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Bu araştırma Eskişehir ili rnerke7.inde görev yapan bilgisayar öğretmenlerinin 

mesleklerine ilişkin göıiiş ve düşünçelerini inceleyen niteliksel bir çalışmadır. bu 

bağlamda bilgisayar öğretmenlerinin, 

• görev ve sonımluluklan 

• görev ve sorı.ımluhıklannı daha ıyı yerine getirebilmek ıç.ın değişmesini istedikleri 

dı.ırı.ımlar 

• görev ,,.e sonımlı.ıluklarını daha iyi yerıne getirebilmek ıçın gösterdikleri kişisel 

çabalar ve karşılaştıkları. dunımlar incelenmiştir. 

Türkiye' de bilgisayar eğitimin çok uzak olmayan bir geçmişi vardır. Üniversitelerde 

kurı.ılan bölümlerle bilgisayar öğretmenleri yetiştirilmektedir. Bu araştırmanın olası 

sonuçlan Bilgisayarın eğitimde kullanılmasıyla ilgili çeşitli projeler yürüten Milli 

Eğitim Bakanlığına, bu projeler hakkında dönüt verecek, yeni projeler için yol 

gösterecektir. Ayrıca bilgisayar öğretmenlerinin özlük haklan tartışılmaya açılabilecek 

ve bu konuda iyileştirme çalışmaları yapılabilecektir. Bu çalışma ayrıca üniversiteleri 

bilgisayar öğretmeni yetiştiren bölümlerine dönüt niteliğinde bilgiler sunacaktır. 

Alanyazında yapılan araştırmalar incelendiğinde, gerek öğretmenierin sonıniarım 

inceleyen araştırmalara gerekse bilgisayar eğitiminin sonınıarını inceleyen araştırmalara 

rastlanmıştır. Bununla birlikte, bu çalışma bilgisayar öğretmenlerinin dummlarını 

doğnıdan inceleyen ilk araştı.nna olması açısından önem taşımaktadır. Yapılan 

araştırmalar, öğretmenierin çalışma ortamlarında idarecilerin, diğer çalışanların ve 

kendilerinin etkili olduklannı göstermiştir. Yapılan araştınna sonuçlanna göre, 
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öğretmenierin büyük çoğunluğu stres altında çalışmaktadır ve öğretmenierin ış 

verimliliğini etkileyen ücret; özerklik ve yetki gibi etmenler bulunmaktadır. 

Araştırmaya onbir bilgisayar öğretmeni katılmıştır Araştırmaya katılan bilgisayar 

öğretmenleri ortaöğretim kumruJannda görev yapmaktadırlar. Araştırmacı bilgisayar 

öğretmenleriyle birebir görüşmeler yapmış, nite1 çalışma özelliklerine uygun olarak 

araştırma temalan belirlendikten sonra analizler yapılmıştır. 

Bilgisayar öğretmenleri, çaltşma yaşRmlannda değişik görevler üstlenmektedir. Bu 

görevler resmi görevler olabileceği gibi resmi olmayan görevler de olabilmektedir. 

Bilgisayar öğretmenleri tı7manlık isteyen görevlerin yanısıra sıradan bilgisayar 

kulhmıcılannın yapabileceği işleri de yapmaktadırlar Bilgisayar öğretmenleri, çalışma 

yaşamlarında eğitim-öğretim ortamlanndan ya da yönetim sisteminden kaynaklanan 

sonınlar yaşamaktadırlar Bilgisayar öğretmenleri yaşadıkları sonınlar karşısında kişiel 

çabRlar göstennekte, bu ÇRbaların bir kısmından olumlu sonuçlar almaktadır. 

Bilgisayar öğretmenlerinin sayısı. çok azdır. Mesleki bir örgütlenmeleri yoktur. 

Bilgisayar öğretmenleri güncel olabilmek ve güncel kalabilmek ıçın ç.ok çalışmak 

zonındadırlar . 
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ABSTRACT 

This research, in which computer teachers working in Eskişehir town centre have taken 

part, is a qmılitative study, which examines the computer teachers' opinions and 

thoughts related to their job. For this study, the foltowing have been examined carefhlly: 

the computer teachers' duties and responsibilities, 

the attitudes they want to be changed so as to carry out their task and 

responsibility, 

the etforts made to carry out their job better and the diffkulties they come 

across. 

Computer training has not been old in Turkey At Universities, teachers of computer 

training have been educated in various departnıents. The probable resuits of this study 

will supply feed baçk for the National Ministry of Education, \Vhich CRrries out various 

projects about using compı.ıters at schools 8nd will lead to nev·.: projects. l'v1oreover, 

te8chers' legRl rights ~vvill be ready to be cliscı_ısst~ci and improving standards for them 

will be available. This study will present information as feed bad: to faculties tnıining 

computer teachers. 

When rescarehes on the subject are examined it is understood that there are some 

researches examining the problems in computer based education and the problems of 

teachers. Also it is tınderstood that this is the first study directly about the problems of 

computer teachers. 

Eleven computer teachers, who work is high schools, have taken part in this research. 

Data analizing process of this case study have been carr1ed out accordingly. 

Computer teachers have various tasks in their work of life. These tasks might be either 

official or not. They are supposed to do ordi.nary work as well on the proffess1onal one. 

Computer teachers have troubles caused by the educational activities or by the 

educational management. Against their troubles they make efforts but only in some of 

them do they have positive outcomes. 
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1- GİRİŞ 

1.1. Araştırmaya Kısa Bir Bakış 

Eğitimde bilgisayann kullanılması çok yeni dir. Yaşanan deneyimler, eğitimcileri 

bilgisayardan daha çok yararlanmaya yönlendimıek.'tedir. Bilgisayarın eğitim alanına 

girmesi ile bir değişim sürecine girildiği ifade edilebilir. Numanoğlu'nun (1992) 

Sonaftan aktardığı gibi, bilgisayann eğitim alanına girişiyle kalıplaşmış bilgi 

aktarırnma dayanan eğitim sistemlerine esneklik kazandırmaya başladığından söz 

edilmektedir. Bilgisayann eğitimde kullanılması uzmanlık gerektiren karmaşık bir süreç 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle okul sistemleriyle bilgisayar teknolojisinin 

bütünleşmesini sağlayacak koşulları oluşturmak eğitimcilerin görevidir (Yılmaz, 

tarihsiz). Bu bakımdan eğitimcilerin dikkatle izlemeleri gereken bir başka konu da 

bilgisayar sektöründeki hızlı değişimdir, çünkü eğitimde ilerleme ve değişim yavaş 

gerçekleşmektedir. (Crystal, 2001 ). Hunt'un ( 1995) belirttiği gibi, eğitimde teknolojisi 

politikalarının ana temasını gerekli donanıını elde etmek oluştunırken; yetişmiş eleman, 

para kaynağı, planlama vs. gibi unsurlar gözardı edildiği gibi öğrenci sayısı da dikkate 

alınmamaktadır. Teknolojinin eğitimde kullanılmasıyla ilgili bir çok proje bu nedenden 

dolayı başarılı olamamıştır. Dana'ya göre (1993), öğrencilerin eğitim sistemi içerisinde 

başarılı olmasını sağlayan temel öğe teknolojinin kendisi değil öğretmendir. 

