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2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI ZÜMRE ÇALIŞTAYI İL RAPORU 

 

a ) Dersin Öğretiminde Uygulanan Etkili Öğretim Yöntem ve Teknikleri İle İlgili 

Görüşler 

Meslek liselerinde dersler genellikle önce sınıf ortamında akıllı tahta üzerinden şekillerle 

beraber anlatıldıktan sonra atölye ortamında uygulamaya geçilir. Örneğin sıhhi tesisat dersinde 

bina içi tesisatı şekil üzerinden anlatılıp mantığı kavratıldıktan sonra,  montaj atölyesinde 

uygulamalı olarak tatbik edilir. Buda öğrencinin daha iyi kavramasını sağlar. 

        Grup olarak anlatılan ve uygulama yapılan derslerde öğrencilerle bireysel olarak 

ilgilenmektedir.  Ancak dersten ziyade atölye çalışmaları öğrencilerin daha çok ilgisini çekmekte, 

sınıfta ders işlemekten pek hoşlanmamaktadırlar. Diğer bir husus,  alan olarak yapı sistemleri 

dalında sıhhi tesisat, ısıtma ve doğal gaz iç tesisatçılığı dersleri var. Eskiden yirmi saatlik bir atölye 

içerisinde bunlar öğrenciye sırasıyla gösteriliyor ve öğrenci daha iyi kavrıyordu.  Şimdi ise hem 

ders saatleri düşürüldü, hem de dersler ayrıldığı için birini tam kavramadan veya temrini tam 

bitirmeden haftaya bırakıp diğer derslere geçtiğinden dolayı öğrenci açısından olumsuz bir durum 

ortaya çıkarmaktadır. 

        Bireysel farklılıklarından dolayı ilk anda kavrayamayan öğrencilere tekrar anlatılarak 

uygulamaların yapılmasına çalışılmaktadır. Örnek olarak bu işlem daha çok kendisini kaynak 

işlemlerinde göstermektedir. Kaynağı yapamayan öğrencilere ellerinden tutarak yaptırılmakta, 

dikkat edeceği hususlar bire bir gösterilmektedir.  

         

b) Dersin Öğretiminde Kullanılan Etkili Materyaller İle Teknoloji ve Teknolojik Alt Yapı 

ve içeriklerle İlgili Görüşler 

        Akıllı tahta verimli şekilde kullanılmaktadır. İş yerleriyle irtibat sağlanıp çeşitli uygulama 

materyalleri alınmıştır. Piyasa şartları ve imkanları takip edilerek son teknolojiler atölye ortamına 
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kazandırılmıştır. EBA ve içeriklerinin kullanımı meslek dersleri için yeterli veri bulunmadığından 

dolayı EBA kullanılamamaktadır. Dersler  MEGEP üzerindeki modüllerden işlenmektedir.  

 

        c) Derse Katkı Sağlayan Okul İçi ve Dışı Sosyal-Kültürel ve Sportif Etkinliklerle İlgili 

Görüşler 

        Okulumuzdan mezun olmuş şu an piyasada iş yapan işletme sahiplerini okula davet ederek 

dokuzuncu sınıflarla buluşturduk. Mesleğin önemi hakkında öğrencilere sunum yapıldı. Yine 

Samsun Bosch servisiyle irtibata geçilip, Bosch firmasından yetkili bir eğitimci gelerek 

bölümümüzün tüm öğrencilerine okulun konferans salonunda seminer verilerek mesleki 

gelişimlerine katkı sağlanmıştır. 

        Her ay sınıf bazında ayın öğrencisi seçilerek ödüllendirilmekte ve bu şekilde öğrencilerin 

motivasyonunun ve başarısının artması sağlanmaktadır. 

        Geçmiş yıllarda bazı yerlere mesleki geziler düzenlenmişti. Buda öğrenciler açısından 

faydalı olmuştu. Fakat gezi ve gözlem faaliyetleri için yapılacak organizasyonların ulaşımını 

sağlamak amacıyla gerekli olan araç teminini sağlamakta zorluk yaşandığından dolayı öğrencilerle 

mesleki gezi gerçekleşememektedir. 

        Okulumuzda zaman zaman bölümler arası sportif karşılaşmalar yapılmaktadır. 

Bölümümüzde de önümüzdeki yıl sportif, beceri ve bilgi yarışması yapmayı düşünmekteyiz. 

