok az 132 13,3 
Kısmen 192 19,3 
Oldukça 224 22,5 
Tam 350 35,2 
Toplam 995 100,0 
Aritmetik ortalama 3,61 
Standart sapma 1,330 

Kısa yol tuşlarını kullanabilme ve yeni kısa yol tuşları atayabilmeye ilişkin; meslek 

öğretmenlerinin yüzde 35,2’sinin “tam” yüzde 22,5’inin de “oldukça” düzeyinde yeterli 

oldukları görülmektedir. 

Kısa yol tuşlarını kullanabilme ve yeni kısa yol tuşları atayabilmeye ilişkin yapılan 

değerlendirmelerin aritmetik ortalaması 3.61 ile “oldukça “düzeyinde olup standart 

sapması ise 1,330’dur. Meslek öğretmenlerinin kısa yol tuşlarını kullanabilme ve yeni kısa 

yol tuşları atayabilmeleri konusunda oldukça yeterli oldukları görülmektedir.  

3.2.2.6. Bilgisayar Yazılımı Yeniliklerini Takip Etme ve 

Güncelleyebilme     

Aşağıdaki tabloda meslek öğretmenlerinin bilgisayar yazılımı yeniliklerini takip 

etme ve güncelleyebilmelerine ilişkin görüşleri yer almaktadır. 

Tablo 3.2.2.6- Bilgisayar Yazılımı Yeniliklerini Takip Etme ve Güncelleyebilme 
Meslek öğretmeni Katılım derecesi 

f % 
Hiç 162 16,3 
Çok az 191 19,2 
Kısmen 212 21,3 
Oldukça 185 18,6 
Tam 245 24,6 
Toplam 995 100,0 
Aritmetik ortalama 3,17 
Standart sapma 1,408 
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Bilgisayar yazılımı yeniliklerini takip etme ve güncelleyebilmeye ilişkin; meslek 

öğretmenlerinin yüzde 24,6’sı “tam” yüzde 21,3’ü “kısmen” düzeyinde yeterli olduklarını 

belirtmişlerdir. 

Bilgisayar yazılımı yeniliklerini takip etme ve güncelleyebilmeye ilişkin yapılan 

değerlendirmelerin aritmetik ortalaması 3.17 ile “kısmen” düzeyinde olup standart sapması 

ise 1,408’dir. Meslek öğretmenlerinin; bilgisayar yazılımı yeniliklerini takip etme ve 

güncelleyebilme konusunda kısmen yeterli oldukları görülmektedir.  

3.2.2.7. Basit Donanım Sorunlarını Çözebilme 

Basit donanım sorunlarını çözebilmeye ilişkin meslek öğretmenlerinin görüşleri 

Tablo 3.2.2.7’de yer almaktadır. 

Tablo 3.2.2.7- Basit Donanım Sorunlarını Çözebilme 

Meslek öğretmeni Katılım derecesi 
f % 

Hiç 156 15,7 
Çok az 190 19,1 
Kısmen 215 21,6 
Oldukça 165 16,6 
Tam 269 27,0 
Toplam 995 100,0 
Aritmetik ortalama 3,21 
Standart sapma 1,424 
 

Basit donanım sorunlarını çözebilmeye ilişkin; meslek öğretmenlerinin yüzde 27,0’si 

“tam” yüzde 21,6’sı “kısmen” düzeyinde yeterli olduklarını belirtmişlerdir. 

Basit donanım sorunlarını çözebilmeye ilişkin yapılan değerlendirmelerin aritmetik 

ortalaması 3.21 ile “kısmen” düzeyinde olup standart sapması ise 1,424’tür. Meslek 

öğretmenlerinin, basit donanım sorunlarını çözebilme konusunda kısmen yeterli oldukları 

görülmektedir.  

Meslek öğretmenlerinin, işletim sistemleri kullanım yeterliliklerinin üçünde kısmen 

dördünde ise oldukça düzeyinde yeterli oldukları görülmekte olup kısmen yeterli oldukları 

aşağıdaki konularda eğitime ihtiyaçları oldukları söylenebilir. 
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3.2.2.1- Bilgisayara Program Kurabilme ve Kaldırabilme 

3.2.2.6- Bilgisayar Yazılımı Yeniliklerini Takip Etme ve Güncelleyebilme       

3.2.2.7- Basit Donanım Sorunlarını Çözebilme 

3.2.3.WORD Yeterlilikleri 

Word ( kelime işlemciler) bilgisayar ortamında metin yazmayı ve düzenlemeyi 

sağlayan programlardır. Bu programları kullanarak her türlü yazım işlemleri yapılabilir ve 

izin oranında grafik, resim ve tablo eklenebilir. 

3.2.3.1. Word Programında Kayıtlı Bir Dosyayı Açabilme 

Tabloda Word programında kayıtlı bir dosyayı açabilme becerilerine ilişkin meslek 

öğretmenlerinin görüşleri yer almaktadır. 

Tablo 3.2.3.1. Word Programında Kayıtlı Bir Dosyayı Açabilme 
Meslek öğretmeni Katılım derecesi 

f % 
Hiç 51 5,1 
Çok az 61 6,1 
Kısmen 103 10,4 
Oldukça 175 17,6 
Tam 605 60,8 
Toplam 995 100,0 
Aritmetik ortalama 4,24 
Standart sapma 1,162 

Word programında kayıtlı bir dosyayı açabilme becerilerine ilişkin olarak meslek 

öğretmenlerinin yüzde 60,8’i “tam” yüzde 17,6’ı “oldukça” düzeyinde yeterli olduklarını 

ifade etmişlerdir. 

Word programında kayıtlı bir dosyayı açabilmeye ilişkin yapılan değerlendirmelerin 

aritmetik ortalaması 4,24 ile “tam” düzeyinde olup standart sapması ise 1,424’tür. Meslek 

öğretmenlerinin Word programında kayıtlı bir dosyayı açabilme konusunda tam olarak 

yeterli oldukları görülmektedir.  

3.2.3.2. Word Belgesinin Sayfa Ve Yazdırma Ayarlarını Yapabilme 

Word belgesinin sayfa ve yazdırma ayarlarını yapabilme becerilerine ilişkin meslek 

öğretmenlerinin görüşleri Tablo 3.2.3.2’de yer almaktadır. 
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Tablo 3.2.3.2- Word Belgesinin Sayfa Ve Yazdırma Ayarlarını Yapabilme 

Meslek öğretmeni Katılım derecesi 
f % 

Hiç 51 5,1 
Çok az 80 8,0 
Kısmen 108 10,9 
Oldukça 188 18,9 
Tam 568 57,1 
Toplam 995 100,0 
Aritmetik ortalama 4,16 
Standart sapma 1,191 

 

Word belgesinin sayfa ve yazdırma ayarlarını yapabilmelerine ilişkin olarak meslek 

öğretmenlerinin yüzde 57,1’inin “tam” yüzde 18,9’unun ise “oldukça” düzeyinde yeterli 

oldukları görülmektedir. 

Word belgesinin sayfa ve yazdırma ayarlarını yapabilmelerine ilişkin yapılan 

değerlendirmelerin aritmetik ortalaması 4,16 ile” oldukça “düzeyinde olup standart 

sapması ise 1,191’tür. Meslek öğretmenlerinin word belgesinde sayfa ve yazdırma 

ayarlarını yapabilme konusunda oldukça yeterli oldukları görülmektedir. 

3.2.3.3. Kes-Kopyala-Yapıştır Gibi Komutları Kullanabilme 

Tabloda kes-kopyala-yapıştır gibi komutları kullanabilmeye ilişkin meslek 

öğretmenlerinin görüşleri yer almaktadır. 

Tablo 3.2.3.3. Kes-Kopyala-Yapıştır Gibi Komutları Kullanabilme 
Meslek öğretmeni Katılım derecesi 

f % 
Hiç 40 4,0 
Çok az 74 7,4 
Kısmen 87 8,7 
Oldukça 158 15,9 
Tam 636 63,9 
Toplam 995 100,0 
Aritmetik ortalama 4,30 
Standart sapma 1,128 

 

Kes-kopyala-yapıştır gibi komutları kullanabilmeye ilişkin, meslek öğretmenlerinin 

yüzde 63,9’iunun “tam” yüzde 15,9’unun da “oldukça” düzeyinde yeterli oldukları 

görülmektedir. 
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Kes-kopyala-yapıştır gibi komutları kullanabilmeye ilişkin yapılan 

değerlendirmelerin aritmetik ortalaması meslek öğretmenlerinin 4,30 ile “tam “düzeyinde 

olup standart sapması ise 1,128’tür. Meslek öğretmenlerinin kes-kopyala-yapıştır gibi 

komutları kullanabilme konusunda tam yeterli oldukları görülmektedir.  

3.2.3.4. Word Belgesine Yazılan Metnin Yazı Karakteri-Rengi-Stili Gibi 

Biçimlendirme İşlemlerini Yapabilme 

Word belgesine yazılan metnin yazı karakteri-rengi-stili gibi biçimlendirme 

işlemlerini yapabilmelerine ilişkin meslek öğretmenlerinin görüşleri Tablo 2.2.3.4’de yer 

almaktadır. 

Tablo 3.2.3.4. Word Belgesine Yazılan Metnin Yazı Karakteri-Rengi-Stili Gibi 
Biçimlendirme İşlemlerini Yapabilme 
 

Meslek öğretmeni Katılım derecesi 
f % 

Hiç 46 4,6 
Çok az 68 6,8 
Kısmen 106 10,7 
Oldukça 173 17,4 
Tam 602 60,5 
Toplam 995 100,0 
Aritmetik ortalama 4,23 
Standart sapma 1,157 

 

Word belgesine yazılan metinin yazı karakteri-rengi-stili gibi biçimlendirme 

işlemlerini yapabilmeye ilişkin; meslek öğretmenlerinin yüzde 60,5’i “tam” yüzde 17,4’ı 

“oldukça” düzeyinde yeterli oldukları görülmektedir. 

Word belgesine yazılan metnin yazı karakteri-rengi-stili gibi biçimlendirme 

işlemlerini yapabilmeye ilişkin yapılan değerlendirmelerin aritmetik ortalaması 4,23 ile 

“tam “ düzeyinde olup standart sapması ise 1,157’tür. Meslek öğretmenlerinin, word 

belgesine yazılan metnin yazı karakteri-rengi-stili gibi biçimlendirme işlemlerini 

yapabilme konusunda tam yeterli oldukları görülmektedir. 

3.2.3.5. Sayfa Numarası Gibi Alt ve Üst Bilgi Ekleyebilme 

Tablo 3.2.3.5’de sayfa numarası gibi alt ve üst bilgi ekleyebilmeleri konusunda 

meslek öğretmenlerinin görüşleri yer almaktadır. 
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Tablo 3.2.3.5.Sayfa Numarası Gibi Alt ve Üst Bilgi Ekleyebilme 
 

Meslek öğretmeni Katılım derecesi 
f % 

Hiç 56 5,6 
Çok az 99 9,9 
Kısmen 95 9,5 
Oldukça 175 17,6 
Tam 570 57,3 
Toplam 995 100,0 
Aritmetik ortalama 4,12 
Standart sapma 1,247 

Sayfa numarası gibi alt ve üst bilgi ekleyebilme becerilerine ilişkin; meslek 

öğretmenlerinin yüzde 57,3’ü “tam” yüzde 17,6’sı “oldukça” düzeyinde yeterli olduklarını 

belirtmişlerdir. 

Bilgisayarda sayfa numarası gibi alt ve üst bilgi ekleyebilme becerisine ilişkin 

yapılan değerlendirmelerin aritmetik ortalaması 4,12 ile “oldukça“ düzeyinde olup standart 

sapması ise 1,247’tür. Meslek öğretmenlerinin, sayfa numarası gibi alt ve üst bilgi 

ekleyebilme konusunda oldukça yeterli oldukları görülmektedir.  

3.2.3.6. Word Belgesini Bilgisayara veya Harici Bellek Gibi Farklı 

Ortamlara Kaydetme  

Tablo 3.2.3.6’da oluşturulan word belgesini bilgisayarda veya harici bellek gibi farklı 

ortamlarda istediği yere kaydedebilme becerilerine ilişkin meslek öğretmenlerinin görüşleri 

yer almaktadır. 

Tablo 3.2.3.6 Word Belgesini Bilgisayara veya Harici Bellek Gibi Farklı Ortamlara 
Kaydetme Becerisi 
 

Meslek öğretmeni Katılım derecesi 
f % 

Hiç 66 6,6 
Çok az 88 8,8 
Kısmen 100 10,1 
Oldukça 164 16,5 
Tam 577 58,0 
Toplam 995 100,0 
Aritmetik ortalama 4,11 
Standart sapma 1,270 
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Oluşturulan word belgesini bilgisayarda veya harici bellek gibi farklı ortamlarda 

istediği yere kaydedebilme becerisine ilişkin, meslek öğretmenlerinin yüzde 58,0’inin 

“tam” yüzde 16,5’inin “oldukça” düzeyinde yeterli oldukları görülmektedir. 

Oluşturulan word belgesini bilgisayarda veya harici bellek gibi farklı ortamlarda 

istediği yere kaydedebilmeye ilişkin yapılan değerlendirmelerin aritmetik ortalaması 4,11 

ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapması ise 1,270’tür. Meslek öğretmenlerinin, 

oluşturulan word belgesini bilgisayarda veya harici bellek gibi farklı ortamlarda istediği 

yere kaydedebilme konusunda oldukça yeterli oldukları görülmektedir. 

3.2.3.7. Word’de İstediği Biçimde Tablo Oluşturma Becerisi 

Tabloda word’de istediği biçimde tablo oluşturabilme becerilerine ilişkin meslek 

öğretmenlerinin görüşleri yer almaktadır. 

Tablo 3.2.3.7. Word’de İstediği Biçimde Tablo Oluşturma Becerisi 
 

Meslek öğretmeni Katılım derecesi 
f % 

Hiç 77 7,7 
Çok az 116 11,7 
Kısmen 132 13,3 
Oldukça 164 16,5 
Tam 506 50,9 
Toplam 995 100,0 
Aritmetik ortalama 3,91 
Standart sapma 1,335 
 

Word’de istediği biçimde tablo oluşturabilmede meslek öğretmenlerinin yüzde 

50,9’u “tam” yüzde 16,5’i “oldukça” düzeyinde yeterli olduklarını belirtmişlerdir. 

Word’de istediği biçimde tablo oluşturabilme becerilerine ilişkin yapılan 

değerlendirmelerin aritmetik ortalaması 3,91 ile “oldukça“düzeyinde olup standart sapması 

ise 1,335’tür. Meslek öğretmenlerinin Word’de istediği biçimde tablo oluşturabilme 

konusunda oldukça yeterli oldukları görülmektedir. 