Eğitimde bilgisayarın kullanılmasının yaygınlaşmasıyla birlikte bilgisayar öğretmeni 

gereksinmesi gündeme gelmiştir. Türkiye' de önceki yıllarda pilot uygulamalar ve 

hizmet-içi eğitim etkinlikleriyle formatör bilgisayar öğretmenleri yetiştirilmiş, daha 

sonraki yıllarda ise profesyonel bilgisayar öğretmenlerinin yetiştirilmesi amacıyla 

üniversitelerin Eğitim Fakültelerinde bilgisayar öğretmeni yetiştiren bölümler açılmıştır. 

Türkiye' de bilgisayar eğitimi önceleri ortaöğretim kurumlannda başladığı için 

bilgisayar öğretmenleri sözü edilen okullarda hizmet verecek özelliklerde 

yetiştirilmişlerdir ancak daha sonra bilgisayar eğitiminin tüm okullarda 

yaygınlaşmasıyla birlikte bilgisayar öğretmeni ihtiyacı sürekli gündemde kalmıştır. Bu 

gelişmeler olurken bilgisayar öğretmenlerinin görevlendirilmelerinde kademe/derece 

ilerlemeleri, ücretlendirmeler gibi özlük haklarını ilgilendiren konular da tartışılmaya 

başlanını ştır. 
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Türkiye' de il merkezlerindeki bilgisayar öğretmeni gereksinmesi devam etmektedir, bu 

nedenle bilgisayar öğretmenlerinin ilk atamalan genellikle il merkezlerine 

gerçekleştirilmektedir. 

Bilgisayar öğretmenleri bazı mesleki ve teknik okullarda döner sermaye gelirlerinden 

yararlanmak.'tadırlar. Normal liselerde görev yapan bilgisayar öğretmenleri mesleki ve 

teknik okullarda görev yapan diğer bilgisayar öğretmenlerine göre ders ücretleri 

açısından sorun yaşamaktadırlar. 

Bilgisayar öğretmenlerine Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri 

tarafından çeşitli görevler verilmektedir. Bu görevler sınav komisyonlannda üyelik, 

kitap yazma komisyonlarında üyelik ya da bilgisayar ile ilgili çeşitli görevler 

olabilmektedir. Bilgisayar öğretmenlerine, görev yaptıkları okulların yönetimleri de 

çeşitli görevler verebilmektedir. Bu görevler okulun bilgisayar ile ilgili sorunlannın 

çözümü ya da bilgisayar kullanmayı gerektiren diğer işler olabilmektedir. 

Öğretmenler daha mesleğin başında bir çok sıkıntı ile karşılaşabilmektedir. Tillotson 

( 1995), mesleğe yeni başlayan ya· da mezun olup göreve başlamadan daha uygun 

koşullarda iş bulan öğretmenler meslekten ayrıldıklarını ifade etmektedir. Tillotson'a 

göre öğretmenlik mesleğinden ayrılmanın üç önemli temel nedeni vardır: Birinci neden, 

öğretmen ücretlerinin ve yetkilerinin sınırlı olması, ikinci neden okullardaki eski 

donanım, yazılım, ve eğitim programlarının çağın gereklerini karşılayacak özellikleri 

taşımaması, üçüncüsü neden ise okul idarecilerin bilgisayara karşı olumsuz 

yaklaşımlandır. 

Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye İç Anadolu Bölgesi'ndeki sosyo-ekonomik ve 

kültürel açıdan gelişmiş illerinden biri olan Eskişehir' de çalışan bilgisayar 

öğretmenlerinin çalışma koşullarına ilişkin görüşlerini tanımlamak ve analiz etmektir. 

Ayrıca bu araştırınayla doğal ortamında toplanan veriler aracılığıyla bilgisayar 

öğretmenlerinin mesleklerine ilişkin görüşler. düşünceleri ve çalışma koşulları hakkında 

somut ve güncel bilgilere ulaşılmaya çalışılmıştır. 
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l. l. l. Türkiye'de Bilgisayar Eğitimi 

Türkiye' de bilgisayarlar ilk defa 1960'larda kullanılmaya başlanmıştır. Bilgisayar 

kullanımı bu kısa süre içinde tüm sektörlerde yaygınlaşmıştır. Bununla birlikte Alkan 

(1987), eğitim sektörü açısından bakılınca bu sektörde durumun diğer sektörlere kıyasla 

biraz daha geride bulunduğu konusu üzerine dikkati çekmektedir (Numanoğlu, 1992). 

Nurnanoğlu (1992), Türkiye'de bilgisayarın eğitim· kurumlarında ilk defa kullanımının 

1964 yılında İstanbul Teknik Üniversitesinde olduğunu belirtmektedir. Türkiye' de 

bilgisayarın eğitimde kullanılmasıyla ilgili önemli çalışmalar konusunda Aksoy ( 1989), 

Milli Eğitim Bakanlığının Ölçme Değerlendirme şubesinde, Devlet Parasız Yatılı 

sınavlannın değerlendirilmesinde kullanıldığını ifade etmiştir. Yine Aksoy ( 1980) 

sonrasında kurulan bilgi-işlem dairesi başkanlığında sınav sonuçlannın 

değerlendirilmesinin yanı sıra öğretmenierin özlük işleri de bilgisayar aracılığı ile 

yürütülmeye başlandığını belirtmiştir. 

Bu çabaların devamında. Milli Eğitim Bakanlığının, ortaöğretim kurumlarında 

bilgisayarla eğilim konusunu gündeme getirmesiyle yeni bir dönem başlamıştır. 