 

d)Etkili Sınıf Yönetimi, Öğrencilerle Etkili İletişim ve Akademik Başarının 

Artırılmasıyla İlgili Görüşler 

        Eskiden meslek liseleri öğrencilerini sınavla alıyor, bunun neticesinde başarısı belli bir 

seviyenin üzerinde olan öğrenciler gelebiliyordu. Buda akademik başarıyı artırıyordu. Fakat bütün 

liselerin Anadolu liselerine çevrilmesi ve bu okullara yapılan TEOG sınavı sonucu öğrenci 

yerleştirilmesi, velilerinde çocuğum illa Anadolu lisesinde okusun anlayışı meslek liselerini ikinci 

plana atmıştır. Bunun neticesinde şu anda meslek liselerine başarı seviyesi en düşük olan 

öğrenciler gidecekleri başka yer olmadığından mecburi olarak geliyorlar. Buda akademik başarıyı 

düşürüyor. Çünkü bu öğrencilerin birçoğu ortaokulda problem yaşamış, okula devamsızlık yapmış 

ve meslek liselerine bu şekilde gelmişlerdir. Ortaokulda devamsızlığa alışmış öğrencilerin birçoğu 

yılı bitiremeden devamsızlıktan kalmıştır. Buda azımsanmayacak kadar çoktur. 10. Sınıfta alan 

tercihlerinde çoğu öğrenci istemediği bölümlere geldiğinden dolayı zorunlu olarak ilgi ve istek 

eksikliği tespit edilmiştir. Bundan dolayı hem iletişim hem de davranış yönünden problemler 

yaşanmaktadır. Öğrencilerin ilgi ve isteklerini artırabilmek için öğrencilerle bazen sınıf bazında 

bazen birebir bazen de velileriyle beraber görüşmeler yapılarak bu ilgi ve isteksizliğin davranış 

bozukluğunun mümkün olduğu kadar giderilmesine çalışılmaktadır. Bölümü sevdirmek içinde 

yukarda belirttiğimiz gibi piyasayla işbirliğine giderek bölümün önemini bizzat işyeri sahiplerinden 

duymaları sağlanmıştır. 
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        Çözüm olarak hepimizin bildiği gibi başarılı öğrencilerin meslek liselerine gelmelerini 

sağlamak için gerekli adımların atılmasıdır. Çünkü şu anda mezun olan öğrencilerin birçoğu 

belgesi olan işi yapmamakta farklı sektörlerde çalışmaktadırlar. İlerde korkarız ki iş yaptırmaya 

eleman bile bulamayacağız. Şu anda piyasada bu sıkıntı da yaşanmaktadır. 

        Meslek liselerine gelen öğrencilerin direkt olarak bölümlerden başlamaları daha faydalı 

olacaktır. Çünkü 9. Sınıf öğrencilerin okula alışma sürecinde problemler yaşanmakta, buda 

öğrencilerin başarısını düşürmektedir. Eğer bölümlerden direkt olarak başlanırsa bölüm 

öğretmenlerinin öğrencilerle daha fazla ilgilenmesi ile devamsızlık davranış ve bölümüne karşı ilgi, 

isteğin artacağı düşünülmektedir. Ayrıca 9.sınıfta belli sayıda öğrenci alındığından ve bu 

öğrencilerin bir kısmının sınıfta kalması 10. Sınıfta alanların kontenjanlarının boş kalmasına sebep 

oluyor. 

 

e) Ölçme ve değerlendirme ile ilgili görüşler 

  Ölçme ve değerlendirme araçları olarak yazılı, test uygulama teknikleri kullanılarak 

değerlendirilmektedir. Sınav sonunda yapılan analizler sonucunda öğrencilerin hangi konularda 

eksik hangi konularda tam performans sağladığı tespit edilmektedir. Eksik performans sergileyen 

öğrencilerin konu tekrarı yapılarak eksikler giderilmektedir. Yapılan uygulamalarda öğrencilerin 

gerekli olan performansı sağlayamamaları durumunda eksiklikleri gösterilerek uygulamaları 

sağlanmaktadır.  

