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2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI-SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ZÜMRE ÇALIŞTAYI İL RAPORU 

A. Dersin Öğretiminde Uygulanan Etkili Öğretim Yöntem ve Teknikleri ile İlgili Görüşler : 

Meslek derslerindeki öğretim programları uygulamalı ve teorik programlardan 

oluşmaktadır. Uygulamalı derslerde gösterip yaptırma, benzetim, simülasyon, anlatım, 

soru cevap, problem çözme yöntemleri tek veya birlikte kullanılmaktadır. Teorik derslerde 

ise anlatım, soru cevap, problem çözme, beyin fırtınası teknikleri kullanılmaktadır. Tüm 

derslerde yöntemler öğretmen merkezli olduğundan verimsiz ve etkisiz geçecektir. Bu 

nedenle özellikle uygulamalı derslerde gösterip yaptırma ve taklit yöntemlerini kullanmak 

başarıyı arttıracaktır. 

Öğrencilerin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak öğrencilere farklı uygulama devreleri 

yaptırılmalıdır.  

 Öğrencinin yaparak ve uygulayarak elde ettiği kazanımlar daha kalıcı olmaktadır.Öğrencinin 'bu dersten 

başarılı olamam' diye inandığı olumsuz düşünceleri, başarılı olduğu her uygulamadan sonra değişiyor ve 

kendine güveni artıyor. 

 Derslerde uygulama yapmak başarıyı artırıyor. Fakat uygulama için daha önceden hazırlık ve deneme 

yapmak gerektiriyor. Bu da uzun zaman ve yüksek maliyete yol açıyor. 

 Zorluk yaşayan öğrencilerle öncelikle öğretmenin birlikte iş yapması gerekiyor.Bir de bu tipbireysel 

farklılıkları olan öğrencilerin ; işi yapmış, becerileri  yüksek olan arkadaşlarıyla birlikte uygulama 

yapmalarını sağlamalıyız. 

a-) Bire bir öğrencilerle uygulama faaliyetleri yapılmalıdır. 

b-) Mesleki ders ve Atelyelerde uygulamaların az olması öğrencinin başarısını azaltmaktadır. Bu 

nedenle uygulamaların arttırılması gerekmektedir. 

c-) Mesleki dalın özelliğine göre yerinde öğrenme ve drama başarıyı arttırmaktadır. Bu öngörüden 

yola çıkarak öğrencilerimizi bu drama içine  veya yerinde yaşanmışlıklara çekilmelidir. Bu da 

öğrenmede kalıcılığı arttırır. 

d-) Öğrencilerimize grup içi çalışma disiplini verilmelidir.  

e-) Öğrencilerimize Araştırma ve Geliştirme sorgulama yeteneği kazandırılması yönünde rehberlik 

yapılmalı 
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B. Dersin Öğretiminde Kullanılan Etkili Materyaller İle Teknoloji ve Teknolojik Altyapı ve 

İçerikler İle İlgili Görüşler: 

EBA Platformunda Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanında herhangi bir içerik 

bulunmamaktadır. Uygulamalı çalışmalarımızda genelde deney setleri, mesleki araç-gereçler, 

bilgisayar simülasyon programları üzerinden yürütülmektedir. Akıllı tahtalarda internet altyapısı 

olmadığından etkili kullanılamamıştır. İnternet altyapısı hazırlandıktan sonra alan ile ilgili 

kaynaklar arttırıldığında başarının artması sağlanabilir. 

 Mevcut büyük atölye ve derslikler bölünerek 12 kişilik küçük birimler oluşturuldu. Sınıflar gruplara 

bölündü. Anlatılan konu ve malzemelerle ilgili internet üzerinden farklı marka ve modellerin 

araştırılması, gösterilmesi, fiyatlarının araştırılması ve maliyetlerinin hesaplanması yapıldı. 

 MEB tarafından internete konulan filtreler mesleki ve teknik portallara ulaşımı engelliyor. 