Bilgisc~}Ylr Destekli Eğitim Prr~jesi adıyla anılan bu çalışma için öncelikle, 

ortaöğretİrnde bilgisayar öğretiminin esaslan ve bunlarla ilgili donanıını saptamak üzere 

üniversitelerdeki ilgili bölümlerin öğretim üyeleri ve bakanlık yetkililerinden oluşan bir 

özel ihtisas komisyonu 1984 yılında kurulmuştur: 

"Komisyon öncelikle öğrencilere bilgisayar kullanılmasuun öğretilmesini. 1985-86 öğretim 
yılında belli lise ve dengi okullarda bilgisayar öğretiminin ve bilgisayar destekli eğitimin 
başlatılması, görev alacak öğretmenierin yetiştirilmesi için belli kriterlerin belirlenmesi ve pilot 
uygulama sonuçlarına· göre sistemin yaygınlaştıolması konularında tavsiyelerde bulunmuştur" 
(Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğrctimde Bilgisayar ihtisas Komisyonu Raporu 1984, Nu manoğlu 
1992). 

1991 tarihli METARGEM raporunda (Numanoğlu, 1992), öğretmen eğitimi için ilk kez 

1985 yılında bilgisayar kullanımı ve Basic programlama dilini içeren bir kurs 

düzenlendiği, burada yetiştirilen 225 öğretmenden yararlanılarak 1985-1986 öğretim 

yılında pilot okullann bir kısmında uygulamalar başlatıldığı, 1986 yılında da öğretmen 

yetiştirme kurslanna devam edildiği ve 236 öğretmen yetiştirildiği ifade edilmektedir. 
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Öğretmen eğitimi için 1985-1989 yılları arasında 3 7 hizmet içi eğitim etkinlik 

düzenlenmiştir. 1990 yılında ise onbir eğitim etkinliği daha gerçekleştiriterek toplam 

48 etkinlikten 43 'ünde bilgisayar ok"Ur-yazarlığı ve programlama eğitimi, dördünde 

bilgisayar destekli öğretim, birinde ise bilgisayar bakım-onarım kursu düzenlenmiştir. 

Toplam 1941 öğretmene hizmet-içi eğitim sağlanmıştır. Ayrıca 1990 yılında 300 

öğretmenin eğitimi tamamlanmıştır 

1.1.2. Türkiye'de Bilgisayar Eğitiminin Giinümüzdeki Durumu 

Milli Eğitim Bakanlığının, ilgili kamınun hizmet içi öğretmen yetiştirme ile ilgili 

maddelerine dayanarak halen bu çalışmalan yürütmesine karşın bilgisayar öğretmeni 

açığı devam etmektedir. Sözü edilen bu açığın kapatılması için bir taraftan 

üniversitelerde yeni bölümler açılmakta, diğer taraftan hizmet-içi kurslanna devam 

ederek sertifika alan formatör öğretmenler ışe koşulmaktadır. Milli Eğitim 

Bakanlığı' nm projelerinin başlamasıyla birlikte Yüksek Öğretim Kurumu, 

üniversitelerin eğitim fakültelerinde bilgisayar öğretmeni yetiştirecek bölümlerin 

açılması konusunda çalışmalar yapmıştır. Bugün Türkiye' deki üniversitelerin çoğunda 

bilgisayar öğretmeni yetiştiren bölümler bulunmaktadır. Bununla birlikte varolan 

bilgisayar öğretmeni açığını kapatmak için Milli Eğitim Bakanlığı hizmet-içi eğitim 

yoluyla branş öğretmeni yetiştirmeye devam etmektedir. 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümleri ilk mezunlarını 200 1-2002 

eğitim-öğretim yılı sonunda vermişlerdir. Bu mezunların atamalannın 2002-2003 

eğitim-öğretim yılı itibariyle yapılması beklenmektedir. Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Öğretmenliği bölümleri, Teknik Eğitim Fakültelerine bağlı olmadıkları 

için, bu okul mezunlarının Mesleki ve Teknik okullarda görevlendifilme ihtimali azdır. 

(Teknik Eğitim Fakülteleri gibi diğer bilgisayar öğretmenliği bölümlerinden mezun olan 

bilgisayar öğretmenleri, Meslek Liselerinde, Anadolu M_eslek Liselerinde, Normal 

Liselerde, Teknik ve Anadolu Teknik Liselerde, İlköğretim okullannda ve bilgisayar 

eğitimi verilen her okulda görevlendirilmektedir. Teknik Eğitim Fakültelerinden mezun 

olan öğretmen adaylannın görevlendirilmesinde öncelik, bilgisayar bölümü olan 

mesleki ve teknik liselerinde olmaktadır. 



Tablo 1. Türkiye' de Bilgisayar Öğretmeni Y etiştİren Bölümlerin Listesi, 

Kontenjanları ve Puan Türleri. (ÖSS 2002 kılavuzu) 