Sonuç olarak Word yeterlilikleri konusunda meslek öğretmenlerinin, yeterli düzeyde 

eğitim aldıkları ve kullandıkları söylenebilir.  
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3.2.4.Excel Programı Kullanım Yeterlilikleri 

Excel, tümleşik bir tablo ve grafik yazılım paketidir. Yazılım paketi kullanılarak veri 

tabanı, hesap tabloları, grafikler ve makrolar oluşturulabilir. 

3.2.4.1. Tablo Alanlarını Oluşturabilme ve Veri Girişini Yapabilme  

Tablo 3.2.4.1’de işlem yapmak istenilen tablo alanlarını oluşturabilme ve veri girişini 

yapabilme becerilerine ilişkin meslek öğretmenlerinin görüşleri yer almaktadır. 

Tablo 3.2.4.1- Tablo Alanlarını Oluşturabilme ve Veri Girişini Yapabilme 
 

Meslek öğretmeni Katılım derecesi 
f % 

Hiç 117 11,8 
Çok az 149 15,0 
Kısmen 179 18,0 
Oldukça 190 19,1 
Tam 360 36,2 
Toplam 995 100,0 
Aritmetik ortalama 3,54 
Standart sapma 1,406 

İşlem yapmak istenilen tablo alanlarını oluşturabilmeye ve veri girişini yapabilmeye 

ilişkin; meslek öğretmenlerinin yüzde 36,2’si “tam” yüzde 19,1’i “oldukça” düzeyinde 

yeterli olduklarını ifade etmişlerdir. 

Öğretmenlerin işlem yapmak istenilen tablo alanlarını oluşturabilme ve veri girişini 

yapabilme becerilerine ilişkin yapılan değerlendirmelerin aritmetik ortalaması 3,54 ile 

“oldukça” düzeyinde olup standart sapması ise 1,406’dır. Meslek öğretmenlerinin, işlem 

yapmak istediği tablo alanlarını oluşturabilme ve veri girişini yapabilme konusunda 

oldukça yeterli oldukları görülmektedir. 

3.2.4.2. Sütunları Kullanarak İstenilen Grafiği Oluşturabilme 

Tablo 3.2.4.2’de ilgili sütunları kullanarak istenilen grafiği oluşturabilmelerine 

ilişkin meslek öğretmenlerinin görüşleri yer almaktadır. 
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Tablo 3.2.4.2. Sütunları Kullanarak İstenilen Grafiği Oluşturabilme 
 

Meslek öğretmeni Katılım derecesi 
f % 

Hiç 141 14,2 
Çok az 171 17,2 
Kısmen 188 18,9 
Oldukça 201 20,2 
Tam 294 29,5 
Toplam 995 100,0 
Aritmetik ortalama 3,35 
Standart sapma 1,419 

İlgili sütunları kullanarak istediği grafiği oluşturabilme becerilerine ilişkin, meslek 

öğretmenlerinin yüzde 29, 5’i “tam” yüzde 20,2’si “oldukça” düzeyinde yeterli olduklarını 

belirtmektedir. 

Öğretmenlerin ilgili sütunları kullanarak istediği grafiği oluşturabilmelerine ilişkin 

yapılan değerlendirmelerin aritmetik ortalaması 3,35 ile “kısmen” düzeyinde olup standart 

sapması ise 1,406’dır. Meslek öğretmenlerinin, ilgili sütunları kullanarak istenilen grafiği 

oluşturabilme konusunda kısmen yeterli oldukları görülmektedir.  

3.2.4.3. Satır-Sütun Genişlikleri, Yazı Ayarları, Dolgu ve Kenarlık 

Ayarları Gibi Biçimsel Ayarlamaları Yapılabilme  

Tablo 3.2.4.3’de satır-sütun genişlikleri, yazı ayarları, dolgu ve kenarlık ayarları gibi 

biçimsel ayarlamalar yapabilmeye ilişkin meslek öğretmenlerinin görüşleri yer almaktadır. 

 
Tablo 3.2.4.3- Satır-Sütun Genişlikleri, Yazı Ayarları, Dolgu ve Kenarlık Ayarları Gibi 
Biçimsel Ayarlamaları Yapılabilme 
 

Meslek öğretmeni Katılım derecesi 
f % 

Hiç 112 11,2 
Çok az 130 13,1 
Kısmen 169 17,0 
Oldukça 192 19,3 
Tam 392 39,4 
Toplam 995 100,0 
Aritmetik ortalama 3,64 
Standart sapma 1,397 
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Satır-sütun genişlikleri, yazı ayarları, dolgu ve kenarlık ayarları gibi biçimsel 

ayarlamalar yapabilmelerine ilişkin, meslek öğretmenlerinin yüzde 39,4’ünün “tam” yüzde 

19,3’ünün “oldukça” düzeyinde yeterli oldukları görülmektedir. 

Öğretmenlerin satır-sütun genişlikleri, yazı ayarları, dolgu ve kenarlık ayarları gibi 

biçimsel ayarlamalar yapabilmelerine ilişkin yapılan değerlendirmelerin aritmetik 

ortalaması 3,64 ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapması ise 1,397’dır. Meslek 

öğretmenlerinin, satır-sütun genişlikleri, yazı ayarları, dolgu ve kenarlık ayarları gibi 

biçimsel ayarlamalar yapabilme konusunda oldukça yeterli oldukları görülmektedir.  

3.2.4.4. Excel Programında Kayıtlı Bir Dosya veya Yeni Bir Çalışma 

Sayfası Açabilme  

Tabloda Excel programında kayıtlı bir dosyayı veya yeni bir çalışma sayfasını 

açabilme becerisine ilişkin meslek öğretmenlerinin görüşleri yer almaktadır. 

 
Tablo 3.2.4.4- Excel Programında Kayıtlı Bir Dosya veya Yeni Bir Çalışma Sayfası Açabilme 
 

Meslek öğretmeni Katılım derecesi 
f % 

Hiç 103 10,4 
Çok az 124 12,5 
Kısmen 155 15,6 
Oldukça 183 18,4 
Tam 430 43,2 
Toplam 995 100,0 
Aritmetik ortalama 3,73 
Standart sapma 1,396 

 

Excel programında kayıtlı bir dosyayı veya yeni bir çalışma sayfasını açabilmeye 

ilişkin, meslek öğretmenlerinin yüzde 43,2’sinin “tam” yüzde 18,4’ünün “oldukça” 

düzeyinde yeterli oldukları görülmektedir. 

Excel programında kayıtlı bir dosyayı veya yeni bir çalışma sayfasını açabilmeye 

ilişkin yapılan değerlendirmelerin aritmetik ortalaması 3,73 ile “oldukça“düzeyinde olup 

standart sapması ise 1,397’dır. Meslek öğretmenlerinin; excel programında kayıtlı bir 

dosyayı veya yeni bir çalışma sayfasını açabilme konusunda oldukça yeterli oldukları 

görülmektedir. 
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3.2.4.5. Tabloda, Formülleri Kullanarak Veriler Üzerinde İstediği 

İşlemleri Yapabilme  

Tablo 3.2.4.5’de, formülleri kullanarak veriler üzerinde istediği işlemleri 

yapabilmeye ilişkin meslek öğretmenlerinin görüşleri yer almaktadır. 

Tablo 3.2.4.5. Tabloda, Formülleri Kullanarak Veriler Üzerinde İstediği İşlemleri Yapabilme 

Meslek öğretmeni Katılım derecesi 
f % 

Hiç 155 15,6 
Çok az 170 17,1 
Kısmen 207 20,8 
Oldukça 175 17,6 
Tam 288 28,9 
Toplam 995 100,0 
Aritmetik ortalama 3,28 
Standart sapma 1,437 

Tabloda, formülleri kullanarak veriler üzerinde istediğim işlemleri yapabilmeye 

ilişkin; meslek öğretmenlerinin yüzde 28,9’unun “tam” yüzde 20,8’inin “kısmen” 

düzeyinde yeterli oldukları görülmektedir.. 

Tabloda, formülleri kullanarak veriler üzerinde istediği işlemleri yapabilmeye ilişkin 

yapılan değerlendirmelerin aritmetik ortalaması meslek öğretmenlerinin 3,28 ile 

“kısmen“düzeyinde olup standart sapması ise 1,397’dır. Meslek öğretmenlerinin; tabloda, 

formülleri kullanarak veriler üzerinde istediği işlemleri yapabilme konusunda kısmen 

yeterli oldukları görülmektedir.  

3.2.4.6. Excel ‘de Oluşturulan Dokümanın Sayfa Ayarlarını Yapabilme 

ve Çıktısını Alabilme 

Tablo 3.2.4.6’de excel de oluşturulan dokümanın sayfa ayarlarını yapabilme ve 

çıktısını alabilmeye ilişkin meslek öğretmenlerinin görüşleri yer almaktadır. 
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Tablo 3.2.4.6- Excel ‘de Oluşturulan Dokümanın Sayfa Ayarlarını Yapabilme ve Çıktısını 
Alabilme 
 

Meslek öğretmeni Katılım derecesi 
f % 

Hiç 134 13,5 
Çok az 144 14,5 
Kısmen 183 18,4 
Oldukça 182 18,3 
Tam 352 35,4 
Toplam 995 100,0 
Aritmetik ortalama 3,48 
Standart sapma 1,437 

Excel de oluşturulan dokümanın sayfa ayarlarını yapabilme ve çıktısını alabilmeye 

ilişkin; meslek öğretmenlerinin yüzde 35, 4’ü “tam” yüzde 18, 4’ü “kısmen” düzeyinde 

yeterli oldukları görülmektedir.. 

Excel de oluşturulan dokümanın sayfa ayarlarını yapabilme ve çıktısını alabilmeye 

ilişkin yapılan değerlendirmelerin aritmetik ortalaması 3,48 ile “oldukça” düzeyinde olup 

standart sapması ise 1,437’dır. Meslek öğretmenlerinin; Excel’de oluşturulan dokümanın 

sayfa ayarlarını yapabilme ve çıktısını alabilme konusunda oldukça yeterli oldukları 

görülmektedir.  

3.2.4.7. Verileri Kullanarak Grafik Çizebilme ve Grafik Seçeneklerini 

Kullanabilme 

Tablo 3.2.4.7de meslek öğretmenlerinin verileri kullanarak grafik çizebilme ve grafik 

seçeneklerini kullanabilmelerine ilişkin görüşleri yer almaktadır. 

Tablo 3.2.4.7- Verileri Kullanarak Grafik Çizebilme ve Grafik Seçeneklerini Kullanabilme 
 

Meslek öğretmeni Katılım derecesi 
f % 

Hiç 174 17,5 
Çok az 179 18,0 
Kısmen 193 19,4 
Oldukça 186 18,7 
Tam 263 26,4 
Toplam 995 100,0 
Aritmetik ortalama 3,20 
Standart sapma 1,444 
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Verileri kullanarak grafik çizebilme ve grafik seçeneklerini kullanabilmelerine 

ilişkin; meslek öğretmenlerinin yüzde 26,4’ünün “tam” yüzde 19,4’ünün “kısmen” 

düzeyinde yeterli oldukları görülmektedir. 

Meslek öğretmenlerinin, verileri kullanarak grafik çizebilme ve grafik seçeneklerini 

kullanabilmelerine ilişkin yapılan değerlendirmelerin aritmetik ortalaması 3,20 ile 

“kısmen” düzeyinde olup standart sapması ise 1,444’dır. Meslek öğretmenlerinin; verileri 

kullanarak grafik çizebilme ve grafik seçeneklerini kullanabilme konusunda kısmen yeterli 

oldukları görülmektedir.  

Meslek öğretmenlerinin, excel programı kullanım yeterliliklerinin üçünde kısmen 

dördünde ise oldukça düzeyinde yeterli oldukları görülmekte olup kısmen yeterli oldukları 

aşağıdaki konularda eğitime ihtiyaçları oldukları söylenebilir. 

3.2.4.2-Sütunları Kullanarak İstenilen Grafiği Oluşturabilme  

3.2.4.5- Tabloda, Formülleri Kullanarak Veriler Üzerinde İstediği İşlemleri Yapabilme 

3.2.4.7- Verileri Kullanarak Grafik Çizebilme ve Grafik Seçeneklerini Kullanabilme  

 

3.2.5.Power Point Kullanım Yeterlikleri 
 
Power point bir sunum yazılımıdır. Power point hareketli resim, yazı, şekil, fotoğraf 

ve slâytlarla anlatılan konuya destek olur. Bu programla tasarlanan sunuş sayfaları belirli 
aralıklarla ve görsel /işitsel efektler eşliğinde sunulur. 
 

3.2.5.1. Powerpoint Programında Bir Sunuyu Açabilme ve 
Kullanabilme 

 
Tablo 3.2.5.1’de Powerpoint programında bir sunuyu açabilme ve kullanabilmeye 

ilişkin meslek öğretmenlerinin görüşleri yer almaktadır. 

 
Tablo 3.2.5.1- Powerpoint Programında Bir Sunuyu Açabilme ve Kullanabilme 
 

Meslek öğretmeni Katılım derecesi 
f % 

Hiç 165 16,6 
Çok az 139 14,0 
Kısmen 137 13,8 
Oldukça 152 15,3 
Tam 402 40,4 
Toplam 995 100,0 
Aritmetik ortalama 3,50 
Standart sapma 1,530 
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Powerpoint programında bir sunuyu açabilme ve kullanabilmeye ilişkin; meslek 

öğretmenlerinin yüzde 40,4’ünün “tam” yüzde 15,3’ünün “oldukça” düzeyinde yeterli 

oldukları görülmektedir. 

 

Meslek öğretmenlerinin, Powerpoint programında bir sunuyu açabilmeye ve 

kullanabilmeye ilişkin yapılan değerlendirmelerin aritmetik ortalaması 3,50 ile “oldukça” 

düzeyinde olup standart sapması ise 1,530’dır. Meslek öğretmenlerinin; Powerpoint 

programında bir sunuyu açabilme ve kullanabilme konusunda oldukça yeterli oldukları 

görülmektedir. 

 

3.2.5.2. Bir Sununun Arka Plan ve Nesnelerin Yerleşimi Gibi Ayarlarını 

Yapabilme 

 

Tablo 3.2.5.2de bir sununun arka plan ve nesnelerin yerleşimi gibi ayarlarını 

yapabilme ilişkin meslek öğretmenlerinin görüşleri yer almaktadır. 