 EBA içerikleri mesleki ve teknik eğitim alanında yetersiz. 

a-) Öğretmen teknolojiyi kullanmada öğrencilere rehber olmalıdır. 

b-) EBA daki bilgi portallarında bilgi aramayı öğrencilere anlatmalıdır. Ancak Elektronik dalımızda 

yeterli bilgi olmaması bir dezavantaj gibi görülmektedir. 

c-) İnternet ortamında her türlü bilgiye ulaşmak mümkün bu imkanı iyi değerlendirerek, bilgiyi 

öğrencilerimize görsel olarak verilmesi taraftarıyız. 

d-) Ders içeriğine göre uygun ders materyalleri olmalıdır. 

e-) Teknolojik gelişmeleri öğrencilerimize dalın özelliğine göre yerinde teknik geziler gibi 

gösterebilmeli ve izin alma konusundaki bürokratik engelleri kaldırmalıyız. 

f-) Öğretmen akıllı tahtayı maksimum verimle kullanabilmelidir. Önceden ders ile ilgili görsel ve 

yazısal çalışmalarını yapmalıdır. 

C. Derse Katkı Sağlayan Okul İçi Ve Dışı Sosyal Kültürel Ve Sportif Etkinlikler İle İlgili 

Görüşler 

Geçmiş senelerde baraj ziyaretleri yapıldı. Güvenlik öğrencilerimizi Atakum’daki mobese 

merkezini göstermek için götürüldü. Ayrıca Çarşamba Havaalanı’ndaki güvenlik ve geçiş 

sistemlerini görmek için teknik geziler düzenleyebiliriz. Sergi ve yarışma faaliyetlerini takip 

edebiliriz. bunlara katılım sağlanması, böylece öğrencilerin mesleklerine karşı ilgi ve 

motivasyonlarının arttırılması sağlanabilir.  

 Mesleki uygulamaya dönük her türlü yarışma öğrencilerin ilgisini artırıyor.  

 Kendi kendilerine araştırma ve öğrenme becerisini artırıyor. 

 Mesleki uygulamalara yönelik basit beceri yarışmaları ilgi uyandırıyor, öğrenmeyi artırıyor. 

Örnekleme:Elektrikle ilgili olarak: delik delme,vida sıkma, anahtar ve priz montajı,gibi parkurlardan oluşan 

yarışmalar yapılabilir. 

 İlk aşamada öğrencinin dikkatini çekmek harekete geçirmek zor oluyor.  

 Etkinlikler için cesaretlendirmek gerekiyor.  

 okul dışındaki teknik geziler için izin prosedürleri, ulaşım ve maliyet konularında sıkıntılar yaşanıyor. 
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 gidilecek zamanın sınıflar açısından belirlenmesi 

 çeşitli yarışmalara konacak ödül maliyetlerinin finans sorunları çıkabilir 

 ulaşım konusunda ilçe ve Büyükşehir belediyelerimiz daha fazla yardımcı olmalılar. 

 a-) Öğretmen öğrencilere rehber olmalıdır. Öğrencilerin sorunlarıyla birebir ilgilenmelidir. 

b-) Her öğrencinin en az bir spor  ile uğraşması sağlanmalıdır. 

c-) Öğrenciye Hobi kültürü kazandırılmalıdır. 

d-) Bir konuda Merak ın kişisel gelişiminde ne kadar önemli olduğu anlatılmalıdır. 

e-) Öğrencilerin gezilere katılmaları sağlanmalıdır. Farklı yerleri gezerek hayata bakış açılarını 

değiştirmek gerekir. 

D. Etkili Sınıf Yönetimi, Öğrencilerle Etkili İletişim Ve Akademik Başarının Arttırılması İle 

İlgili Görüşler 

Atölye, laboratuvar ve koridor duvarlarında panolar konularak etkili bir öğretim ortamı 

oluşturulabilir. Meslek derslerinin haftalık ders yoğunluğu fazlalığından dolayı meslek 

öğretmenleri öğrenciler ile daha iyi iletişim kurmaktadır. Bu husus özellikle akademik 

başarının arttırılmasında avantaj haline getirilebilir. Öğrencinin bireysel takibi sağlanarak 

da akademik başarı arttırılabilir. Görsel materyaller ile öğrencilerin ilgisinin çekilmesi 

sınıf yönetiminde faydalı olacaktır. Ayrıca öğrencilerin sektöre hazırlanmasında mezun 

olan öğrencilerinde deneyimlerinden faydalanıla bilinir. 

 Öğrencilere sınıf ortamında yapılan her türlü eleştiri ve onları yargılayıcı tutumlar olumsuz etki yapıyor. 

 Eleştiriler ve uyarılar bireysel olarak ve sınıf dışında yüz yüze yapılmalıdır. 