Elektronik ve Bilgisayar Oğretmenliği (Toplam Kontenjan: 316, 4 Yıl) 
Ku.rul~uğu Fakülteler Kontenjaru 
Fırat U. Tek. Eğt. Fak. 41 
Fırat Ü. Tek. Eğt. Fak.(İÖ) 36 
Gazi Ü. Tek. Eğt. Fak. 64 
Kocaeli ü. Tek. Eğt. Fak. 41 
Kocaeli Ü. Tek. Eğt. Fak.(İÖ) 41 
Pamukkale ü. Tek Eğt. Fak. 31 
Sakarya Ü. Tek. Eğt. Fak. 31 
Sakarya Ü. Tek Eğt. Fak.(TÖ) 31 
Bilgis~yar Sistemleri Öğretmenliği (Toplam Konteı\jan: 302, 4 Yıl) 
Gazi U. Tek Eğt. Fak 84 
Mannara Ü. Tek. Eğt. Fak. (İÖ) 31 
Marmara Ü. Tek. Eğt. Fak. (İng) 53 
Selçuk Ü. Tek. Eğt. Fak. 32 
Süleyman Demirel ü. Tek. Eğt. Fak. 41 
Süleyman Demirel Ü. Tck. Eğt. Fak.(İÖ) 41 
Kırgızistan-Türkiye Manas Ü. Teknik Eğt. Fak. 41 
Bilgis~war Öğretmenliği (Toplam Kontenjan: 159, 4 Yıl) 
Fırat Ü. Tek. Eğt. Fak 41 
Fırat Ü. Tek. Eğt. Fak.(İÖ) 36 
Kocadi Ü. Tek. Ef~t. Fak. 41 
Kocaeli Ü. Tck. Eğt. Fak.(İÖ) 41 
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğrctmenliği (Toplam Kontenjan: 1056. 4 Yıl) 
Anadolu O. Eğt. Fak. 42 
Ankara Ü. Eğt. Bilimleri Fak. 42 
Atatürk Ü. Kazım Karabekir Eğt. Fak. 31 
Balıçeşehir Ü. Fen-Edebiyat Fak. 1 O 
Bahçeşehir Ü. Fen-Edebiyat Fak. (Burslu) 20 
Balıkesir Ü. Necatibey E!,>1. Fak. :J.l 
Başkent Ü. Eğt. Fak. 25 
Başkent Ü. Eğt. Fak. (burslu) 5 
Boğaziçi ü. Eğt. Fak. 34 
Çanakkale Onsekiz Mart ü. Eğt. Fak. (İÖ) 31 
Çanakkale Onsekiz Mart Ü. Eğt. Fak. 31 
Çukurova Ü. Eğt. Fak 31 
Dokuz EylülÜ. Buca Eğt. Fak. 42 
Ege Ü. Eğt. Fak. 74 
Gazi Ü. Gazi Eğt. Fak 42 
Hacettepe ü. Eğt. Fak. 53 
İnönü Ü. Eğt. Fak. :J.l 
Karadeniz Tek Ü. Fatih Eğt. Fak 42 
Marmara ü. Atatürk Eğt. Fak. 42 
Ondokuz Maps Ü. Eğt. Fak. 31 
Ondokuz Mayıs Ü. Eğt. Fak. (İÖ) 32 
ODTÜ Eğt. Fak. 57 
Osmangazi ü. Eğt. Fak 31 
Selçuk ü. Eğt. Fak 42 
Uludağ Ü. Eğt. Fak 42 
Yıldız Tek. ü. Fen-Edebiyat Fak 42 
Doğu Akdeniz Ü. Eğitim Fak. 50 
Girne Amerikan Ü. Eğt. Fak. 50 

Puan Tütii 
SAYISAL 
SAYISAL 
SAYISAL 
SAYISAL 
SAYISAL 
SAYISAL 
SAYISAL 
SAYISAL 

SAYlSAL 
SAYlSAL 
SAYISAL 
SAYISAL 
SAYISAL 
SAYISAL 
SArlSAL 

SAYISAL 
SAYISAL 
SAYTSAL 
SAYfSAL 

SAYlSA .. L 
SAYISAL 
SAYTSAL 
SAYISAL 
SAYISAL 
SAYISAL 
SAYISAL 
SAYISAL 
SAYISAL 
SAYTSAL 
SAYISAL 
SAYISAL 
SAYISAL 
SAY IS AL 
SAYISAL 
SAYISAL 
SA'Yl.SAL 
SAYISAL 
SAYISAL 
SAYISAL 
SAYISAL 
SAYISAL 
SAYISAL 
SAYISAL 
SAYISAL 
SAYISAL 
SAYISAL 
SAYISAL 

5 
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1. 2. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırma Eskişehir il merkezinde görev yapan bilgisayar öğretmenlerini 

kapsamaktadır. Bu araştınnanın temel amacı, sözü edilen ilde onbir bilgisayar 

öğretmeniyle doğal ortamlannda görüşülerek elde edilen verilerin niteliksel araştırma 

yöntemleriyle analiz edilmesi sonucunda, bilgisayar öğretmenlerinin mesleki 

dummlarına ilişkin görüş ve beklentileri betimlenmektedir. 

Bilgisayar öğretmenleriyle yapılan görüşmeler ışığında, bilgisayar öğretmeni olmanın 

avantajlan ve dezavantajları tartışılırken, meslek statüleri hakkında bilgiler de 

edinilmiştir. Bilgisayar öğretmenlerinin oku1larda resmi ya da yarı resmi ne tür görevler 

üstlendikleri, okul dışı görevlendirilmelerde bulunup bulunmadıkları, bulundularsa ne 

tür görevlendirilmelerde bulundukları, saptanmaya çalışılmıştır. Ayrıca görüşme yapılan 

onbir bilgisayar öğretmeninin görevli oldukları okullarda hangi konularda yetki sahibi 

oldukları ve okul idarelerine hangi konularda yardım ettikleri de belirlenmeye 

çalışılmıştır. Bilgisayar öğretmenlerinin kişisel projelerini ne derecede yaşama 

geçirebildikleri ve bu tür görevlendirmelerin eğitim-öğretim etkinliklerine ne derece 

etkilerinin olduğu da saptanmaya çalışılmıştır. 

Ayrıca bilgisayar öğretmenlerinin çalışma yaşamlarında ne tür sorunlarla karşılaştıkları, 

donanım, yazılım ve eğitim programlarından kaynaklanan sonınları nasıl aşmaya 

çalıştıkları da incelenmiştir. 

Son olarak bilgisayar öğretmenlerinin bilgisayar eğitimi konusuna ilişkin genel 

düşünceleri doğrultusunda, Türk eğitim sisteminin kendini yenilemesine ve gelişmesine 

yardımcı olacak konular tartışılmıştır. 

1. 3. Araştırmanın Önemi 

Bu araştırmada İç Anadolu Bölgesindeki Eskişehir ili merkezinde görev yapan 

bilgisayar öğretmenlerinin çalışma koşullarına ilişkin görüşleri, çabalan ve önerileri 

araştırılmaktadır. Bilgisayar öğretmenlerinin eğitim sistemi içinde ne tür görevler 

yaptıkları, olumlu ve olumsuz çalışma koşulları, bilgisayar öğretmenlerinin kişisel 

çabalan ve aldıklan sonuçlar ile çeşitli konulardaki düşünceleri incelenmektedir. 
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Bu çalışma bilgisayar öğretmenlerinin durumlan ile ilgili yapılmış ilk çalışma olma 

özelliği taşımaktadır. Alanyazın incelendiğinde öğretmenierin durumlarını inceleyen bir 

çok çalışma yapıldığı görülmektedir. Bilgisayarın eğitimde kullanılmasını konu alan 

çok sa)nda araştırma da bulunmaktadır. Bununla birlikte doğrudan bilgisayar 

öğretmenlerinin durumunu inceleyen bir araştırmaya rastlanmamakiadır. Yapılan 

çalışma belirtilen konuda önemli bir eksikliği kapatacaktır. Çalışmanın sonuçlan bazı 

konuların aydınlanmasını sağlarken yapılacak diğer çalışmalar için de yol gösterici 

olabilecektir. 