 
Tablo 3.2.5.2- Bir Sununun Arka Plan ve Nesnelerin Yerleşimi Gibi Ayarlarını Yapabilme 
 

Meslek öğretmeni Katılım derecesi 
f % 

Hiç 185 18,6 
Çok az 154 15,5 
Kısmen 172 17,3 
Oldukça 157 15,8 
Tam 327 32,9 
Toplam 995 100,0 
Aritmetik ortalama 3,30 
Standart sapma 1,513 

 
Bir sununun arka plan ve nesnelerin yerleşimi gibi ayarlarını yapabilmelerine ilişkin; 

meslek öğretmenlerinin yüzde 32,9’unun “tam” yüzde 18,6’ının “hiç” düzeyinde yeterli 

oldukları görülmektedir. 

 

Meslek öğretmenlerinin, bir sununun arka plan, nesnelerin yerleşimi gibi ayarlarını 

yapabilmeye ilişkin yapılan değerlendirmelerinin aritmetik ortalaması 3,30 ile 

“kısmen“düzeyinde olup standart sapması ise 1,513’dır. Meslek öğretmenlerinin; bir 

sununun arka plan ve nesnelerin yerleşimi gibi ayarlarını yapabilme konusunda kısmen 

yeterli oldukları görülmektedir. 
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3.2.5.3. Slâytta Nesne Ekleme-Boyutunu ve Yerini Değiştirme İşlemlerini 

Yapabilme 

 
Tablo 3.2.5.3de slâytta nesne ekleme-boyutunu ve yerini değiştirme işlemlerini 

yapabilmeye ilişkin meslek öğretmenlerinin görüşleri yer almaktadır. 

 
Tablo 3.2.5.3- Slâytta Nesne Ekleme-Boyutunu ve Yerini Değiştirme İşlemlerini Yapabilme 

 
Meslek öğretmeni Katılım derecesi 

f % 
Hiç 197 19,8 
Çok az 170 17,1 
Kısmen 141 14,2 
Oldukça 157 15,8 
Tam 330 33,2 
Toplam 995 100,0 
Aritmetik ortalama 3,27 
Standart sapma 1,543 

 
Slâytta nesne ekleme-boyutunu ve yerini değiştirme işlemlerini yapabilmeye ilişkin; 

meslek öğretmenlerinin yüzde 33,2’inin “tam” yüzde 19,8’inin “hiç” düzeyinde yeterli 

oldukları görülmektedir. 

 

Slâytta nesne ekleme-boyutunu ve yerini değiştirme işlemlerini yapabilmeye ilişkin 

yapılan değerlendirmelerin aritmetik ortalaması 3,27 ile “kısmen” düzeyinde olup standart 

sapması ise 1,543’dır.  

 

Meslek öğretmenlerinin; slâytta nesne ekleme-boyutunu ve yerini değiştirme 

işlemlerini yapabilme konusunda kısmen yeterli oldukları görülmektedir. 

 

3.2.5.4. Slâyt Metninin Yazı Karakteri-Rengi-Stili Gibi Biçimlendirme 
İşlemlerini Yapabilme 

 
Tablo 3.2.5.4’de slâyt metninin yazı karakteri-rengi-stili gibi biçimlendirme 

işlemlerini yapabilmeye ilişkin meslek öğretmenlerinin görüşleri yer almaktadır. 
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Tablo 3.2.5.4. Slâyt Metninin Yazı Karakteri-Rengi-Stili Gibi Biçimlendirme İşlemlerini 
Yapabilme 
 

Meslek öğretmeni Katılım derecesi 
f % 

Hiç 195 19,6 
Çok az 155 15,6 
Kısmen 154 15,5 
Oldukça 145 14,6 
Tam 346 34,8 
Toplam 995 100,0 
Aritmetik ortalama 3,31 
Standart sapma 1,548 

 
Slâyt metninin yazı karakteri-rengi-stili gibi biçimlendirme işlemlerini yapabilmeye 

ilişkin; meslek öğretmenlerinin yüzde 34,8’inin “tam” yüzde 19,8’inin “hiç” düzeyinde 

yeterli oldukları görülmektedir. 

 

Slâyt metninin yazı karakteri-rengi-stili gibi biçimlendirme işlemlerini yapabilmeye 

ilişkin yapılan değerlendirmelerin aritmetik ortalaması 3,31 ile “kısmen” düzeyinde olup 

standart sapması ise 1,548’dir. Meslek öğretmenlerinin; slâyt metninin yazı karakteri-

rengi-stili gibi biçimlendirme işlemlerini yapabilmeye konusunda kısmen yeterli oldukları 

görülmektedir.  

 
3.2.5.5. Slâytlara Özel Animasyon, Ses Gibi Efektler Ekleyebilme ve 

Geçiş Ayarlarını Yapabilme 
 
Tabloda slâytlara özel animasyon, ses gibi efektler ekleyebilme ve geçiş ayarlarını 

yapabilmeye ilişkin meslek öğretmenlerinin görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablo 3.2.5.5. Slâytlara Özel Animasyon, Ses Gibi Efektler Ekleyebilme ve Geçiş Ayarlarını 
Yapabilme 
 

Meslek öğretmeni Katılım derecesi 
f % 

Hiç 217 21,8 
Çok az 176 17,7 
Kısmen 170 17,1 
Oldukça 144 14,5 
Tam 288 28,9 
Toplam 995 100,0 
Aritmetik ortalama 3,12 
Standart sapma 1,533 
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Slâytlara özel animasyon, ses gibi efektler ekleyebilme ve geçiş ayarlarını 

yapabilmeye ilişkin; meslek öğretmenlerinin yüzde 28,9’unun “tam” yüzde 21,8’inin “hiç” 

düzeyinde yeterli oldukları görülmektedir. 

 

Slâytlara özel animasyon, ses gibi efektler ekleyebilme ve geçiş ayarlarını 

yapabilmeye ilişkin yapılan değerlendirmelerin aritmetik ortalaması 3,12 ile “kısmen” 

düzeyinde olup standart sapması ise 1,533’tür.  

 

Meslek öğretmenlerinin; slâytlara özel animasyon, ses gibi efektler ekleyebilme ve 

geçiş ayarlarını yapabilme konusunda kısmen yeterli oldukları görülmektedir 

 

Meslek öğretmenlerinin, slâytlara özel animasyon, ses gibi efektler ekleyebilme ve 

geçiş ayarlarını yapabilme konusunda yeterli eğitim almadıkları ve eğitime ihtiyaçları 

olduğu söylenebilir. 

 
3.2.5.6. Slâytlara Slâyt Numarası Gibi Alt, Üst Bilgi ve Dinleyici Notları 

Ekleyebilme 
 
Tablo 3.2.5.6’de slâytlara slâyt numarası gibi alt, üst bilgi ve dinleyici notları 

ekleyebilmeye ilişkin meslek öğretmenlerinin görüşleri yer almaktadır. 

 
Tablo 3.2.5.6. Slâytlara Slâyt Numarası Gibi Alt, Üst Bilgi ve Dinleyici Notları Ekleyebilme 
 

Meslek öğretmeni Katılım derecesi 
f % 

Hiç 214 21,5 
Çok az 165 16,6 
Kısmen 168 16,9 
Oldukça 150 15,1 
Tam 298 29,9 
Toplam 995 100,0 
Aritmetik ortalama 3,16 
Standart sapma 1,537 

 
Slâytlara slâyt numarası gibi alt, üst bilgi ve dinleyici notları ekleyebilmeye ilişkin; 

meslek öğretmenlerinin yüzde 29,9’unun “tam” yüzde 21,5’inin “hiç” düzeyinde yeterli 

oldukları görülmektedir. 



44 

 

Slâytlara slâyt numarası gibi alt, üst bilgi ve dinleyici notları ekleyebilmeye ilişkin 

yapılan değerlendirmelerin aritmetik ortalaması 3,16 ile “kısmen“düzeyinde olup standart 

sapması ise 1,537’tür.  

 

Meslek öğretmenlerinin; slâytlara slâyt numarası gibi alt, üst bilgi ve dinleyici notları 

ekleyebilme konusunda kısmen yeterli oldukları görülmektedir.  

 

Meslek öğretmenlerinin, power point programı kullanım yeterliliklerinin beşinde 

kısmen birinde ise oldukça düzeyinde yeterli oldukları görülmekte olup, kısmen yeterli 

oldukları aşağıdaki konularda eğitime ihtiyaçları olduğu söylenebilir. 

 

3.2.5.2- Bir Sununun Arka Plan ve Nesnelerin Yerleşimi Gibi Ayarlarını Yapabilme 

3.2.5.3- Slâytta Nesne Ekleme-Boyutunu ve Yerini Değiştirme İşlemlerini Yapabilme 

3.2.5.4. Slâyt Metninin Yazı Karakteri-Rengi-Stili Gibi Biçimlendirme İşlemlerini 

Yapabilme 

3.2.5.5- Slâytlara Özel Animasyon, Ses Gibi Efektler Ekleyebilme ve Geçiş Ayarlarını 

Yapabilme 

3.2.5.6- Slâytlara Slâyt Numarası Gibi Alt, Üst Bilgi ve Dinleyici Notları Ekleyebilme 

 

3.2.6.İnternet Kullanım Yeterlilikleri 

İnternet çok sayıda bilgisayarın birbirine bağlı olduğu büyük bir bilgisayar ağı olarak 

tanımlanabilir. Internet, birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında 

yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır. Internet, insanların her geçen gün 

gittikçe artan “üretilen bilgiyi saklama/paylaşma ve ona kolayca ulaşma” istekleri 

sonrasında ortaya çıkmış bir teknolojidir. 

 

3.2.6.1. Internet Bağlantısını Yapabilme 

Tablo 3.2.6.1de internet bağlantısını yapabilmeye ilişkin meslek öğretmenlerinin 

görüşleri yer almaktadır. 
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Tablo 3.2.6.1- Internet Bağlantısını Yapabilme 
 

Meslek öğretmeni Katılım derecesi 
f % 

Hiç 53 5,3 
Çok az 69 6,9 
Kısmen 127 12,8 
Oldukça 214 21,5 
Tam 532 53,5 
Toplam 995 100,0 
Aritmetik ortalama 4,12 
Standart sapma 1,183 

 
İnternet bağlantısını yapabilmeye ilişkin; meslek öğretmenlerinin yüzde 53,5’inin 

“tam” yüzde 21,5’inin “oldukça” düzeyinde yeterli oldukları görülmektedir. 

 

İnternet bağlantısını yapabilmeye ilişkin yapılan değerlendirmelerin aritmetik 

ortalaması 4,12 ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapması ise 1,183’tür. Meslek 

öğretmenlerinin; internet bağlantısını yapabilme konusunda oldukça yeterli oldukları 

görülmektedir.  

 

3.2.6.2. Internet Tarayıcı Programlarını (Explorer, Mozilla Türevleri 
Vb.) Kullanabilme 

 
Tablo 3.2.6.2’de internet tarayıcı programlarını (Explorer, mozilla türevleri 

vb.)kullanabilmeye ilişkin meslek öğretmenlerinin görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablo 3.2.6.2- Internet Tarayıcı Programlarını (Explorer, Mozilla Türevleri Vb.) 
Kullanabilme 
 

Meslek öğretmeni Katılım derecesi 
f % 

Hiç 88 8,9 
Çok az 98 9,8 
Kısmen 127 12,8 
Oldukça 205 20,6 
Tam 477 47,9 
Toplam 995 100,0 
Aritmetik ortalama 3,90 
Standart sapma 1,323 

 
İnternet tarayıcı programlarını (Explorer, mozilla türevleri vb.)kullanabilmeye 

ilişkin; meslek öğretmenlerinin yüzde 47,9’unun “tam” yüzde 20,6’sının “oldukça” 

düzeyinde yeterli oldukları görülmektedir. 
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İnternet tarayıcı programlarını (Explorer, mozilla türevleri vb.)kullanabilmeye ilişkin 

yapılan değerlendirmelerin aritmetik ortalaması meslek öğretmenlerinin 3,90 ile “oldukça” 

düzeyinde olup standart sapması ise 1,323’tür. Meslek öğretmenlerinin; internet tarayıcı 

programlarını (Explorer, mozilla türevleri vb.)kullanabilme konusunda oldukça yeterli 

oldukları görülmektedir.  

 

3.2.6.3. Bir Konuda İnternetten Arama Yapabilme 
 
Tablo 3.2.6.3’de bir konuda internetten arama yapabilmeye ilişkin meslek 

öğretmenlerinin görüşleri yer almaktadır. 

 
Tablo 3.2.6.3. Bir Konuda İnternetten Arama Yapabilme 
 

Meslek öğretmeni Katılım derecesi 
f % 

Hiç 36 3,6 
Çok az 54 5,4 
Kısmen 80 8,0 
Oldukça 201 20,2 
Tam 624 62,7 
Toplam 995 100,0 
Aritmetik ortalama 4,34 
Standart sapma 1,067 

 
Bir konuda internetten arama yapabilmeye ilişkin; meslek öğretmenlerinin yüzde 

62,7’sinin “tam” yüzde 20,2’sinin “oldukça” düzeyinde yeterli oldukları görülmektedir. 

 

İstediği bir konuda internetten arama yapabilmeye ilişkin yapılan değerlendirmelerin 

aritmetik ortalaması meslek öğretmenlerinin 4,34 ile “tam“düzeyinde olup standart 

sapması ise 1,067’dir. Meslek öğretmenlerinin; bir konuda internetten arama yapabilme 

konusunda tam yeterli oldukları görülmektedir.  

 
3.2.6.4. İstenilen Dosyayı İnternetten Bilgisayara Kaydedebilme 

 
Tablo 3.2.6.4’de istenilen dosyayı internetten bilgisayara kaydedebilmeye ilişkin 

meslek öğretmenlerinin görüşleri yer almaktadır. 
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Tablo 3.2.6.4- İstenilen Dosyayı İnternetten Bilgisayara Kaydedebilme 
 

Meslek öğretmeni Katılım derecesi 
f % 

Hiç 51 5,1 
Çok az 66 6,6 
Kısmen 99 9,9 
Oldukça 198 19,9 
Tam 581 58,4 
Toplam 995 100,0 
Aritmetik ortalama 4,21 
Standart sapma 1,165 

 
İstenilen dosyayı internetten bilgisayara kaydedebilmeye ilişkin; meslek 

öğretmenlerinin yüzde 58,4’ünün “tam” yüzde 19,9’unun “oldukça” düzeyinde yeterli 

oldukları görülmektedir. 

 

İstenilen dosyayı internetten bilgisayara kaydedebilmeye ilişkin yapılan 

değerlendirmelerin aritmetik ortalaması 4,21 ile “tam” düzeyinde olup standart sapması ise 

1,165’tir. Meslek öğretmenlerinin; istenilen dosyayı internetten bilgisayara kaydedebilme 

konusunda tam yeterli oldukları görülmektedir.  