   Dersin özellik ve yapısına göre bazı derslerde çizimler bazı derslerde uygulamalar performans 

notu olarak öğrencilere yansıtılmaktadır. Atölyede performans notu verilmesinde alınan kriterler işe 

hazırlık, işe uygun malzeme ve takım seçimi, işin doğruluğu, işin zamanında bitirilmesi, iş 

alışkanlığı (takım kullanma ,güvenlik kurallarına uyma vb. ), teorik bilgi. Teknik ve meslek resim 

derslerinde ise çizim malzemelerinin hazır bulundurulması, teknik resim kurallarına uygunluk, tertip 

düzen ve zaman. Bunların dışında performans notları verilirken atölyede devam devamsızlık sınıf 

arkadaşları ile uyumu iş kıyafeti iş disiplini gibi kriterler de göz önüne alınmaktadır.  

 

f) Dezavantajlı Öğrencilerle İlgili Örnek Çalışmalar 

Kaynaştırma öğrencileriyle ilgili olarak rehberlik servisiyle koordineli olarak yıllık planların, 

sınav sorularının ve atelye uygulamalarında verilen işlerin seviyelerine uygun olarak seçilmekte ve 

özel olarak takip edilmektedir.  

  

g) Serbest Zaman, Öğrenci Kulüpleri, Toplum Hizmeti, Değerler Eğitimi, Hijyen 

Eğitimi, Sağlıklı Beslenme, Doğa Sevgisi, Veli Ziyareti, Aile Eğitimi, Yöneltme, Kariyer 

Günleri, Meslek Tanıtımı Vb. İyi Örnek Çalışmalar, Okuma Yazma , Okuma Alışkanlığı, 

Matematik Becerileri Geliştirme, Kültür Sanat, Sportif Örnek Çalışmalar. 
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Eğitim öğretim yılı içerisinde üç defa şube öğretmen kurul toplantısı yapılarak sınıf bazında 

öğrencilerin bireysel özellikleri ders öğretmenleriyle paylaşılır. Öğrencilerin öğrenebilirlik düzeyi 

tespit edilerek derslerin işleniş şekli belirlenir. Özel durumu olan öğrencilerin neler yapılması 

gerektiği karara bağlanır. 

Yine sene başında sınıf öğretmenleri sınıfının velilerini okula davet ederek başarının 

arttırılması, devam devamsızlık, problemli öğrencilerin tespiti, okulun genel işleyişi ile ilgili gerekli 

bilgi alışverişi sağlanmaktadır. Gerekli görüldüğü zaman veliler ile iletişime geçilmektedir. 

9. sınıflara yönelik piyasalar mesleğimizle ilgili okulumuzdan mezun olan işyeri sahiplerini 

okulumuza davet ederek mesleğin önemini, özelliklerini ve kazanımlarını öğrenciler ile 

paylaşılmasını sağlamıştır. Öğrencilerin gittiği işletmelere bölüm tanıtımının yapıldığı el broşürünün 

dağıtılması ile mesleğe eğilimi olan öğrencilerin kazanılması amaçlanmaktadır. 

Öğretmenlerin kendini geliştirmesi için hizmet içi eğitim kurslarının arttırılarak yeni teknolojik 

gelişmelerden haberdar edilmesi.  

Farklı eğitim öğretim yöntemlerinin paylaşılması için yurtiçi ve yurtdışı eğitim öğretim 

faaliyetlerinin arttırılması amacıyla gerekli hizmetçi eğitim süreçleri sürdürülmelidir. Yine bununla 

ilgili gerekli imkanlar oluşturularak meslekle ilgili işletmelerin gezdirilmesi yapılan çalışmaların 

yerinde incelenmesi sağlanmalıdır. 

 

h) Öğretmenlerin Mesleki Gelişimle İlgili Görüşleri 

 Meslek dersi kitaplarının da kültür dersi kitapları gibi bakanlık tarafında gönderilmesi 
sağlanmalıdır.  

 Eksik ve hazırlanmayacak olan modüllerin tamamlanılarak eğitim ve öğretime 
kazandırılması sağlanmalıdır.  

 Gerekli teknolojik gelişmelerin takip edilmesi içi meslek eğitimine daha fazla kaynak 
sağlanmalıdır.  

 Özel işletmelerle protokoller yapılarak atölye imkanlarının artırılması ve geliştirilmesi 
için olanaklar sağlanmalıdır. 
 

Not: 28-29 Haziran 2016 tarihinde İl Zümre Çalıştayına katılan İlkadım, Atakum, Canik ve Tekkeköy 

ilçelerinde görevli Tesisat Teknolojileri ve İklimlendirme alanı Öğretmenlerinin çalışma raporlarına göre 

tanzim edilmiştir. 

 

Raportörler 

Mustafa KARAGÜLMEZ   Hayrettin DALDABAN 