Bilgisayar eğitiminin Türkiye için geçmişi çok eski değildir. Türki~b_çr_lllaııda o_lduğtl 

gibi bu al9,n.da da. çağdaş bir eğitim düzeyine ulaşılmalıdır. Bilgisayann __ ~ğüiınd_ç 

kullanılmasıyla ilgili yürütülen projelerin sonuçlan dikkatle incelenmeli ve yeni 

stratejiler _gçliŞ.tirilmelidir. Crystal (200 1 ), öğretmenierin bir projeyi geliştirmek ya da 

tasarlamak için güçlerinin olmadığını ancak projeyi yürütmek v·e başanya ulaştırmak 

için güçlerinin olduğunu ifade etmektedir. Crystal' a göre öğretmenierin desteklemediği 

hiçbir proje başanya ulaşmamıştır ve öğretmenler projenin nasıl yürüdüğü hakkında en 

önemli bilgi kaynağı durumundadırlar. Bu çalışma bilgisayar öğretmenlerinin çalışma 

dummlarını ve mesleklerine ilişkin düşüncelerini incelemektedir. Bu çalışmadan elde 

edilecek sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığının, bilgisayarın eğitimde kullanılmasıyla ilgili 

yürüttüğü projeler açısından yararlı olabilecektir. Yürütülmekte olan projelerin ne 

durumda olduğu, bilgisayar eğitiminde istenilen sonuçlara ulaşılıp ulaşılamadığı, 

uygulamada ne tür aksaklıklar olduğu ortaya çıkabilecektir. Araştırma verilerinin 

doğrudan yürütmenin kaynağından -öğretmenlerden- gelmesi ise araştırmanın olası 

sonuçlarının önemini arttıracaktır. 

Ayrıca bu çalışmanın olası sonuçları,· Milli Eğitim Bakanlığına, bilgisayar eğitiminde 

geliştirilecek yeni projeler için yapıcı öneriler sunabileceb..iir. Proje geliştiren 

sonımlular, yol gösterici bilgiler ile daha yararlı çalışmalar gerçekleştirebileceklerdir. 

Çalışmanın olası sonuçları, daha önce yapılan araştırmalar sonucunda belirlenmemiş 

sorunların tartışılmasını sağlayabilecektir. 
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Eğitim toplumunda tartışılan konulardan biri de eğitim programlannın durumudur. Türk 

eğitim sisteminde eğitim programları içerikleri ve yeterlilikleri gibi nedenlerle 

kamuoyunda sürekli tartışılmaktadır. Bilgisayar öğretmenlerinin eğitim programlan 

hakkındaki görüşleri ile bilgisayar dersleri için eğitim programlarının, öğretmeniere 

göre yeterli olup olmadığı ortaya çıkarılacaktır. Bilgisayar dersleri eğitim programları 

hakkındaki öğretmen görüşlerinden, bilgisayar dersleri eğitim programlannın yeniden 

yapılandırılması çalışmalan sırasında ilgililere yardımcı olabilecektir. 

Katılımcıların hepsi bilgisayar öğretmenidir ve bilgisayar öğretmeni yetiştiren dört 

yıllık fakültelerden mezun olmuşlardır. Bilgisayar öğretmenlerinin görüşleri ışığında 

üniversitelerin bilgisayar öğretmeni yetiştiren bölümleri için yararlı olacağı düşünülen 

sonuçlar elde edilebilecektir. Bilgisayar öğretmenlerinin kendi dunımlanna ilişkin 

görüşleri, bilgisayar öğretmeni yetiştiren kurumlar için bir geribildirim olacaktır. 

Bilgisayar öğretmeni yetiştiren kurumlar, bu çalışmanın sonuçlarını değerlendirerek, 

bilgisayar öğretmenleri yetiştirmek ıçın stratejiler geliştirebilir. Ayrıca bilgisayar 

öğretmenlerinin yaptıklan tüm işler ve çeşitli konularda yaşadıkları olumsuzluklar 

incelenerek, yürütülen eğitim programlannın olası eksiklikleri giderilebilecektir. 

Bu çalışmanın olası sonuçlan ile bilgisayar öğretmenlerinin okullarda yaptıklan eğitim

öğretim ile ilgili olan ve olmayan işlerin tümü analiz edilecektir. Böylece bilgisayar 

öğretmenleri ıçın yeniden bir görev tanımlaması yapılması ıçın zernın 

hazırlanabilecektir. Türk Milli Eğitim sisteminin yanıtianmasına gereksinim duyduğu 

bazı sonılar bulunmaktadır. Bilgisayar eğitiminin gelişmesi, bilgisayar öğretmenlerinin 

çalışmalarım ne yönde etkilemektedir? Bilgisayar öğretmenleri, diğer öğretmenlerden 

farklı olarak ne tür görevler üstlenmektedir? Bilgisayar öğretmenlerinin diğer 

öğretmenler bir karşılaştırma yapıldığında iş yükü açısından bir farklılık var mıdır? 

Bilgisayar öğretmenlerinin yaptıklan işler karşılığında ne tür bir ücretlendirme 

yapılmaktadır? Bu çalışma, bilgisayar öğretmenleri için güncel bir meslek analizi 

çalışmasına gerek olup olmadığı konusunda ilgililerde bir düşünce oluşmasında yararlı 

olabilecektir. Eğer güncel bir meslek analizine gerek duyulacaksa bu analiz için 

gereksinim duyulacak ön bilgiler sunulabilecektir. Bu bilgiler, araşbrma 

sonuçları dikkate alındıgı ölçüde bilgisayar öğretmenlerinin görevlendirilmeleri, 
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statüleri ve ücretlendirilmeleri gibi konularda da iyileştirmeler yapılması ıçın yol 

gösterici olabilecektir. 

Araştırmacı, bu çalışmayla bilgisayar öğretmenlerinin seslerini doğrudan duyurmalarını 

sağlamak istemiştir. Daha önce bu konuda bir araştırma yapılmadığı için bilgisayar 

öğretmenlerinin durumlan kamuoyu tarafindan pek bilinmemektedir. Türk Milli Eğitim 

sisteminde bilgisayar öğretmenleri, -diğer öğretmenler gibi- önemli bir eğitim-öğretim 

mücadelesi sürdürmektedir ve araştırmacı bu çalışma aracılığı ile bilgisayar 

öğretmenlerinin mücadelesine akademik bir katkıda bulunmak istemiştir. 