 

3.2.6.5. E-Posta İle Dosya ve Mesaj Gönderip-Alabilme 
 
Tablo 3.2.6.5de e-posta ile dosya ve mesaj gönderip-alabilmeye ilişkin meslek 

öğretmenlerinin görüşleri yer almaktadır. 

 
Tablo 3.2.6.5- E-Posta İle Dosya ve Mesaj Gönderip-Alabilme 
 

Meslek öğretmeni Katılım derecesi 
f % 

Hiç 62 6,2 
Çok az 96 9,6 
Kısmen 98 9,8 
Oldukça 202 20,3 
Tam 537 54,0 
Toplam 995 100,0 
Aritmetik ortalama 4,07 
Standart sapma 1,249 

 
E-posta ile dosya ve mesaj gönderip-alabilmeye ilişkin; meslek öğretmenlerinin 

yüzde 54,0’ünün “tam” yüzde 20,3’ünün “oldukça” düzeyinde yeterli oldukları 

görülmektedir. 
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E-posta ile dosya ve mesaj gönderip-alabilmeye ilişkin yapılan değerlendirmelerin 

aritmetik ortalaması 4,07 ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapması ise 1,249’tur. 

Meslek öğretmenlerinin; e-posta ile dosya ve mesaj gönderip-alabilme konusunda oldukça 

yeterli oldukları görülmektedir.  

 
3.2.6.6. Tartışma Siteleri ve Forumları İle Bilgi Alışverişinde 

Bulunabilme 
 
Tablo 3.2.6.6’de tartışma siteleri ve forumları ile bilgi alışverişinde bulunabilmeye 

ilişkin meslek öğretmenlerinin görüşleri yer almaktadır. 

 
Tablo 2.6.6. Tartışma Siteleri ve Forumları İle Bilgi Alışverişinde Bulunabilme 
 

Meslek öğretmeni Katılım derecesi 
f % 

Hiç 111 11,2 
Çok az 118 11,9 
Kısmen 142 14,3 
Oldukça 205 20,6 
Tam 419 42,1 
Toplam 995 100,0 
Aritmetik ortalama 3,72 
Standart sapma 1,395 

 
Tartışma siteleri ve forumları ile bilgi alışverişinde bulunabilmeye ilişkin olarak; 

meslek öğretmenlerinin yüzde 42,1’inin “tam” yüzde 20,6’sının “oldukça” düzeyinde 

yeterli oldukları görülmektedir. 

 

Tartışma siteleri ve forumları ile bilgi alışverişinde bulunabilme ilişkin yapılan 

değerlendirmelerin aritmetik ortalaması 3,72 ile “oldukça” düzeyinde olup standart 

sapması ise 1,395’tur.  

 

Meslek öğretmenlerinin; tartışma siteleri ve forumları ile bilgi alışverişinde 

bulunabilme konusunda oldukça yeterli oldukları görülmektedir.  

 

3.2.6.7. Internet Üzerinde Canlı-Etkileşimli Görsel veya İşitsel İletişim 
Araçlarını Kullanabilme 

 
Tablo 3.2.6.7’de internet üzerinde canlı-etkileşimli görsel veya işitsel iletişim 

araçlarını kullanabilmeye ilişkin meslek öğretmenlerinin görüşleri yer almaktadır. 
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Tablo 3.2.6.7. Internet Üzerinde Canlı-Etkileşimli Görsel veya İşitsel İletişim Araçlarını 
Kullanabilme 
 

Meslek öğretmeni Katılım derecesi 
f % 

Hiç 106 10,6 
Çok az 104 10,5 
Kısmen 145 14,6 
Oldukça 200 20,1 
Tam 440 44,2 
Toplam 995 100,0 
Aritmetik ortalama 3,78 
Standart sapma 1,379 

 
İnternet üzerinde canlı-etkileşimli görsel veya işitsel iletişim araçlarını 

kullanabilmeye ilişkin; meslek öğretmenlerinin yüzde 44,2’si “tam” yüzde 20,1’i 

“oldukça” düzeyinde yeterli oldukları görülmektedir. 

 

İnternet üzerinde canlı-etkileşimli görsel veya işitsel iletişim araçlarını 

kullanabilmeye ilişkin yapılan değerlendirmelerin aritmetik ortalaması 3,78 ile 

“oldukça“düzeyinde olup standart sapması ise 1,379’tur.  

 

Meslek öğretmenlerinin; internet üzerinde canlı-etkileşimli görsel veya işitsel 

iletişim araçlarını kullanabilme konusunda oldukça yeterli oldukları görülmektedir.     

 

3.2.6.8. İnternet Üzerinden Sesli ve Görüntülü Olarak Haberleşebilme 
 
Tablo 3.2.6.8’de internet üzerinden sesli ve görüntülü olarak haberleşebilmeye ilişkin 

meslek öğretmenlerinin görüşleri yer almaktadır. 

 
Tablo 3.2.6.8. İnternet Üzerinden Sesli ve Görüntülü Olarak Haberleşebilme 
 

Meslek öğretmeni Katılım derecesi 
f % 

Hiç 92 9,2 
Çok az 88 8,8 
Kısmen 142 14,3 
Oldukça 199 20,0 
Tam 474 47,6 
Toplam 995 100,0 
Aritmetik ortalama 3,89 
Standart sapma 1,336 
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İnternet üzerinden sesli ve görüntülü olarak haberleşebilmeye ilişkin olarak; meslek 

öğretmenlerinin yüzde 47,6’sının “tam” yüzde 20,0’sinin “oldukça” düzeyinde yeterli 

oldukları görülmektedir. 

 

İnternet üzerinden sesli ve görüntülü olarak haberleşebilmeye ilişkin yapılan 

değerlendirmelerin aritmetik ortalaması 3,89 ile “oldukça” düzeyinde olup standart 

sapması ise 1,379’tur. 

 

 Meslek öğretmenlerinin; internet üzerinden sesli ve görüntülü olarak haberleşebilme 

konusunda oldukça yeterli oldukları görülmektedir 

 

Sonuç olarak; meslek öğretmenlerinin internet kullanma yeterliklerini iyi bir düzeyde 

öğrendikleri ve kullandıkları söylenebilir. 

 

3.3.Öğretim Faaliyetlerinde Bilişim Teknolojilerini Kullanma Durumu 

3.3.1. Ders Notlarını ve Sınav Belgelerini Word’de Düzenleme 
 

Tablo 3.3.1’de ders notlarını ve sınav belgelerini Word’de düzenlemeye ilişkin 

meslek öğretmenlerinin görüşleri yer almaktadır. 

 
Tablo 3.3.1. Ders Notlarını ve Sınav Belgelerini Word’de Düzenleme 
 

Meslek öğretmeni Katılım derecesi 
f % 

Hiçbir zaman 57 5,7 
Nadiren 98 9,8 
Ara sıra 148 14,9 
Sıklıkla 223 22,4 
Her zaman 469 47,1 
Toplam 995 100,0 
Aritmetik ortalama 3,96 
Standart sapma 1,228 

 
Meslek öğretmenlerinin, yüzde 47,1’inin “her zaman” yüzde 22,4’ünün “sıklıkla” 

yüzde14,9’unun “ara sıra” yüzde 9,8’inin nadiren ders notlarını ve sınav belgelerini 

Word’de düzenledikleri ve yüzde 5,7’inin ise “hiçbir zaman” düzenlemedikleri 

görülmektedir. 
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Ders notlarını ve sınav belgelerini Word’de düzenlemeye ilişkin yapılan 

değerlendirmelerin aritmetik ortalaması 3,96 ile “sıklıkla” olup standart sapması 1,228 dir. 

 

Meslek öğretmenlerinin ders notlarını ve sınav belgelerini Word’de sıklıkla 

düzenledikleri söylenebilir.  

 

3.3.2. Öğrencilerin Bilgilerini ve Notlarını Excel Tablosunda Tutma 
 
Tablo 3.3.2’de öğrencilerin bilgilerini ve notlarını Excel tablosunda tutmaya ilişkin 

meslek öğretmenlerinin görüşleri yer almaktadır. 

 
Tablo 3.3.2- Öğrencilerin Bilgilerini ve Notlarını Excel Tablosunda Tutma 
 

Meslek öğretmeni Katılım derecesi 
f % 

Hiçbir zaman 141 14,1 
Nadiren 150 15,1 
Ara sıra 178 17,9 
Sıklıkla 199 20,0 
Her zaman 327 32,9 
Toplam 995 100,0 
Aritmetik ortalama 3,44 
Standart sapma 1,431 

 
Meslek öğretmenlerinin, yüzde 32,9’unun “her zaman” yüzde 20,0’si “sıklıkla” 

yüzde17,9’unun “ara sıra” yüzde 15,1’inin nadiren öğrencilerin bilgilerini ve notlarını 

Excel tablosunda tuttukları yüzde 14,1’nin ise “hiçbir zaman” tutmadıkları görülmektedir. 

 

Öğrencilerin bilgilerini ve notlarını Excel tablosunda tutmaya ilişkin yapılan 

değerlendirmelerin aritmetik ortalaması 3,44 ile “sıklıkla”  olup standart sapması 1,431 dir. 

 

Meslek öğretmenlerinin öğrencilerin bilgilerini ve notlarını Excel tablosunda sıklıkla 

tuttukları söylenebilir. 

 

3.3.3. Derslerle İlgili Powerpoint Sunu Hazırlama ve Sunma 

Aşağıdaki tabloda derslerle ilgili Powerpoint sunu hazırlama ve sunmaya ilişkin 

meslek öğretmenlerinin görüşleri yer almaktadır. 
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Tablo 3.3.3. Derslerle İlgili Powerpoint Sunu Hazırlama ve Sunma 
 

Meslek öğretmeni Katılım derecesi 
f % 

Hiçbir zaman 245 24,6 
Nadiren 200 20,1 
Ara sıra 222 22,3 
Sıklıkla 123 12,4 
Her zaman 205 20,6 
Toplam 995 100,0 
Aritmetik ortalama 2,85 
Standart sapma 1,455 

 
Meslek öğretmenlerinin, yüzde 20,6’sının “her zaman” yüzde 12,4’ünün “sıklıkla” 

yüzde22,3’ünün “ara sıra” yüzde 20,1’inin nadiren derslerle ilgili Powerpoint’te sunu 

hazırladıkları ve sundukları yüzde 24,6’sının ise “hiçbir zaman” sunmadıkları görülmektedir. 

Derslerle ilgili Powerpoint sunu hazırlama ve sunmaya ilişkin yapılan 

değerlendirmelerin aritmetik ortalaması 2,85 ile “ara sıra” düzeyinde olup standart sapması 

1,455 dir. 

Meslek öğretmenlerinin, powerpoint sunu hazırlama ve sunmayı ara sıra 

kullandıkları söylenebilir.  

 

3.3.4. Derslerle İlgili Öğrencilerin Ulaşabileceği Web Sayfası Tasarlama 

Tablo.3.3.4’de derslerle ilgili öğrencilerimin ulaşabileceği web sayfası tasarlamaya 

ilişkin meslek öğretmenlerinin görüşleri yer almaktadır. 
 

Tablo 3.3.4 Derslerle İlgili Öğrencilerin Ulaşabileceği Web Sayfası Tasarlama 
 

Meslek öğretmeni Katılım derecesi 
f % 

Hiçbir zaman 552 55,5 
Nadiren 189 19,0 
Ara sıra 112 11,3 
Sıklıkla 71 7,1 
Her zaman 71 7,1 
Toplam 995 100,0 
Aritmetik ortalama 1,92 
Standart sapma 1,276 

 
Meslek öğretmenlerinin, yüzde 7,1’inin “her zaman” yüzde 7,1’inin “sıklıkla” yüzde 

11,3’ünün “ara sıra” yüzde 19,0’unun nadiren dersleriyle ilgili öğrencilerinin ulaşabileceği 

web sayfası tasarladıkları yüzde 55,5’nin ise “hiçbir zaman” tasarlamadıkları 

görülmektedir. 
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Meslek öğretmenlerinin, dersleriyle ilgili öğrencilerinin ulaşabileceği web sayfası 

tasarlamasına ilişkin yapılan değerlendirmelerin aritmetik ortalaması 1,92 ile “nadiren” 

düzeyinde olup standart sapması 1,276’ dır. 

 

Meslek öğretmenlerinin; bu verilere göre dersleriyle ilgili öğrencilere kaynak 

olabilecek web sayfası tasarlamaları konusundaki yeterliklilerini desteklemek amacıyla 

kurslara ihtiyaçları olabileceği söylenebilir.  

 

3.3.5. Öğrencilere Faydalanabilecekleri Ders Notları, Ödevler, Öğretimle İlgili 

Duyurular Gibi Konular Hakkında Web Sitesi Üzerinden Bilgi Verme 

 
Tablo 3.3.5’de - öğrencilere faydalanabilecekleri ders notları, ödevler, öğretimle 

ilgili duyurular gibi konular hakkında web sitesi üzerinden bilgi vermeye ilişkin meslek 

öğretmenlerinin görüşleri yer almaktadır. 

 
Tablo 3.3.5- Öğrencilere Faydalanabilecekleri Ders Notları, Ödevler, Öğretimle İlgili 
Duyurular Gibi Konular Hakkında Web Sitesi Üzerinden Bilgi Verme 
 

Meslek öğretmeni Katılım derecesi 
f % 

Hiçbir zaman 439 44,0 
Nadiren 171 17,2 
Ara sıra 162 16,3 
Sıklıkla 116 11,7 
Her zaman 107 10,8 
Toplam 995 100,0 
Aritmetik ortalama 2,30 
Standart sapma 1,417 

 
Meslek öğretmenlerinin, yüzde 10,8’inin “her zaman” yüzde 11,7’inin “sıklıkla” 

yüzde 16,3’ünün “arasıra” yüzde 17,2’inin nadiren öğrencilerine faydalanabilecekleri ders 

notları, ödevler, öğretimle ilgili duyurular gibi konular hakkında web sitesi üzerinden bilgi 

verdikleri yüzde 44,0’nün ise “hiçbir zaman” öğrencilerine faydalanabilecekleri ders 

notları, ödevler, öğretimle ilgili duyurular gibi konular hakkında web sitesi üzerinden bilgi 

vermedikleri görülmektedir. 

Meslek öğretmenlerinin, faydalanabilecekleri ders notları, ödevler, öğretimle ilgili 

duyurular gibi konular hakkında web sitesi üzerinden bilgi vermeye ilişkin yapılan 



54 

 

değerlendirmelerin aritmetik ortalaması 2,30 ile “nadiren” düzeyinde olup standart sapması 

1,417 dir. 