 Öğrencinin eğitsel ve kültürel yetersizliği 

 okul ve aileden çok öğrenciyi internet ve sosyal medyanın etkilemesi 

 Bölümümüzde uyguladığımız gibi : 

 Aynı sınıftan grup sayısı kadar dersin öğretmenleri arasında öğretim yapılması. 

 Zayıf akım tesisleri ve Elektrik tesisat projeleri, Pano tasarım ve montaj ve Yapı elektrik kuvvet tesisleri 

dersleri grup sayısı 3. sınıf üçe bölündü. Her öğretmen bir dersin konularını rotasyona göre 3 defa 

anlattı. 

 istihdam sistemindeki genel eksiklerden dolayı öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi çok düşük   

 Sınıf içi kuralları net, açık ve anlaşılır olmalı 

 Öğrenciler kuralların amaçları konusunda ikna edilmeli 

 Kuralların amaçları ve konulma nedenleri açıklanmalı 

 Tavizsiz ve sürekli bir denetim olmalı 

 Agresif ve tepkisel davranışlar ortaya çıkıyor. 

 Öğrenciler ile sınıf ortamı dışında bireysel iletişim kurmak sorunları çözmede daha etkili oluyor. 

a-) Öğretmen sınıfta hâkimiyeti kaybetmemelidir. Öğrencileri her zaman aktif tutabilmelidir. 

b-) Atölyelerde herkesin uyması gereken kuralların açıklanması gerekmektedir. Nedenlerini, 

niçinlerini açıklamamız gerekmektedir. 

c-) Öğrencilere kişisel gelişim, disiplin ve sorumluluk bilinci hakkında gerçek yaşanmış hayat 

tecrübeleri aktarılmalıdır. 
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d-) Başarıya götüren her adım ve bu adımlar için insanın hayatında yapacağı fedakârlıklar 

anlatılmalıdır. 

e-) Öğrencilerin aileleriyle her konuda her zaman irtibat halinde olunmalıdır. 

E. Ölçme Değerlendirme İle İlgili Görüşler 

Özellikle uygulama sınavlarında ölçme değerlendirme kriterleri öğrenciye önceden bildirilerek 

şeffaf bir değerlendirme sağlanabilir. Ayrıca öğrenci hangi hususların önemli olduğunu ölçme 

değerlendirme kriterlerine göre yorumlayabilir. Bu da uygulamanın başarısını arttıracaktır. 

Proje ve performans görevlerinin elektronik uygulama devreleri verilerek el alışkanlıklarının 

pekiştirilmesi sağlanabilir. Bu sene özellikle “İşaret İşleme” dersinde “Simetrik Güç Kaynağı”, 

“Alarm ve geçiş kontrol dersinde yapılan hobi devreleri, “Biyoölçme Elektronik ve Simülasyon” ve 

“Elektrik-Elektronik Ölçme” derslerinde yapılan “Güç Kaynağı” ve bu derslerin modüllerinde 

anlatılan temel analog devre elemanlarının kullanıldığı uygulama devreleri performans ödevi olarak 

değerlendirilerek öğrencilerin yeterli el alışkanlığı kazanması sağlanmıştır. 

Biyomedikal 12. sınıflara yaptırılan biyomedikal cihazların bakım ve onarım uygulamaları 

öğrencilerin sektöre hazır oluş düzeylerini arttırmıştır. Bu da mesleki açıdan öğrencilere avantaj 

sağlayacaktır. Samsun ili Tübitak 4007 Bilim Şenliğine proje olarak verilen uygulamalardan biri 

uygun görülerek sergilenmiştir. 

 uygulama becerisini ölçen sınavlar daha etkili ve başarılı oluyor. Yazılı sınavların açık uçlu, D/Y, çoktan 

seçmeli, boşluk doldurma gibi yöntemlerin karışımı olması daha yararlı olacaktır. 

 Uygulama sınavlarının sayısı daha da artırılmalıdır. 

 Seçmeli bilgisayar uygulamaları dersinde sınavların tamamı bilgisayar ortamında uygulama şeklinde 

yapıldı ve sonuç başarılı oldu. 

 Eğitim gezileri artırılmalıdır. 

 PLC ile ilgili tanıtım videoları hazırlanmalıdır. 

 İl içi beceri yarışmalarının geri getirilmesi daha yararlı olacaktır. 