1.4. Araştırma Soruları 

Bu araştırmanın temel sorusu şu şekilde ifade edilmiştir: "Ortaöğretim kurumlannda 

görev yapan bilgisayar öğretmenlerinin mesleki dunımlanna ilişkin görüş ve 

beklentileri nedir'7"' Araştırmanın temel sorusu üç sonı ile yanıtlanmaya çalışılmıştır. 

Bu sorular aşağıda belirtildiği gibidir: 

1. Bilgisayar öğretmenlerinin görev yaptıklan okullardaki görev ve sorumlulukları 

nclerdir? 

2. Bilgisayar öğretmenleri, görev ve sorumluluklarını daha ıyı yerıne getirebilmek 

için hangi durumların değişmesini istemek'iedirler? 

3. Bilgisayar öğretmenleri meslekte daha iyi yetişrnek ve daha iyi eğitim vermek için 

hangi kişisel çabalan göstermişlerdir? Bu çabaların sonucunda a) ne gibi olumlu ve 

b) ne gibi olumsuz durumlarla karşılaşmışlardır? 

1. 5. Tanunlar 

Öğretmen: Mesleği, bir bilim dalını, bir sanatı ya da teknik bilgileri öğretmek olan 

kimse. 

Bilgisayar: Çok sayıda aritmetiksel ya da mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, önceden 

verilmiş olan bir izlenceye göre yapıp sonuçlandıran elektronik aygıt. 
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Bilgisayar Öğretmeni: Bilgisayar ile ilgili konuların eğitim etkinliklerini 

gerçekleştiren öğretmen 

Eğitim Teknolojisi: Eğitim ile ilgili kurarnların en etken ve olumlu uygulamalara 

dönüştürülmesi için personel, araç-gereç, süreç ve yöntemlerden oluşturulmuş bir 

sistemler bütünü. 

Eğitim Programı: Öğrencilerde beklenen öğrenmeyi meydana getirebilmek ıçın 

planlanmış etkinlikterin tamamı. 

Meslek Lisesi: Meslek eğitimi veren ortaöğretim kunımları. 

Kodlama: Verilerin içerik analizine tabi tutulması, yani veriler arasında yer alan 

anlamlı bölümlere (bir kelime, cümle, paragraf) isim verilmesi süreci. 

Sağlama (Triangulation): Sağlama. Niteliksel ç.alışınalarda elde edilen verilerin alanda 

uzman biri tarafından sağlamasının yapılması. 

Durum Çalışması: Güncel bir olguyu kendi yaşam çerçevesi içinde çalışan görgül bir 

araştırma yöntemidir. 

Görüşme: Önceden belirlenmiş ve ciddi bir amaç içi yapılan, soru sorma ve yanıtlama 

tarzına dayalı karşılıklı ve etkileşimli bir iletişim süreci. 
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2 - ALANYAZIN TARAMASI 

Araştırmacı bu çalışmanın konusu ile ilgili bir alanyazın taraması yapmıştır. Bu tarama 

sonucunda bilgisayann eğitimde kullanılması, bilgisayar eğitimi ve öğretmenler ile ilgili 

yapılmış çok sayıda araştırmaya ulaşmıştır. Bununla birlikte araştırmacı, doğrudan 

bilgisayar öğretmenlerini konu alan bir araştırmanın bulunmadığını görmüştür. 

Bu araştırmada alanyazın taraması üç temel bölümde ele alınmıştır: Birinci bölümde 

öğretmenierin çalışma ortamları ile ilgili araştırmalar, ikinci bölümde genel olarak 

öğretmenler ve bilgisayar eğitiminin durumu ile ilgili araştırma sonuçları ve üçüncü 

bölümde ise öğretmenlerinin karşılaştıkları çeşitli sorunlar karşısında gösterdikleri 

çabalar ve karşılaştıkları çeşitli durumları konu alan araştırmalar incelenmektedir. 

2. 1. Bilgisayar Öğretmenlerinin Görev ve Sorumlulukları 

Yapılan bir araştırmada öğretmenierin çalışma yaşamlarında bulundukları dururnun üç 

alanda değerlendirilebileceği belirtilmiştir (Smith, 1994 ): 

1- Öğretmenierin kendilerinin geliştirdikleri ve yeniledikleri ortamlar, 

2- Yöneticilerin hazırladıkları ortamlar 

3- Diğer kişilerin (diğer öğretmenler, öğrenciler ve çalışanlar) hazırladıkları ortamlar. 

Bu açıdan bakıldığında bilgisayar öğretmenlerinin görev ve sorumluluklarını yerine 

getirdikleri çalışma ortarnJan kendileri, yöneticiler ve diğer kişiler (diğer öğretmenler 

öğrenciler ve çalışanlar) açısından ele alınabilir. 

2.1.1. Bilgisayar Öğretmenlerinin Kendileri ile İlgili Ortamlar 

Lise ve dengi okullar yönetmeliği (28/11/1964 tarih ve ı 1862 sayı), madde 56-82'de 

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yapan öğretmenl.erin görev ve 

sorumluluklan tanımlanmıştır. Branş olarak bakıldığına, bilgisayar öğretmeni, okullarda 

bilgisayar dersleri etkinliklerini yürütmekle sorumlu öğretmen olarak düşünülebilir. 

Gratch (2000), mesleğe yeni başlayan bir öğretmenin resmi görevlerinin yanı sıra; sınıf 

disiplini, öğrenci motivasyonu, öğrenciler arasındaki bireysel farklılıklar, öğrenci 
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çalışmalannın değerlendirilmesi, velilerle işbirliği, sınıf çalışmasının organizasyonu, 

materyal ve araç-gereç yetersizliği ve bireysel öğrenci sorunlan gibi durumlarla 

ilgilenmek durumunda olduğundan söz ederken, mesleğe yeni başlayan bir öğretmenin 

ilk iki ayının şu işlerle geçtiğini ifade etmektedir: Sınıf disiplini ve yönetimini 

sağlamak, gerekli araç-gereç ve materyalleri sağlamak, sınıfın örgütlenmesi, velilerle 

ilgilenmek, günlük planlama, çeşitli kağıt işleri, öğrencileri öğrenmeye güdülemek, 

öğrencilerin bireysel gereksinimleriyle ilgilenmek. 