Bu verilere göre meslek öğretmenlerin öğrencilere faydalanabilecekleri ders notları, 

ödevler, öğretimle ilgili duyurular gibi konular hakkında web sitesi üzerinden bilgi verme 

yeterliliklerini desteklemek amacıyla kurslara ihtiyaçları olabileceği söylenebilir. 

 
3.3.6. Dersle İlgili Kaynak Web Siteleri Bulup, Gelişmeleri İnternet Üzerinden 

Takip Etme 
 
Tablo 3.3.6’da dersle ilgili kaynak web siteleri bulup, gelişmeleri internet üzerinden 

takip etmeye ilişkin meslek öğretmenlerinin görüşleri yer almaktadır. 

 
Tablo 3.3.6- Dersle İlgili Kaynak Web Siteleri, Gelişmeleri İnternet Üzerinden Takip Etme 
 

Meslek öğretmeni Katılım derecesi 
f % 

Hiçbir zaman 121 12,2 
Nadiren 116 11,7 
Ara sıra 207 20,8 
Sıklıkla 284 28,5 
Her zaman 267 26,8 
Toplam 995 100,0 
Aritmetik ortalama 3,47 
Standart sapma 1,318 

 
Meslek öğretmenlerinin, yüzde 26,8’inin “her zaman” yüzde 28,5’inin “sıklıkla” 

yüzde 20,8’inin “arasıra”1 yüzde 17,2’inin nadiren dersiyle ilgili kaynak web siteleri 

bulup, gelişmeleri internet üzerinden takip ettikleri yüzde 12,2’nin ise “hiçbir zaman” 

dersiyle ilgili kaynak web siteleri bulup, gelişmeleri internet üzerinden takip etmedikleri 

görülmektedir. 

 

Dersle ilgili kaynak web siteleri bulup, gelişmeleri internet üzerinden takip etmeye 

ilişkin yapılan değerlendirmelerin aritmetik ortalaması 3,47 ile “sıklıkla“ düzeyinde olup 

standart sapması ise 1,318’dir. 

 

Meslek öğretmenlerinin, dersle ilgili kaynak web siteleri bulup, gelişmeleri internet 

üzerinden sıklıkla takip ettikleri söylenebilir. 
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3.3.7. Öğrencileri İnternetten Faydalanabilecekleri Kaynak Web Sitelerine 

Yönlendirme 
 
Tablo 3.3.7’de öğrencileri internetten faydalanabilecekleri kaynak web sitelerine 

yönlendirmeye ilişkin meslek öğretmenlerinin görüşleri yer almaktadır  

 
Tablo 3.3.7- Öğrencileri İnternetten Faydalanabilecekleri Kaynak Web Sitelerine 
Yönlendirme 
 

Meslek öğretmeni Katılım derecesi 
f % 

Hiçbir zaman 111 11,2 
Nadiren 125 12,6 
Ara sıra 213 21,4 
Sıklıkla 252 25,3 
Her zaman 294 29,5 
Toplam 995 100,0 
Aritmetik ortalama 3,51 
Standart sapma 1,322 

 
Meslek öğretmenlerinin, yüzde 29,5’inin “her zaman” yüzde 25,3’ünün “sıklıkla” 

yüzde 21,4’ünün “ara sıra” yüzde 12,6’nın nadiren öğrencileri internetten 

faydalanabilecekleri kaynak web sitelerine yönlendirdikleri, yüzde 11,2’nin ise 

öğrencilerini internetten faydalanabilecekleri kaynak web sitelerine “hiçbir zaman” 

yönlendirmedikleri görülmektedir. 

 

Öğrencileri internetten faydalanabilecekleri kaynak web sitelerine yönlendirmeye 

ilişkin yapılan değerlendirmelerin aritmetik ortalaması meslek öğretmenlerinin 3,51 ile 

“sıklıkla“ düzeyinde olup standart sapması ise 1,322’dir. 

 

Meslek öğretmenlerinin, öğrencileri internetten faydalanabilecekleri kaynak web 

sitelerine sıklıkla yönlendirdikleri söylenebilir. 

 
3.3.8. Öğrenmeye Destek Olabilecek Görsel, İşitsel Araçları (CD-DVD Kaset-

Video Vb.) Ders Sunumlarımda Kullanma 
 

Tablo 3.3.8’de öğrenmeye destek olabilecek görsel, işitsel araçları (CD-DVD kaset-

video vb.)ders sunumlarımda kullanmaya ilişkin meslek öğretmenlerinin görüşleri yer 

almaktadır. 
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Tablo 3.3.8- Öğrenmeye Destek Olabilecek Görsel, İşitsel Araçları (CD-DVD Kaset-Video 
Vb.) Ders Sunumlarımda Kullanma 
 

Meslek öğretmeni Katılım derecesi 
f % 

Hiçbir zaman 156 15,7 
Nadiren 160 16,1 
Ara sıra 209 21,0 
Sıklıkla 202 20,3 
Her zaman 268 26,9 
Toplam 995 100,0 
Aritmetik ortalama 3,28 
Standart sapma 1,411 

 
Meslek öğretmenlerinin, yüzde 26,9’unun “her zaman” yüzde 20,3’ünün “sıklıkla” 

yüzde 21,0’inin “ara sıra” yüzde 16,1’inin nadiren öğrenmeye destek olabilecek görsel, 

işitsel araçları (CD-DVD kaset-video vb.) ders sunumlarımda kullandıkları yüzde 11,2’nin 

ise hiçbir zaman öğrenmeye destek olabilecek görsel, işitsel araçları (CD-DVD kaset-video 

vb.)ders sunumlarında kullanmadıkları görülmektedir. 

 

Öğrenmeye destek olabilecek görsel, işitsel araçları (CD-DVD kaset-video vb.)ders 

sunumlarımda kullanmaya ilişkin yapılan değerlendirmelerin aritmetik ortalaması 3,28 ile 

“ara sıra“ düzeyinde olup standart sapması ise 1,411’dir. 

 

Meslek öğretmenlerinin, öğrenmeye destek olabilecek görsel, işitsel araçları (CD-

DVD kaset-video vb.) ders sunumlarımda ara sıra kullandıkları söylenebilir. 

 

3.3.9. Öğrenciler İçin Etkileşimli Ders Yazılımı Hazırlama 

Tablo 3.3.9’da öğrencileri için etkileşimli ders yazılımı hazırlamaya ilişkin meslek 

öğretmenlerinin görüşleri yer almaktadır. 

 
Tablo 3.3.9- Öğrenciler İçin Etkileşimli Ders Yazılımı Hazırlama 

Meslek öğretmeni Katılım derecesi 
f % 

Hiçbir zaman 355 35,6 
Nadiren 210 21,1 
Ara sıra 196 19,7 
Sıklıkla 101 10,2 
Her zaman 133 13,4 
Toplam 995 100,0 
Aritmetik ortalama 2,46 
Standart sapma 1,410 
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Meslek öğretmenlerinin, yüzde13, 9’unun “her zaman” yüzde 10,2’inin “sıklıkla” 

yüzde 19,7’inin “ara sıra” yüzde 21,1’inin nadiren öğrencileri için etkileşimli ders yazılımı 

hazırladıkları yüzde 35,6’nın ise “hiçbir zaman” öğrencileri için etkileşimli ders yazılımı 

hazırlamadıkları görülmektedir. 

 

Öğrencileri için etkileşimli ders yazılımı hazırlamaya ilişkin yapılan 

değerlendirmelerin aritmetik ortalaması meslek öğretmenlerinin 2,46 ile “nadiren“ 

düzeyinde olup standart sapması ise 1,410’dır. 

 

Meslek öğretmenlerinin, öğrencileri için etkileşimli ders yazılımını arasıra 

hazırladıkları söylenebilir. 

 
3.3.10. Öğretim İçin Bire-Bir Öğretim Programları Kullanma (Öğrenciye 

Öğretim Materyali Yoluyla Rehberlik Eden ve Yönlendiren Programlar) 
 
Tablo 3.3.10’da öğretim için bire-bir öğretim programları kullanmaya. (öğrenciye 

öğretim materyali yoluyla rehberlik eden ve yönlendiren programlar)ilişkin meslek 

öğretmenlerinin görüşleri yer almaktadır. 

 
Tablo 3.3.10- Öğretim İçin Bire-Bir Öğretim Programları Kullanma 
 

Meslek öğretmeni Katılım derecesi 
f % 

Hiçbir zaman 238 23,9 
Nadiren 228 22,9 
Ara sıra 217 21,8 
Sıklıkla 167 16,8 
Her zaman 145 14,6 
Toplam 995 100,0 
Aritmetik ortalama 2,78 
Standart sapma 1,372 

 

Meslek öğretmenlerinin, yüzde 14,6’sının “her zaman” yüzde 16,8’inin “sıklıkla” 

yüzde 21,8’inin “ara sıra” yüzde 22,9’u nadiren öğretim için bire-bir öğretim programları 

kullandıkları (öğrenciye öğretim materyali yoluyla rehberlik eden ve yönlendiren 

programlar)yüzde 23,9’nun ise “hiçbir zaman” öğretim için bire-bir öğretim programları 

kullanmadıkları görülmektedir. 
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Öğretim için bire-bir öğretim programları kullanmaya ilişkin yapılan 

değerlendirmelerin aritmetik ortalaması 2,78 ile “ara sıra“ düzeyinde olup standart sapması 

ise 1,372’dir. 

 

Meslek öğretmenlerinin, öğretim için bire-bir öğretim programlarını (öğrenciye 

öğretim materyali yoluyla rehberlik eden ve yönlendiren programlar) arasıra kullandıkları 

söylenebilir. 

 
3.3.11. Öğretim İçin Benzeşim (Simülasyon) Programları Kullanma 
 
Tablo 3.3.11de öğretim için bire-bir öğretim programları kullanmaya. (öğrenciye 

öğretim materyali yoluyla rehberlik eden ve yönlendiren programlar)ilişkin meslek 

öğretmenlerinin görüşleri yer almaktadır. 

 
Tablo 3.3.11. Öğretim İçin Benzeşim (Simülasyon) Programları Kullanma 
 

Meslek öğretmeni Katılım derecesi 
f % 

Hiçbir zaman 328 32,9 
Nadiren 201 20,2 
Ara sıra 212 21,3 
Sıklıkla 141 14,2 
Her zaman 113 11,4 
Toplam 995 100,0 
Aritmetik ortalama 2,52 
Standart sapma 1,370 

 
Meslek öğretmenlerinin, yüzde 11,4’ünün “her zaman” yüzde 14,2’inin “sıklıkla” 

yüzde 21,3’ünün “ara sıra” yüzde 20,2’inin nadiren öğretim için benzeşim (simülasyon) 

programları kullandıkları yüzde 32,9’nun ise “hiçbir zaman” öğretim için benzeşim 

(simülasyon) programları kullanmadıkları görülmektedir. 

 

Öğretim için benzeşim (simülasyon) programları kullanmaya ilişkin yapılan 

değerlendirmelerin aritmetik ortalaması meslek öğretmenlerinin 2,52 ile “nadiren” 

düzeyinde olup standart sapması ise 1,372’dir. 

 

Meslek öğretmenlerinin, öğretim için benzeşim (simülasyon) programlarını arasıra 

kullandıkları söylenebilir. 
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3.3.12. Öğretim İçin Alıştırma-Uygulama Programları Kullanma (Öğrenciye 
Soru Sorup Dönüt Sağlayan Programlar) 

 
Aşağıdaki tabloda öğretim için alıştırma-uygulama programları kullanmaya 

(Öğrenciye Soru Sorup Dönüt Sağlayan Programlar) ilişkin meslek öğretmenlerinin 

görüşleri yer almaktadır. 

 
Tablo 3.3.12 Öğretim İçin Alıştırma-Uygulama Programları Kullanma 
 

Meslek öğretmeni Katılım derecesi 
f % 

Hiçbir zaman 305 30,6 
Nadiren 211 21,2 
Ara sıra 213 21,4 
Sıklıkla 144 14,5 
Her zaman 122 12,3 
Toplam 995 100,0 
Aritmetik ortalama 2,58 
Standart sapma 1,379 

 
Meslek öğretmenlerinin, yüzde 12,3’ünün “her zaman” yüzde 14,5’inin “sıklıkla” 

yüzde 21,4’ünün “ara sıra” yüzde 21,2’inin nadiren öğretim için alıştırma-uygulama 

programları kullandıkları (öğrenciye soru sorup dönüt sağlayan programlar)yüzde 30,6’nın 

ise öğretim için alıştırma-uygulama programlarını “hiçbir zaman” kullanmadıkları 

görülmektedir. 

 

Öğretim için alıştırma-uygulama programları kullanmaya (Öğrenciye Soru Sorup 

Dönüt Sağlayan Programlar) ilişkin yapılan değerlendirmelerin aritmetik ortalaması 2,58 

ile “nadiren“ düzeyinde ve standart sapmasının ise 1,379 olduğu görülmektedir. 

 

Meslek öğretmenlerinin, öğretim için alıştırma-uygulama programların (Öğrenciye 

Soru Sorup Dönüt Sağlayan Programlar) ara sıra kullandıkları söylenebilir 

 
3.3.13. Derslerde Projeksiyon, Tepegöz, Data Show Gibi Yansıtıcıları Kullanma 

 
Tablo 3.3.13’de derslerde projeksiyon, tepegöz, data show gibi yansıtıcıları 

kullanmaya ilişkin meslek öğretmenlerinin görüşleri yer almaktadır. 
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Tablo 3.3.13. Derslerde Projeksiyon, Tepegöz, Data Show Gibi Yansıtıcıları Kullanma 
 

Meslek öğretmeni Katılım derecesi 
f % 

Hiçbir zaman 186 18,7 
Nadiren 187 18,8 
Ara sıra 181 18,2 
Sıklıkla 186 18,7 
Her zaman 255 25,6 
Toplam 995 100,0 
Aritmetik ortalama 3,15 
Standart sapma 1,459 

 
Meslek öğretmenlerinin, yüzde 25,6’ının “her zaman” yüzde 18,7’inin “sıklıkla” 

yüzde 18,2’inin “ara sıra” yüzde 18,8’inin nadiren derslerde projeksiyon, tepegöz, data 

show gibi yansıtıcıları kullandıkları yüzde 18,7’nin ise derslerde projeksiyon, tepegöz, data 

show gibi yansıtıcıları “hiçbir zaman” kullanmadıkları görülmektedir. 