 Görsel kayıtlar yapılarak depo edilmelidir. 

a-) Ölçme bireysel olmalıdır. 

b-) Öğrencinin seviyesine göre bilgi verilmelidir. 

c-) Öğrencileri öğreteceğimiz konu hakkında önceden araştırmaya sevk etmeliyiz. 

d-) Gerçek olan bir şey öğrenci kalitesinin düşük olmasıdır. Bu dezavantaj durumu avantaj haline 

getirmek için öğretmenler olarak biz, bu öğrencilerimizi hayata nasıl kazandırabiliriz çalışması 

yapmalıyız.  

e-) Öğrencinin değerlendirilmesi zamanında ve objektif yapılırsa öğrencinin motivasyonu 

artacaktır. 

f-) Öğrencinin kapasitesine göre ve ya yapabileceği oranda bilgi verilmeli ve ona göre 

değerlendirilmelidir. 

F. Dezavantajlı Öğrenciler İle İlgili Örnek Çalışmalar : 

Kaynaştırma öğrencileri için bireyselleştirilmiş eğitim planı hazırlanarak öğrenci seviyesine 

uygun eğitimler verilmiştir. Fakat öğrencinin derslerdeki uygulamaları da yapabilecek durumda 

olduğu tespit edilip o uygulamalarında ekstradan öğrenci tarafından uygulaması sağlanmıştır. 
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Bunun sonucunda öğrencinin farklı konularda yetersiz olabileceği fakat görerek yaptığı 

uygulamalarda başarılı olabileceği görülmüştür.  

Alanımızdaki öğrencilerin sınıf rehber öğretmeni olup olmadığımıza bakmaksızın ev ziyaretleri 

düzenlemek faydalı olacaktır.Öğrencilerin sene içerisinde yaptığı projelerden yılsonunda bir sergi 

oluşturularak, velilerin sergiye davet edilmesi öğrencilerin mesleki motivasyonunu arttıracaktır. 

 Öğretmenlere daha fazla bilgilendirme yapılmalı. 

 Tehlikeli mesleklere yönlendirilmemesine dikkat edilmelidir. 

 Başarılı olabileceklerinden kesin emin olduğumuz konularda sınıf ortamında kendilerini ifade etmelerini 

sağlamalı ve öğrencide ' Ben başardım' duygusunu hissetmeleri sağlanmalıdır. 

 Bölümdeki tüm öğrencilere ve  velilerine ulaşabilecek şekilde adres, telefon ve mail kayıtları tutulmalıdır. 

a-) Öğretmen dezavantajlı öğrencilere daha çok odaklanmalıdır. 

b-) Öğretmen dezavantajlı öğrencilere grup çalışması yeteneğini kazandırmalıdır. 

c-) Öğrencinin dezavantajlı öğrencilere kapasitesine göre ve ya yapabileceği oranda bilgi 

vermelidir. 

G. Serbest Zaman, Öğrenci Kulüpleri, Toplum Hizmeti, Değerler Eğitimi, Hijyen Eğitimi, 

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

Meslek Tanımı vb. iyi Örnek Çalışmalar, Okuma Yazma, Okuma Alışkanlığı, Matematik 

Becerilerini Geliştirme, Kültür Sanat, Sportif Örnek Çalışmalar 

Alan ile ilgili işverenlerin okula davet edilerek öğrencilerin sektöre karşı ilgisi arttırılabilir. 

Ayrıca yine elektronik uygulama devreleri ile öğrencilerin mesleği sevmesi sağlanabilir. 

Alanımızdaki öğrencilerin sınıf rehber öğretmeni olup olmadığımıza bakmaksızın ev ziyaretleri 

düzenlemek faydalı olacaktır. Alan derslerinde ilk derslerin 20 dakikasında kitap okuma yaptırılarak 

öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırılabilir. 

 Robot yarışmasına öğrencilerimizi götürdük. Öğrencilerin ufku açıldı, mesleğe olan ilgileri arttı. 