Öğretmenierin genel görev ve sorumluluklannın dışında çalıştıklan branşa ilişkin özel 

görev ve sonımlulukJan bulunmaktadır. Bilgisayar öğretmenleri okulda bilgisayar ve 

ilgili teknik donanımdan sorumlu öğretmenler durumundadırlar. Lise ve dengi okullar 

yönetmeliğinin 57 ve 71. maddelerinde belirtildiği gibi (Ek - F), ilgili öğretmenler 

eğitim ve öğretim etkinliklerinde laboratuvarların kullanılmasından ve korunmasından 

sonırnludurlar. Amerika'da bilgisayar öğretmenlerinin durumu teknolojinin okullarda 

yaygınlaşmasıyla birlikte daha belirgin olmaya başlamıştır. Amerika' da teknolojinin 

yoğun olarak kullanıldığı okullarda çeşitli sorunların üstesinden gelmek için bilgisayar 

laboratuvarları yöneticisi vardır ve genellikle bu yönetici bir öğretmendir (Oswald, 

1996). 

Messmer'in (1996) yaptığı bir araştırmaya göre, Kuzeybatı Pasifik bölgesinde bir okul 

bölgesi her okulda iki tane teknoloji lider öğretmen görevlendirmiştir. Bu öğretmeniere 

zaman ve kaynak sağlanmıştır. Bu öğretmenler okuldaki çeşitli sorunları çözmekte, 

uygulamalar geliştirmektc ve diğer öğretmeniere yardımcı olmaktadır. Bu teknoloji 

lider öğretmenierin en önemli özellikleri sorun çözme yeteneklerinin olmasıdır. 

Türkiye'de varolan uygulamada bilgisayar öğretmenleri bu görevleri yerine getirmekle 

beraber, zaman ve kaynak sağlanması ve statü gibi yasal düzenlemeler 

bulunmamaktadır. 

Btmderson ve Merill ( 1994) okullarda teknolojinin ne kullanımının, ne yararlarının ne 

de bakım onarımlannın önceden planlandığı gibi gelişmediğini belirterek, mühendisler, 

doktorlar gibi yerleşmiş meslekler için meslek analizi çalışmalanna gerek olmadığım, 
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ancak okullarda bu çalışmanın gerekli olduğunu söylemektedir. Bu bağlamda öğretmen 

ve yöneticilerin meslek analizlerinin yeniden yapılmasını önermektedir. Sözü edilen bu 

durumun, öğretmen yetiştiren kurumlar için de bağlayıcı bir tarafı söz konusudur. 

Mesleki ve teknik eğitim öğretmenlerini yetiştirmek için rehber ilkeler henüz tam 

olarak belirlenmemiştir. Oysa eğitimcilerin kendilerini geliştirmeleri ve sürekli daha iyi 

olmaları için bu ilkelere gereksinim vardır (Bean, 1996). Yapılan bir başka benzer 

çalışma da ise Wagner'in (1995) elde ettiği bulgular şunlardır: 

Öğretmenlerle ilgili mesleki geliştirme çalışmalan yapılmadan önce okul kültürünün 

iyi analiz edilmesi gerekir. 

Meslek geliştirme çalışmaları öğretmenler ıçın olduğu kadar yöneticiler ıçın de 

olmalıdır. 

Öğretmeniere mesleki geliştirme çalışmalarında seçenekler sunulmalıdır. 

Yapılacak meslek analizi, meslek geliştirme ve rehber ilkelerin belirlenmesi çalışmaları. 

bilgisayar öğretmenlerinin değişen okul yapısındaki statüsünü daha iyi tammlayacaktır. 

2.1.2. Bilgisayar Öğretmenlerinin Yöneticilerle İlgili Ortamları 

Öğretmenierin çalışma ortamında en önemli unsurlardan biri yöneticilerdir. 

Teknolojinin okullara girmesiyle birlikte okul yöneticilerinin yönetim anlayışı daha 

farklı boyutlarıyla gündeme gelmiştir. Her şeyden önce yöneticilerin kişisel vİzyonu, 

okul toplumundaki her bireye liderlik yapacaktır (Haddad, 1994). Teknolojik açıdan 

düşünüldüğünde, bu araştırmada söz edilen liderlik kavramı önem kazanmaktadır. 

Okul örgütünü, öğretmenierin genel çalışma ortamı olarak düşünüldüğünde, yönetici

öğretmen ilişkilerinin sonuçlan etkili olmaktadır; çünkü yöneticilerle öğretmenler 

arasındaki ilişkiler, okul organizasyonunun gelişmesinde birinci derecede önemlidir 

(Ellis, 1994). 
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Stiles'in (1993) yaptığı bir araştırmada, okul örgütü ile öğretmenierin mesleki tatmini 

arasında olumlu bir ilişki olduğunu göstermiştir. Burada belirtilmesi gereken bir diğer 

konu da yöneticilerin, okul örgüt ortamının iyileştirilmesinden birinci derecede sorumlu 

kişi olarak öğretmenierin iş tatminini sağlamalı ve her öğretmenin kariyerini olumlu bir 

şekilde desteklemesi gerekmektedir. (Theunissen, 1994). 

Adamo'nun ( 1993) yaptığı bir araştırma Stiles'in çalışmasını desteklemekte, lider 

öğretmenierin ve personelin yetiştirilmesine katkıda bulunan etkenler arasmda okul 

yönetimini, yöneticinin liderlik tarzını ve yaklaşımiarım göstermektedir. 

Gonzales ve LeRoy'Lın (1995) yaptığı araştırma ise çok sayıda öğretmenin, mesleğin ilk 

yıllarında meslekten ayrıldığını göstermektedir. Bu hem emek hem zaman hem de 

kaynak israfıdır. Ayrıca öğretmen gereksinimi ise azalmamaktadır. Öğretmenierin bu 

kritik zamanlarda mesleklerine bağlı kalmalannda anahtar rol yöneticilere düşmektedir. 

Sadece meslckte kalmalannda değil, öğretmenierin ış yaşamlanndaki 

verimiiliklerindeki anahtar kişi de yine okul yöneticileridir. Aynı şekilde Chu, ( 1993). 

mesleki ve teknik okullarda çalışan öğretmenlerin, yöneticiler ne kadar kendilerine 

kanşmazsa, o kadar verimli çalıştıklarını ifade etmektedir. Yöneticilerin öğretmenler 

üzerindeki etkilerinin hem öğretmenierin mesleki yaşarnlarının kalitesine hem de 

eğitim-öğretimin kalitesine doğrudan etkileri vardır. 