 

Derslerde projeksiyon, tepegöz, data show gibi yansıtıcıları kullanmaya ilişkin 

yapılan değerlendirmelerin aritmetik ortalaması 3,15 ile “ara sıra“düzeyinde ve standart 

sapması ise 1,459 olduğu görülmektedir 

 

Meslek öğretmenlerinin, derslerde projeksiyon, tepegöz, data show gibi yansıtıcıları 

ara sıra kullandıkları söylenebilir. 

 

3.3.14. Derslerle İlgili, Bireysel Öğretim İmkânı Sağlayan Yazılımları Takip 

Edip Öğrencileri Bu Yazılımlara Yönlendirme 

 

Tablo 3.3.14’de derslerle ilgili, bireysel öğretim imkânı sağlayan yazılımlar takip 

edip öğrencileri bu yazılımlara yönlendirmeye ilişkin meslek öğretmenlerinin görüşleri yer 

almaktadır. 
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Tablo 3.3.14- Derslerle İlgili, Bireysel Öğretim İmkânı Sağlayan Yazılımları Takip Edip 

Öğrencileri Bu Yazılımlara Yönlendirme 

Meslek öğretmeni Katılım derecesi 
f % 

Hiçbir zaman 216 21,7 
Nadiren 201 20,2 
Ara sıra 248 24,9 
Sıklıkla 157 15,8 
Her zaman 173 17,4 
Toplam 995 100,0 
Aritmetik ortalama 2,87 
Standart sapma 1,380 

 
Meslek öğretmenlerinin, yüzde 17,4’ünün “her zaman” yüzde 15,8’inin “sıklıkla” 

yüzde 24,9’unun ara sıra yüzde 20,2’inin nadiren dersleriyle ilgili, bireysel öğretim imkânı 

sağlayan yazılımlar takip edip öğrencilerimi bu yazılımlara yönlendirdikleri yüzde 18,7’nin 

ise öğrencilerini bu yazılımlara yönlendirmedikleri görülmektedir. 

 

Dersleriyle ilgili, bireysel öğretim imkânı sağlayan yazılımlar takip edip öğrencileri 

bu yazılımlara yönlendirmeye ilişkin yapılan değerlendirmelerin aritmetik ortalaması 3,15 

ile “ara sıra“ düzeyinde olup standart sapması ise 1,380’dir. 

 

Meslek öğretmenlerinin, derslerle ilgili, bireysel öğretim imkânı sağlayan yazılımlar 

takip edip öğrencileri, bu yazılımlara ara sıra yönlendirdikleri söylenebilir. 

 

Meslek öğretmenlerinin, öğretim faaliyetlerinde kullanılan bilişim teknolojilerinin; 

beşini nadiren, beşini ara sıra ve dördünü ise sıklıkla kullandıkları, ara sıra ve nadiren 

kullanılan aşağıdaki bilişim teknolojileri konusunda eğitime ihtiyaçları olduğu söylenebilir. 

 

3.3.3.Derslerle İlgili Powerpoint Sunu Hazırlama ve Sunma 

3.3.4.Derslerle İlgili Öğrencilerin Ulaşabileceği Web Sayfası Tasarlama 

3.3.5.Öğrencilere Faydalanabilecekleri Ders Notları, Ödevler, Öğretimle İlgili Duyurular 

Gibi Konular Hakkında Web Sitesi Üzerinden Bilgi Verme 

3.3.8- Öğrenmeye Destek Olabilecek Görsel, İşitsel Araçları (CD-DVD Kaset-Video Vb.) 

Ders Sunumlarımda Kullanma 

3.3.9.Öğrenciler İçin Etkileşimli Ders Yazılımı Hazırlama 

3.3.10.Öğretim İçin Bire-Bir Öğretim Programları Kullanma 



62 

 

3.3.11. Öğretim İçin Benzeşim (Simülasyon) Programları Kullanma 

3.3.12 Öğretim İçin Alıştırma-Uygulama Programları Kullanma 

3.3.13. Derslerde Projeksiyon, Tepegöz, Data Show Gibi Yansıtıcıları Kullanma 

3.3.14. Derslerle İlgili, Bireysel Öğretim İmkânı Sağlayan Yazılımları Takip Edip 

Öğrencileri Bu Yazılımlara Yönlendirme 

 
 
3.4. Eğitime İhtiyaç Duyulan Yeterlilikler 
 

3.4.1. Donanım Yeterlilikleri 

1. Bilgisayara Yeni Bir Aygıt Takabilme ve Sürücülerini Yükleyebilme 

2. Bilgisayarda Görülen Hata Mesajının Hangi Donanım Aygıtıyla İlgili Olduğunu 

Tahmin Edebilme 

3. Bilgisayara Yazıcı-Tarayıcı Ses Kartı, Ekran Kartı, Modem Gibi Aygıtları 

Tanıtabilme 

4. Bilgisayara Eğitim Teknolojisi ile İlgili Aygıtları ( Eğitim Seti, NC, CNC Gibi ) 

Bağlayabilme Ve Kullanabilme 

5. Bilgisayara Yeni Bir Aygıt Takabilme ve Sürücülerini Yükleyebilme 

3.4.2. İşletim Sistemi Kullanım Yeterlilikleri 

1. Bilgisayara Program Kurabilme ve Kaldırabilme 

2. Bilgisayar Yazılımı Yeniliklerini Takip Etme ve Güncelleyebilme       
3. Basit Donanım Sorunlarını Çözebilme 

3.4.3. Excel Programı Kullanım Yeterlilikleri 

1. Sütunları Kullanarak İstenilen Grafiği Oluşturabilme 

2. Tabloda, Formülleri Kullanarak Veriler Üzerinde İstediği İşlemleri Yapabilme 

3. Verileri Kullanarak Grafik Çizebilme Ve Grafik Seçeneklerini Kullanabilme 

3.4.4. Power Point Kullanım Yeterlikleri 

1. Bir Sununun Arka Plan ve Nesnelerin Yerleşimi Gibi Ayarlarını Yapabilme 

2. Slâytta Nesne Ekleme-Boyutunu Ve Yerini Değiştirme İşlemlerini Yapabilme 
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3. Slâyt Metninin Yazı Karakteri-Rengi-Stili Gibi Biçimlendirme İşlemlerini 

Yapabilme 

4. Slâytlara Özel Animasyon, Ses Gibi Efektler Ekleyebilme Ve Geçiş Ayarlarını 

Yapabilme 

5. Slâytlara Slâyt Numarası Gibi Alt, Üst Bilgi Ve Dinleyici Notları Ekleyebilme 

 

3.5. Öğretim Faaliyetlerinde Bilişim Teknolojilerini Kullanma Durumu 

1. Derslerle İlgili Powerpoint Sunu Hazırlama ve Sunma 

2. Derslerle İlgili Öğrencilerin Ulaşabileceği Web Sayfası Tasarlama 

3. Öğrencilere Faydalanabilecekleri Ders Notları, Ödevler, Öğretimle İlgili Duyurular 

Gibi Konular Hakkında Web Sitesi Üzerinden Bilgi Verme 

4. Öğrenmeye Destek Olabilecek Görsel, İşitsel Araçları (CD-DVD Kaset-Video Vb.) 

Ders Sunumlarımda Kullanma 

5. Öğrenciler İçin Etkileşimli Ders Yazılımı Hazırlama 

6. Öğretim İçin Bire-Bir Öğretim Programları Kullanma (Öğrenciye Öğretim Materyali 

Yoluyla Rehberlik Eden Ve Yönlendiren Programlar) 

7. Öğretim İçin Benzeşim (Simülasyon) Programları Kullanma 

8. Öğretim İçin Alıştırma-Uygulama Programları Kullanma (Öğrenciye Soru Sorup 

Dönüt Sağlayan Programlar) 

9. Derslerde Projeksiyon, Tepegöz, Data Show Gibi Yansıtıcıları Kullanma 

10. Derslerle İlgili, Bireysel Öğretim İmkânı Sağlayan Yazılımları Takip Edip 

Öğrencileri Bu Yazılımlara Yönlendirme 
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MESLEK ÖĞRETMENLERİNİN GENEL GÖRÜŞLERİ 

 

No Genel Görüş ve Öneriler Frekans 

1 Bilişim teknolojileri konusunda seminer açılmalıdır. 40 

2 Bileşim teknolojisi araçları her okula temin edilmelidir.  26 

3 Projeksiyon, tepegöz ve data show cihazları okullarda yeterli sayıya 

çıkarılmalıdır. 

25 

4 Her öğretmenin kullanabileceği bilgisayarı olmalıdır. 22 

5 Her sınıfta projeksiyon olmalıdır. 15 

6 Yeni gelişen programları tanıtıcı kurslar açılmalıdır.  14 

7 Bilgisayar ve internet kursları her öğretmen zorunlu olmalı ve 

kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. 

14 

8 Her öğrencinin kullanabileceği bilgisayar okullara temin edilmelidir.  14 

9 Her bölüm için bilişim teknolojisi sınıfları açılmalıdır.  13 

10 Okullarda lisanslı öğretim programları olmalıdır.. 12 

11 Outo-cad, cad-cam ve cnc-kursu düzenlenmelidir. 9 

12 Bilgisayar laboratuarları yeterli hale getirilmelidir.  8 

13 Bilgisayar imkânları her bölüme eşit olarak sunulmalıdır. 7 

14 Web tasarımı, grafik animasyon ve donanım konularında hizmet içi 
eğitim kursu düzenlenmelidir. 

7 

15 Bilgisayarların kapasitelerinin artırılmalıdır. 5 

16 Bilgisayar derslerine branş öğretmenleri girmelidir. 3 

17 Öğretmenlerin bilgisayarlarında internet bağlantısı olmalıdır. 3 

18 Programlama dilleri konusunda kurslar açılmalıdır. 3 

19 Her öğretmene MEB ile bağlantılı e-posta adresi verilmelidir. 2 

20 Her bölümle ilgili MEB web sayfası hazırlamalıdır. 2 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

ÖZET, SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Araştırmanın bu bölümünde yapılan çalışmaların anlatıldığı özet kısmı, araştırma 

tamamlandığında elde edilen bulgular doğrultusunda ulaşılan sonuçlar ve bu sonuçlara 

dayalı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen öneriler yer almaktadır 

 

4.1. Özet 

Bu araştırmanın genel amacı, meslek liselerinde görev yapan meslek dersi 

öğretmenlerinin bilişim teknolojilerini izleme ve kullanma düzeyleri ile meslek 

öğretmelerinin bilişim teknolojileri alanında ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerilerin neler 

olduğunu belirlemektir. 

 

Bu genel amaca ulaşabilmek için aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. 

1. Mesleki ve teknik öğretim kurumlarında görev yapan meslek dersi öğretmenlerinin 

eğitimde yaygın olarak kullanılan bilişim teknolojilerinde yeterlilik düzeyleri nedir? 

2. Mesleki ve teknik öğretim kurumlarında görev yapan meslek dersi öğretmenleri bilişim 

teknolojilerini eğitim öğretim sürecinde ne düzeyde kullanabilmektedirler? 

3. Mesleki ve teknik öğretim kurumlarında görev yapan meslek dersi öğretmenlerinin 

bilişim teknolojileri alanında ihtiyaç duydukları bilgi ve beceriler nelerdir? 

 

Mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında görev yapan meslek öğretmenlerinin 

bilişim teknolojilerini izleme ve kullanma düzeylerini belirlemek, meslek 

öğretmenlerimizin gelişen teknolojinin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip olarak hayata 

atılmaları ülkemizin geleceği açısından önem taşımaktadır. Meslek öğretmelerinin sürekli 

olarak gelişen bilişim teknolojilerini izlemeleri ve bunu eğitim öğretim sürecinde 

kullanmalarının eğitimimize büyük katkı sağlayacağı beklenildiğinden bu araştırma önem 

taşımaktadır. 

 

Araştırma, Milli Eğitim Bakanlığı Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü, 

Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü ve Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı 

öğretim kurumlarını kapsamaktadır. 
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Araştırma kapsamına;  

1.Ticaret ve Anadolu ticaret meslek liseleri meslek dersi öğretmenleri,  

2.Kız meslek ve Anadolu kız meslek liseleri meslek dersi öğretmenleri, 

3.Endüstri meslek ve Anadolu meslek liseleri meslek dersi öğretmenleri, 

araştırma evreni olarak seçilmişlerdir. 

 

Araştırmanın örnekleminde Türkiye genelinde yedi bölgenin her birinden 

gelişmişlik düzeyleri dikkate alınarak ikişer il belirlenmiş ve bu illerde bulunan okullardan 

üç genel müdürlüğü temsil edecek şekilde birer tanesi rastgele (Random) yöntemiyle 

örneklem olarak seçilmiştir. Araştırmanın evreniyle ilgili örneklemi seçilen okullarda 

görev yapan 1180 meslek dersleri öğretmenlerinden oluşturmuştur. 

  

Mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında görev yapan meslek öğretmenlerinin 

görüşlerini almak üzere anket geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Uygulanan 1180 anketten 

995’i geçerli kabul edilmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda meslek öğretmenlerinin 

bilişim teknolojilerini izleme ve uygulama düzeyleri belirlenerek, yetersiz bulunan 

yeterliklerin çözümüne yönelik öneriler getirilmiştir 

 

4.2. Sonuçlar 

4.2.1. Kaynak Gruplara Ait Sonuçlar 

1.Okul türlerine göre ankete cevap veren meslek öğretmenlerinin dağılımları; yüzde 48,0‘i 

endüstri meslek lisesi, yüzde 30,8’ni kız meslek lisesi ve 21,1’nın ticaret meslek lisesi 

öğretmenlerinden oluşmaktadır. 

2.Araştırma kapsamında ankete cevap veren meslek öğretmenlerinin yüzde 58,9’sının 

erkek, yüzde 41,1’sinin bayan meslek lisesi öğretmenlerinden oluştuğu görülmektedir 

3.Araştırma kapsamında ankete cevap veren meslek öğretmenlerinin yüzde 31,7’sının 21> 

yıl, yüzde 23,6’sının 16-20 yıl, yüzde 20,5’sinin11-15 yıl yüzde 18,5’sinin6-10 yıl yüzde 

5,7’sinin1-5 yıl kıdemli meslek öğretmenlerinden oluştuğu görülmektedir. 

4. Araştırma kapsamında ankete cevap veren meslek öğretmenlerinin yüzde’53,9nun 

mezun oldukları okullarda bilgisayar dersi aldıkları, yüzde 46,1’sinin almadıkları 

görülmektedir 
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5.Araştırma kapsamında ankete cevap veren meslek öğretmenlerin yüzde’77,9’nun 

bilgisayar kursuna gittikleri, yüzde 22,1’nin gitmedikleri görülmektedir 

6.Araştırma kapsamında ankete cevap veren meslek öğretmenlerin yüzde 64,8’nin 

okullarında kullanımları için bilgisayarlarının olduğu, yüzde 35,2’sinin ise kullanımları 

için bilgisayarlarının olmadığı görülmektedir. 