 Mesleki eğitim süresi ve ders sayılarının çok olması zaman açısından yeterli olmuyor 

a-) Öğretmen teknolojiyi kullanmada öğrencilere rehber olmalıdır. 

b-) Okuma alışkanlığı kazandırılmalıdır. 

c-) İnternet ,yazılı ve görsel kaynaklar gibi tüm bilgi kaynaklarının araştırılması yeteneği 

öğrencilere kazandırılmalıdır. 

d-) Öğretmen Aile ziyaretleri yapmalıdır. 

e-) Mesleki gezilerde öğrencilere rehberlik yapmalıdır. 

f-) İş yerleri ile öğrenciler arasında öğretmen bir köprü vazifesi yapmalıdır. 

g-) Öğrencilerin bireysel başarıya ulaşmada yapmaları gereken gerçek hayattan örnekler 

anlatmalıdır. 

h-) Kendini tanıyan, neyi ne zaman nerde yapması gerektiğini bilen, kendini her zaman geliştiren 

insan olmaya çalışmalıyız. Bu konuda öğrencilere öğretmen rol model olmalıdır. 

H. Öğretmenleri Mesleki Gelişimi İle İlgili Görüşler 

Geçmiş senelerde Hasan Uğurlu baraj ziyareti yapıldı. Güvenlik öğrencilerimizi Atakum’daki 

mobese merkezini göstermek için götürüldü. Ayrıca Çarşamba Havaalanı’ndaki güvenlik ve geçiş 

sistemlerini görmek için teknik geziler düzenlemek faydalı olacaktır. Öğretmenlik mesleği ile ilgili 
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filmler (Her Çocuk Özeldir. Vb.) izlemek ise formasyon için yararlı olacaktır. Ayrıca Milli Eğitim 

Bakanlığı’nın düzenlediği Hizmetiçi Eğitimler mesleki açıdan faydalı olacaktır. 

 Türkcell ' Geleceği yazanlar ' internet sitesi üzerinden yararlı eğitimler veriliyor. 

 Her türlü teknik gezi yararlı olmaktadır. 

 Mesleklerle ilgili dergi, katalog, broşür elde edilerek atölyelere bırakılması yararlı olacaktır. 

a-) Öğretmen hizmetiçi eğitim  faaliyetleri ve zamanı  arttırılmalıdır. 

b-) Mesleki gelişim için EBA programı genişletilmelidir. 

c-) Hizmet içi eğitimlerde daha çok verimli olmak için videolar, sunular ve uygulamalar 

hazırlanmalıdır. 

S.NO ALANI BRANŞI ADI-SOYADI 

1 
 

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ   

 

ELEKTRONİK 
HAKAN İNAN 

2 
 

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ   

 

ELEKTRONİK 
DURMUŞ ÖZER                  

3 
 

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ   

 

ELEKTRONİK 
KAMİL BİLİR 

4 
 

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ   

 

ELEKTRONİK 
İLHAN ÖZTÜRK         

5 
 

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ   

 

ELEKTRONİK 
ERDAL TURAL 

6 
 

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ   

 

ELEKTRONİK 
EMRAH YÜKSEL 

7 
 

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ   

 

ELEKTRONİK 
MEHMET KILIÇ  

8 
 

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ   

 

ELEKTRONİK 
ÖZGÜR ARSLAN 

9 
 

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ   

 

ELEKTRONİK 
AHMET GÜNEYSU 

10 
 

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ   

 

ELEKTRONİK 
ABDURAHMAN YILDIZ 

11 
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ   ELEKTRONİK 

ADEM KIRMACI 
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12 
 

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ   

 

ELEKTRONİK 
RECEP PARLAK 

13 
 

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ   

 

ELEKTRONİK 
ÖZCAN SERÇE 

14 
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ   ELEKTRONİK 

MURAT DEMİRTAŞ 

 ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRONİK 

MUSTAFA  KOÇAK 

ABDULLAH KOÇ 

NAZMİ YILMAZ 

VEYSEL KAHRAMAN 

SEZAİ OĞULLUK 

SELİM AYDİN 

EROL AVCI 

MAHMUT KATIRCIOĞLU 

YÜCEL SANDAL 

Raportörler 

                    Birol ÇAVUŞ                                 ADEM KIRMACI 

                             

              Elektrik Elektronik Teknolojisi                   Elektrik Elektronik Teknolojisi 

 

 

ABDULLAH KOÇ                        Nazmi YILMAZ 

      Elektrik Elektronik Teknolojisi                   Elektrik Elektronik Teknolojisi 

 

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

ilçelerinde görevli Elektrik-Elektronik Teknolojisi  öğretmenlerin çalışma raporlarına göre tanzim 

edilmiştir. 