7. Araştırma kapsamında ankete cevap veren meslek öğretmenlerinin yüzde’80,4’ü 

okullarında öğrencilerinin kullanımları için bilgisayarları olduğunu, yüzde 19,6’sı ise 

öğrencilerin kullanımları için bilgisayarları olmadığını belirtmişlerdir. 

4.2.2. Bilişim Teknolojilerinin Kullanım Yeterliliğine İlişkin Sonuçlar 

 

Donanım Yeterlilikleri 

1.Meslek öğretmelerinin yarınsa yakınının bilgisayar aygıtlarının marka-model-kapasite 

gibi özelliklerini tanıması konusunda yeterli diğer yarısının ise yetersiz olduğu 

görülmektedir.  

2.Meslek öğretmelerinin bilgisayarda herhangi bir hata mesajı alındığında bunun hangi 

donanım aygıtıyla ilgili olduğunu tahmin edebilmeye ilişkin olarak kısmen yeterli oldukları 

görülmektedir. 

3.Meslek öğretmenlerinin bilgisayara yazıcı-tarayıcı ses kartı, ekran kartı, modem gibi 

aygıtları tanıtabilme konusunda kısmen yeterli oldukları görülmektedir. 

4.Meslek öğretmenlerinin bilgisayara video kamera, mikrofon gibi aygıtları takıp, sorunsuz 

çalışmalarını sağlayabilme konusunda oldukça yeterli oldukları görülmektedir. 

5.Meslek öğretmenlerinin bilgisayara dijital kamera ve flaş disk gibi harici donanımları 

takabilme ve donanımın içindeki dosyaları kendi bilgisayarına kaydedebilme konusunda 

oldukça yeterli oldukları görülmektedir. 

6.Meslek öğretmenlerinin bilgisayara mesleği ilgili aygıtları ( eğitim seti, NC, CNC gibi ) 

bağlayabilme ve kullanabilme konusunda kısmen yeterli oldukları görülmektedir 

7.Bilgisayara yeni bir aygıt takabilme ve sürücülerini yükleyebilmeye ilişkin; meslek 

öğretmenlerinin kısmen düzeyinde yeterli oldukları görülmektedir. 
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İşletim Sistemi Kullanım Yeterlilikleri 

1.Meslek öğretmenlerinin bilgisayara istediği programı kurabilme ve kaldırabilme 

konusunda kısmen yeterli oldukları görülmektedir. 

2.Meslek öğretmenlerinin dosyaları istediği şekilde klasörlere yerleştirebilme konusunda 

oldukça yeterli oldukları görülmektedir. 

3.Meslek öğretmenlerinin, bilgisayara arka plan ayarları, masaüstü simgeler gibi görüntü 

ayarlarını yapabilmeye konusunda oldukça yeterli oldukları görülmektedir. 

4.Meslek öğretmenlerinin bilgisayarda birden çok program veya pencere ile çalışabilme 

konusunda oldukça yeterli oldukları görülmektedir. 

5.Meslek öğretmenlerinin kısa yol tuşlarını kullanabilme ve yeni kısa yol tuşları 

atayabilmeye konusunda oldukça yeterli oldukları görülmektedir. 

6.Meslek öğretmenlerinin; bilgisayar yazılımı yeniliklerini takip etme ve güncelleyebilme 

konusunda kısmen yeterli oldukları görülmektedir. 

7.Meslek öğretmenlerinin basit donanım sorunlarını çözebilme konusunda kısmen yeterli 

oldukları görülmektedir. 

 

Word Programı Kullanım Yeterlilikleri 

1.Meslek öğretmenlerinin, Word programında kayıtlı bir dosyayı açabilme konusunda tam 

yeterli oldukları görülmektedir. 

2.Meslek öğretmenlerinin, Word belgesinin sayfa ve yazdırma ayarlarını yapabilme 

konusunda yeterli oldukları görülmektedir. 

3.Meslek öğretmenlerinin, kes-kopyala-yapıştır gibi komutları kullanabilme konusunda 

tam yeterli oldukları görülmektedir. 

4.Meslek öğretmenlerinin, word belgesine yazdığı metinin yazı karakteri-rengi-stili gibi 

biçimlendirme işlemlerini yapabilme konusunda tam yeterli oldukları görülmektedir. 

5.Meslek öğretmenleri sayfalara sayfa numarası gibi alt ve üst bilgi ekleyebilme 

konusunda oldukça yeterli oldukları görülmektedir. 
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6.Meslek öğretmenlerinin, oluşturulan word belgesini bilgisayarda veya harici bellek gibi 

farklı ortamlarda istediği yere kaydedebilme konusunda oldukça yeterli oldukları 

görülmektedir. 

7.Meslek öğretmenlerinin, Word’de istediği biçimde tablo oluşturabilme konusunda 

oldukça yeterli oldukları görülmektedir. 

 

Excel Programı Kullanım Yeterlilikleri 

1.Meslek öğretmenlerinin; işlem yapmak istediği tablo alanlarını oluşturabilme ve veri 

girişini yapabilme konusunda oldukça yeterli oldukları görülmektedir. 

2.Meslek öğretmenlerinin; ilgili sütunları kullanarak istenilen grafiği oluşturabilme 

konusunda kısmen yeterli oldukları görülmektedir. 

3.Meslek öğretmenlerinin; satır-sütun genişlikleri, yazı ayarları, dolgu ve kenarlık ayarları 

gibi biçimsel ayarlamalar yapabilme konusunda oldukça yeterli oldukları görülmektedir. 

4.Meslek öğretmenlerinin; satır-sütun genişlikleri, yazı ayarları, dolgu ve kenarlık ayarları 

gibi biçimsel ayarlamalar yapabilme konusunda oldukça yeterli oldukları görülmektedir 

5.Meslek öğretmenlerinin; tabloda, formülleri kullanarak veriler üzerinde istediği işlemleri 

yapabilme konusunda kısmen yeterli oldukları görülmektedir 

6.Meslek öğretmenlerinin; Excel de oluşturulan dokümanın sayfa ayarlarını yapabilme ve 

çıktısını alabilme konusunda kısmen yeterli oldukları görülmektedir. 

7.Meslek öğretmenlerinin; verileri kullanarak grafik çizebilme ve grafik seçeneklerini 

kullanabilme konusunda kısmen yeterli oldukları görülmektedir. 

 

Power Point Programı Kullanım Yeterlilikleri 

1. Meslek öğretmenlerinin; Powerpoint programında bir sunuyu açabilme ve kullanabilme 

konusunda oldukça yeterli oldukları görülmektedir. 

2. Meslek öğretmenlerinin; bir sununun arka plan ve nesnelerin yerleşimi gibi ayarlarını 

yapabilme konusunda kısmen yeterli oldukları görülmektedir. 
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3. Meslek öğretmenlerinin; slâytta nesne ekleme-boyutunu ve yerini değiştirme işlemlerini 

yapabilme konusunda kısmen yeterli oldukları görülmektedir. 

4. Meslek öğretmenlerinin; slâytlara özel animasyon, ses gibi efektler ekleyebilme ve geçiş 

ayarlarını yapabilme konusunda kısmen yeterli oldukları görülmektedir. 

5. Meslek öğretmenlerinin; slâytlara slâyt numarası gibi alt, üst bilgi ve dinleyici notları 

ekleyebilme konusunda kısmen yeterli oldukları görülmektedir. 

 

İnternet Kullanım Yeterlilikleri 

1. Meslek öğretmenleri internet bağlantısı yapabilme konusunda tam yeterli oldukları 

görülmektedir. 

2. Meslek öğretmenlerinin; internet tarayıcı programlarını (Explorer, mozilla türevleri 

vb.)kullanabilme konusunda oldukça yeterli oldukları görülmektedir. 

3. Meslek öğretmenlerinin; bir konuda internetten arama yapabilme konusunda tam yeterli 

oldukları görülmektedir. 

4. Meslek öğretmenlerinin; dosyayı internetten bilgisayara kaydedebilme konusunda tam 

yeterli oldukları görülmektedir. 

5. Meslek öğretmenlerinin; e-posta ile dosya ve mesaj gönderip-alabilme konusunda 

oldukça yeterli oldukları görülmektedir. 

6. Meslek öğretmenlerinin; tartışma siteleri ve forumları ile bilgi alışverişinde bulunabilme 

konusunda oldukça yeterli oldukları görülmektedir. 

7. Meslek öğretmenlerinin; internet üzerinde canlı-etkileşimli görsel veya işitsel iletişim 

araçlarını kullanabilme konusunda oldukça yeterli oldukları görülmektedir. 

8. Meslek öğretmenlerinin; internet üzerinden sesli ve görüntülü olarak haberleşebilme 

konusunda oldukça yeterli oldukları görülmektedir 
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4.2.3. Öğretim Faaliyetlerinde Bilişim Teknolojilerini Kullanma Yeterlikleri 

1. Meslek öğretmenlerinin, yüzde 47,1’inin “her zaman” yüzde 22,4’ünün “sıklıkla” 

yüzde14,9’unun “ara sıra” yüzde 9,8’inin nadiren ders notlarını ve sınav belgelerini 

Word’de düzenledikleri ve yüzde5,7’inin ise “hiçbir zaman” düzenlemedikleri görülmektedir. 

2. Meslek öğretmenlerinin, yüzde 32,9’unun “her zaman” yüzde 20,0’ının “sıklıkla” 

yüzde17,9’unun “ara sıra” yüzde 15,1’inin “nadiren” öğrencilerin bilgilerini ve notlarını 

Excel tablosunda tuttukları yüzde 14,1’nin ise “hiçbir zaman” tutmadıkları görülmektedir 

3. Meslek öğretmenlerinin, yüzde 20,0’nin “her zaman” yüzde 12,4’ünün “sıklıkla” yüzde 

22,3’ünün “ara sıra” yüzde 20,1’inin nadiren derslerle ilgili Powerpoint sunu hazırladıkları 

ve sundukları yüzde 24,6’nın ise “hiçbir zaman” sunmadıkları görülmektedir. 

4. Meslek öğretmenlerinin, yüzde 7,1’inin “her zaman” yüzde 7,1’ünün “sıklıkla” yüzde 

11,3’ünün “ara sıra” yüzde 19,0’unun “nadiren” dersleriyle ilgili öğrencilerinin ulaşabileceği 

web sayfası tasarladıkları yüzde 55,5’nin ise “hiçbir zaman” tasarlamadıkları görülmektedir. 

5. Meslek öğretmenlerinin, yüzde 10,8’inin “her zaman” yüzde 11,7’inin “sıklıkla” yüzde 

16,3’ünün “ara sıra” yüzde 17,2’inin “nadiren” öğrencilerine faydalanabilecekleri ders 

notları, ödevler, öğretimle ilgili duyurular gibi konular hakkında web sitesi üzerinden bilgi 

verdikleri yüzde 44,0’nın ise “hiçbir zaman” öğrencilerine faydalanabilecekleri ders 

notları, ödevler, öğretimle ilgili duyurular gibi konular hakkında web sitesi üzerinden bilgi 

vermedikleri görülmektedir. 

6. Meslek öğretmenlerinin, yüzde 26,,8’inin “her zaman” yüzde 28,5’inin “sıklıkla” yüzde 

20,8’inin “ara sıra” yüzde 17,2’inin “nadiren” dersiyle ilgili kaynak web siteleri bulup, 

gelişmeleri internet üzerinden takip ettikleri yüzde 44,0’nın ise “hiçbir zaman” dersiyle 

ilgili kaynak web siteleri bulup, gelişmeleri internet üzerinden takip etmedikleri 

görülmektedir. 

7. Meslek öğretmenlerinin, yüzde 29,5’inin “her zaman” yüzde 25,3’ünün “sıklıkla” yüzde 

21,4’ünün “ara sıra” yüzde 12,6’ının “nadiren” öğrencileri internetten faydalanabilecekleri 

kaynak web sitelerine yönlendirdikleri yüzde 11,2’nin ise “hiçbir zaman” öğrencileri 

internetten faydalanabilecekleri kaynak web sitelerine yönlendirmedikleri görülmektedir. 

8. Meslek öğretmenlerinin, yüzde 26,9’ unun “her zaman” yüzde 20,3’ünün “sıklıkla”  

yüzde 21,0’inin “ara sıra” yüzde 16,1’inin “nadiren” öğrenmeye destek olabilecek görsel, 
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işitsel araçları (CD-DVD kaset-video vb.) ders sunumlarımda kullandıkları yüzde 11,2’nin 

ise “hiçbir zaman” öğrenmeye destek olabilecek görsel, işitsel araçları (CD-DVD kaset-

video vb.) ders sunumlarımda kullanmadıkları görülmektedir. 

9. Meslek öğretmenlerinin, yüzde13, 9’unun “her zaman” yüzde 10,2’inin “sıklıkla” yüzde 

19,7’inin “ara sıra” yüzde 21,1’inin “nadiren” öğrencileri için etkileşimli ders yazılımı 

hazırladıkları yüzde 35,6’nın ise “hiçbir zaman” öğrencilerim için etkileşimli ders yazılımı 

hazırlamadıkları görülmektedir. 

10. Meslek öğretmenlerinin, yüzde 14,6’unun “her zaman” yüzde 16,8’inin “sıklıkla” 

yüzde 21,8’inin “ara sıra” yüzde 22,9’unun nadiren öğretim için bire-bir öğretim 

programları kullandıkları (öğrenciye öğretim materyali yoluyla rehberlik eden ve 

yönlendiren programlar)yüzde 23,9’nun ise “hiçbir zaman” öğretim için bire-bir öğretim 

programları kullanmadıkları görülmektedir. 

11. Meslek öğretmenlerinin, yüzde 11,4’ünün “her zaman” yüzde 14,2’inin “sıklıkla” 

yüzde 21,3’ünün “ara sıra” yüzde 20,2’inin “nadiren” öğretim için benzeşim (simülasyon) 

programları kullandıkları yüzde 32,9’nun ise “hiçbir zaman” öğretim için benzeşim 

(simülasyon) programları kullanmadıkları görülmektedir. 

12. Meslek öğretmenlerinin, yüzde 12,3’ünün “her zaman” yüzde 14,5’inin “sıklıkla” 

yüzde 21,4’ünün ara sıra yüzde 21,2’inin nadiren öğretim için alıştırma-uygulama 

programları kullandıkları (öğrenciye soru sorup dönüt sağlayan programlar)yüzde 30,6’nın 

ise öğretim için alıştırma-uygulama programları kullanmadıkları görülmektedir. 

13. Meslek öğretmenlerinin, yüzde 25,6’ının “her zaman” yüzde 18,7’inin “sıklıkla” yüzde 

18,2’inin “ara sıra” yüzde 18,8’inin “nadiren” derslerde projeksiyon, tepegöz, data show 

gibi yansıtıcıları kullandıkları yüzde 18,7’nin ise derslerde projeksiyon, tepegöz, data show 

gibi yansıtıcıları“hiçbir zaman”  kullanmadıkları görülmektedir. 

14. Meslek öğretmenlerinin, yüzde 17,4’ünün “her zaman” yüzde 15,8’inin “sıklıkla” 

yüzde 24,9’unun “ara sıra” yüzde 20,2’inin “nadiren” derslerde derslerle ilgili, bireysel 

öğretim imkânı sağlayan yazılımlar takip edip öğrencileri bu yazılımlara yönlendirmede 

kullandıkları, yüzde 21,7’nin ise “hiçbir zaman” derslerle ilgili, bireysel öğretim imkânı 

sağlayan yazılımlar takip edip öğrencileri bu yazılımlara yönlendirmede kullanmadıkları 

görülmektedir. 
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4.3. Öneriler 

 

1. Bilişim teknolojisi konusunda meslek öğretmelerinin tümü teknolojik gelişmelere 

paralel olarak hizmet içi eğitim faaliyetlerinde eğitilmelidir.  

2. Okullarda eksik olan bilişim teknolojisi araç ve gereçleri kısa sürede tamamlanmalıdır. 

3. Her bölüm için bilişim teknolojisi sınıfları açılmalıdır 

4. Projeksiyon, tepegöz ve data show cihazları okullarda yeterli sayıya çıkarılmalıdır. 

5. Yeni gelişen programları tanıtıcı kurslar açılmalıdır. 

6. Bilgisayarların kapasitelerinin artırılmalıdır. 

7. Web tasarımı, grafik animasyon ve donanım konularında hizmet içi eğitim kursu 

düzenlenmelidir. 

8. Her öğretmenin kullanabileceği bilgisayarı olmalıdır. 

9. Her sınıfta projeksiyon olmalıdır. 

10. Bilgisayar ve internet kursları her öğretmen zorunlu olmalı ve kullanımı 

yaygınlaştırılmalıdır. 

11. Her öğretmene MEB ile bağlantılı e-posta adresi verilmelidir. 

12. Her öğrencinin okullarında kullanabileceği bilgisayar temin edilmelidir. 

13. Her bölümle ilgili MEB web sayfası hazırlamalıdır. 

14. Okullarda lisanslı öğretim programları olmalıdır. 

15. Bilgisayar laboratuarları yeterli hale getirilmelidir. 

16. Programlama dilleri konusunda kurslar açılmalıdır. 
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Sayın Öğretmen, 

 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik öğretim kurumlarında görev 

yapan meslek dersleri öğretmenlerinin bilişim teknolojilerini izleme ve uygulama 

düzeylerini değerlendirmek ve bu alanda eğitim ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla Eğitimi 

Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından “Meslek Dersi Öğretmenlerinin 

Bilişim Teknolojilerini İzleme ve Kullanma Düzeyleri” araştırması başlatılmıştır. 

Söz konusu araştırma ile ilgili görüş ve değerlendirmelerinize ihtiyaç 

duyulmaktadır. Anket sorularını ve değerlendirme ölçütlerini dikkatle okuyunuz; 

vereceğiniz cevaplar, belirteceğiniz görüşler, yapacağınız değerlendirmeler 

çalışmalarımıza katkıda bulunacak ve sadece bu araştırma amaçları doğrultusunda 

kullanılacaktır. 

 

Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

                                                                       Millî Eğitim Bakanlığı 

                                                               Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 
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BÖLÜM-1 
 

KİŞİSEL BİLGİLER 
 
1.1-Görevli olduğunuz okulun bulunduğu il:  
a-(  ) İstanbul           b-(  )Tekirdağ        c-(  ) Adana         
d-(  ) Antalya           e-(  ) İzmir             f-(  ) Denizli   
g-(  ) Ankara            h-(  ) Çankırı          j-(  ) Samsun       
k-(  ) Bartın              l-(  ) Erzurum       m-(  ) Malatya   
n-(  )Gaziantep        o-(  ) Şanlıurfa  
 
1.2-Görevli olduğunuz okul:………………………………………….. 
 
1.3-Okulunuzun bağlı olduğu genel müdürlüğü işaretleyiniz 
    a- Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı            (   ) 
    b- Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı               (   ) 
    c-Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı    (   ) 
 
1.4-Branşınız:…………………………………… 
 
1.5-Cinsiyetiniz:                             a. (  ) Bayan                     b.  (  ) Bay 
 
1.6-Meslekteki kıdeminiz: 
     a-(  )  1-5 yıl          b-(  ) 6-10 yıl      c-(  ) 11-15 yıl        
     d-(  )  16-20 yıl      e-20 yıl >(   ) 
 
1.7-Mezun olduğunuz okulda bilgisayar dersi aldınız mı? 
     a-( ) Evet        b-( ) Hayır 
 
1.8-Herhangi bir bilgisayar kursuna gittiniz mi?         
     a-(  ) Evet             b-( ) Hayır 
 
1.9-Okulunuzda kullanımınıza ayrılmış bilgisayarınız var mı?  
     a.( ) Evet         b.( ) Hayır  
 
1.10-Okulunuzda öğrencilerin öğrenme etkinlikleri için kullanabilecekleri bilgisayarlar var 
mı?  
     a.( ) Evet          b.( ) Hayır 
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BÖLÜM-2 
 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIM YETERLİLİĞİ 
 

Yeterlilik ölçütleri: 
 
1. Hiç: Böyle bir işlevin var olduğunu bilmiyorsunuz 

 
2. Çok az: Böyle bir işlevi biliyor olsanız bile nasıl kullanılacağı konusunda bilginiz 

yok. 
 

3. Kısmen: Böyle bir işlevi biliyorsunuz, birkaç kere yaptınız, fakat bunu yaparken 
“yardım” menüsüne veya sizi “yönlendirecek” birine ihtiyacınız olabilir. 
 

4. Oldukça: Böyle bir işlevi daha önce yaptınız ve bazen hata yapsanız bile, dışarıdan 
yardım almadan yapabilirsiniz.  
 

5. Tam: Böyle bir işlevi hiçbir sorunla karşılaşmadan çabukça yapabilirsiniz ve başka 
birine söz konusu işlevi yapmasında yardımcı olabilirsiniz. 

 
1-BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ YETERLİLİKLERİ 

1.1. DONANIM YETERLİKLERİ 
 Tam 

(5) 
Oldukça 

(4) 
Kısmen 

(3) 
Çok Az 

(2) 
Hiç 
(1) 

1.1.1. Bilgisayar aygıtlarının marka-model-kapasite gibi 
özelliklerini bilirim 

     

1.1.2. Bilgisayarda herhangi bir hata mesajı aldığımda 
bunun hangi donanım aygıtıyla ilgili olduğunu 
tahmin edebilirim 

     

1.1.3. Bilgisayara yazıcı-tarayıcı ses kartı, ekran kartı, 
modem gibi aygıtları tanıtabilirim 

     

1.1.4. Bilgisayara video kamera, mikrofon gibi aygıtları 
takıp, sorunsuz çalışmalarını sağlayabilirim 

     

1.1.5. Bilgisayara dijital kamera ve flaş disk gibi harici 
donanımları takabilir ve donanımın içindeki 
dosyaları kendi bilgisayarıma kaydedebilirim 

     

1.1.6. Bilgisayara mesleğimle ilgili aygıtları ( eğitim 
seti, NC, CNC gibi ) bağlayabilir ve 
kullanabilirim. 

     

1.1.7. Bilgisayara yeni bir aygıt takabilir ve sürücülerini 
yükleyebilirim. 

     

  1.2.İŞLETİM SİSTEMİ KULLANIM YETERLİKLERİ 
1.2.1. İstediğim programı bilgisayara kurabilir ve 

kaldırabilirim 
     

1.2.2. Dosyalarımı istediğim şekilde klasörlere 
yerleştirebilirim 

     

1.2.3. Arka plan ayarları, masaüstü simgeler gibi görüntü 
ayarlarını yapabilirim 

     

1.2.4. Birden çok program veya pencere ile çalışabilirim      
1.2.5. Kısa yol tuşlarını kullanabilir ve yeni kısa yol 

tuşları atayabilirim. 
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1.2.6. Bilgisayar yazılımı yeniliklerini takip eder 
güncelleyebilirim. 

     

1.2.7. Basit donanım sorunlarını çözebilirim.      
1.3.WORD PROGRAMI KULLANIM YETERLİKLERİ 

1.3.1. Word programında kayıtlı bir dosyayı 
açabilirim. 

     

1.3.2. Word belgesinin sayfa ve yazdırma ayarlarını 
yapabilirim. 

     

1.3.3. Kes-kopyala-yapıştır gibi komutları 
kullanabilirim. 

     

1.3.4. Word belgesine yazdığım metinin yazı 
karakteri-rengi-stili gibi biçimlendirme işlemlerin 
yapabilirim. 

     

1.3.5. Sayfalara sayfa numarası gibi alt ve üst bilgi 
ekleyebilirim. 

     

1.3.6. Oluşturduğum Word belgesini bilgisayarımda 
veya harici bellek gibi farklı ortamlarda istediğim 
yere kaydedebilirim. 

     

1.3.7. Word’de istediğim biçimde tablo 
oluşturabilirim. 

     

1.4.1. İşlem yapmak istediğim tablo alanlarını 
oluşturabilir ve  veri girişini yapabilirim.. 

     

1.4.2. İlgili sütunları kullanarak istediğim grafiği 
oluşturabilirim. 

     

1.4.3. Satır-sütun genişlikleri, yazı ayarları, dolgu ve 
kenarlık ayarları gibi biçimsel ayarlamalar 
yapabilirim. 

     

1.4.4. Excel programında kayıtlı bir dosyayı veya yeni 
bir çalışma sayfasını açabilirim. 

     

1.4.5. Oluşturduğum tabloda, formülleri kullanarak 
veriler üzerinde istediğim işlemleri yapabilirim 

     

1.4.6. Excel de oluşturduğum dokümanın sayfa 
ayarlarını yapabilir ve istediğim şekilde çıktısını 
alabilirim. 

     

1.4.7. Verileri kullanarak grafik çizebilir ve grafik 
seçeneklerini kullanabilirim. 

     

1.5.POWERPOINT PROGRAMI KULLANIM YETERLİKLERİ 
1.5.1. Powerpoint programında bir sunuyu açabilir ve 

kullanabilirim. 
     

1.5.2. Bir sununun arka plan, nesnelerin yerleşimi gibi 
ayarlarını yapabilirim. 

     

1.5.3. Slâytta nesne ekleme-boyutunu ve yerini 
değiştirme işlemlerini yapabilirim 

     

1.5.4. Slâyt metninin yazı karakteri-rengi-stili gibi 
biçimlendirme işlemlerini yapabilirim. 

     

1.5.5. Slâytlara özel animasyon, ses gibi efektler 
ekleyebilir ve geçiş ayarlarını yapabilirim. 

     

1.5.6. Slâytlara slâyt numarası gibi alt, üst bilgi ve 
dinleyici notları ekleyebilirim 

     

1.6.1. Internet bağlantısını yapabilirim      
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1.6.2. Internet tarayıcı programlarını (Explorer, 
Mozilla türevleri vb.) kullanabilirim 

     

1.6.3. İstediğim bir konuda internetten arama 
yapabilirim 

     

1.6.4. İstediğim dosyayı internetten bilgisayarıma 
kaydedebilirim 

     

1.6.5. E-posta ile dosya ve mesaj gönderip-alabilirim      
1.6.6. Tartışma siteleri ve forumları ile bilgi 

alışverişinde bulunabilirim. 
     

1.6.7. Internet üzerinde canlı-etkileşimli görsel veya 
işitsel iletişim araçlarını kullanabilirim. 

     

1.6.8. İnternet üzerinden sesli ve görüntülü olarak 
haberleşebilirim. 

     

 
2.ÖĞRETİM FAALİYETLERİNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ  

KULLANMA DURUMU  
Ne sıklıkta kullanıyorsunuz? Her 

zaman 
5 

Sıklıkla 
 
4 

Ara sıra 
 

3 

Nadire
n 
2 

Hiçbir 
zaman 

1 
2.1. Ders notlarımı ve sınav belgelerimi Word’e 

düzenlerim. 
     

2.2. Öğrencilerimin bilgilerini ve notlarını Excel 
tablosunda tutarım 

     

2.3. Derslerimle ilgili Powerpoint te sunu hazırlar ve 
sunarım. 

     

2.4. Derslerimle ilgili öğrencilerimin ulaşabileceği 
web sayfası tasarlarım. 

     

2.5. Öğrencilerime faydalanabilecekleri ders notları, 
ödevler, öğretimle ilgili duyurular gibi konular 
hakkında web sitesi üzerinden bilgi veririm.  

     

2.6. Dersimle ilgili kaynak web siteleri bulup, 
gelişmeleri internet üzerinden takip ederim. 

     

2.7. Öğrencilerime internetten faydalanabilecekleri 
kaynak web sitelerine yönlendiririm 

     

2.8. Öğrenmeye destek olabilecek görsel, işitsel 
araçları (CD-DVD kaset-video vb.) ders 
sunumlarımda kullanırım 

     

2.9. Öğrencilerim için etkileşimli ders yazılımı 
hazırlarım. 

     

2.10. Öğretim için bire-bir öğretim programları 
kullanırım. (öğrenciye öğretim materyali yoluyla 
rehberlik eden ve yönlendiren programlar) 

     

2.11. Öğretim için benzeşim (simülasyon) programları 
kullanırım. 

     

2.12. Öğretim için alıştırma-uygulama programları 
kullanırım. (öğrenciye soru sorup dönüt sağlayan 
programlar) 

     

2.13. Derslerimde projeksiyon, tepegöz, data show gibi 
yansıtıcıları kullanırım. 

     

2.14. Derslerimle ilgili, bireysel öğretim imkânı 
sağlayan yazılımlar takip edip öğrencilerimi bu 
yazılımlara yönlendiririm.  

     

/ 
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BÖLÜM-3 

KİŞİSEL GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 
 

 Açıklama: Bu bölüme, meslek dersi öğretmenlerinin bilişim teknolojilerini 
izleme ve uygulama düzeyleri ile ilgili ankette yer almayan görüş ve önerileriniz varsa; 
lütfen maddeler halinde yazınız. 
 

1.                                                                                                                                         
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