Geniş yetkilere sahip olan yöneticilerin kişisel yaklaşımlan son derece önemlidir. Bir 

araştırma karamsarlık ve önyargı gibi duygulann, okul yöneticilerinin kararlar 

almasında ve yönetici-öğretmen ilişkilerinde olumsuz etki yaptığı sonucuna ulaşmıştır 

(Du Toit, 1 993). Okul yöneticilerinin bu gibi duygulanndan arınması bu olumsuz 

etkileri ortadan kaldıracaktır. 

Tillotson, (1995) iş başındaki yöneticilerin teknik, insani ve kavramsal yönleri 

bulunduğunu belirtmektedir. Bilgisayar öğretmenlerinin çalışma ortarnını doğrudan 

etkileyen önemli bir unsur da yöneticilerin teknik yönü bir başka deyişle teknolojiye 

bakış açılarıdır. 
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Jackson (1996), yöneticilerin teknolojinin eğitim programianna ve okullara 

yerleşmesinde öncü rolü oynadıklarını belirtmektedir. Coutts (1995), okul 

yöneticilerinin teknolojik endişeleri az olduğu ve bilgisayarlardan yararlanma oranlan 

yüksek olduğu ölçüde bilgisayara sıcak baktıklarını belirtmektedir. Smith (1996) ise, 

araştırmasında yöneticilerin bilgi teknolojileri kullanım alt yapılarının, okullarda bu 

alanda aldıklan kararlarda etkili olduğunu, bilgi teknolojileri kullanan yöneticilerin bu 

işe bütçeden daha çok para ayırdığı sonucuna ulaşmıştır. Bilgisayar ve teknolojiye sıcak 

bakmayan yöneticiler, çalıştıkları okullarda bilgisayar eğitimine gerekli maddi-manevi 

desteği sunmaktan yoksun olabilirler. 

Reinke ( 1 996) ise bir başka açıdan bu konudakj endişelerini dile getirmektedir. 

Reinke'ye göre eğitim sektörü gelişen yeni teknolojilerden yararlanma eyleminde yavaş 

hareket etmektedir. Eğitimden sorumlu liderler teknoloji kullanımı ve okulların yeniden 

yapılanması sorunlarını birbirinden bağımsız olarak ele almaktadır. Çok az yönetici 

okulların yeniden yapılandırılması ve teknoloji arasındaki ilişkiyi kavramıştır. Sözü 

edilen bu noktada bilgi ve altyapı eksikliği de vardır. Bu konuda yazılacak bir kılavuz 

kitap çok yararlı olacaktır. Ayrıca Reinke liderliğin, teknolojinin okullara yerleşmesinde 

yararlı olacağını vurgulamaktadır. 

Yöneticilerin bu kritik konuıniarına karşın Cook'un (1996) yaptığı bir araştırma, 

öğretmenierin artık eskisi gibi yöneticiliğe pek hevesli görünmediklerini 

göstermektedir. Cook, yöneticiliğe geçiş nedenlerini beş alt başlıkta belirtmektedir: 

1) Kişisel yükselme isteği, 2) okul kararlarmda etkili olma isteği, 3) diğer yöneticilerin 

cesaretlendirmesi, 4) öğrencilerin hayatianna biçim verme isteği, ve 5) deneyimli 

insanlarla birli~te çalı~ma isteği. 

Yöneticilerin bilgisayar ve teknoloji ile ilişkilerini konu alan yeni araştırmaların 

yapılmasına gereksinim vardır. Bu çalışmalar, bilgisayar eğitimi alanında planlamalar 

ve çalışmalar yapan uzmanlar için yararlı bir yol gösterici olacaktır. 
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2.1.3. Bilgisayar Öğretmenlerinin Diğer Öğretmenler, Öğrenciler ve Çalışanlar ile 

İlgili Ortamları 

Okuldaki çalışanlar arasındaki ilişkiler öğretmenierin iş yaşamlarını doğrudan 

etkilemektedir. Bond (1995), öğretmenierin günlük yaşamlarında ilgitenrnek zorunda 

kaldıkları çeşitli çatışmaların bulunduğunu öne sürmektedir. Bond'a göre bu çatışmalar 

öğretmen-veli çatışması, eski ve yeni öğretmenierin çatışması, farklı branşlardaki 

öğretmenierin çatışması ve öğretmenierin okuldaki yönetim ve diğer çalışanlar ile 

çatışması olarak ifade edilebilir. Okul yönetimi ile sorun yaşayan çalışanların dedikodu 

ve laf taşıma gibi tavırlarda bulunduğunu belirten Bond, bu durumun tüm çalışanlar 

arasında gruplaşmalara neden olduğunu da eklemektedir. 

Dramer ( 1994), okullarda öğretmenierin çalışma isteksizliğinin yaygın biçimde 

görüldüğünü, bunun önemli nedenlerini de çalışanlar arasındaki ilişkiler olduğunu 

belirtmektedir. Dramer'e göre çalışanlar arasında dürüst açık ve sık bir iletişim 

bulunması, okul çalışanlarının birlik ve beraberlik içinde bulunmaları, okul 

çalışanlarınm birbirlerine sahip çıkmaları, okul çalışanlarırun ortak amaçlarının 

bulunması, okul çalışanlarının birbirlerine yardım etmeleri, okul çalışanları arasında 

neşe, mizah ve güven bulunması ve okul çalışanlarının birbirlerinin başarılarını takdir 

etmeleri, öğretmenierin iş yaşamlarını olumlu etkileyen etmenler olarak ifade edilebilir. 

Öğrencilerin oluşturdukları ortamlar, öğretmenierin meslek yaşamlannda önemli bir 

unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Kuşkusuz öğrencilerin öğretmenler için anlamı 

büyüktür. Araştırmalar, mesleklerinin varlık nedeni olarak görünen öğrencilerin okulda 

oluşturdukları ortarnlann, öğretmenierin çalışma yaşarnlarını doğrudan etkilediğini 

göstermektedir. 

Trisler ( 1996), sorunlu öğrencilerin, öğretmenl.erin mesleklerinden ayrılmak ya da 

emekli olmak isteme nedenlerinden biri olarak görmektedir. Bingham'a (1996) göre 

öğrencilerin disiplin yetersizliği, öğretmenierin iş tatminsizliğinin ana nedenlerinden 

biri olarak karşırruza çıkmaktadır. 
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Williams (1995), öğretmenierin stres altında çalışma nedenlerinden biri olarak 

öğrencilerin durumunu öne sürmektedir. Williams' a göre öğretmenierin öğrencilere 

karşı kontrollerini kaybetmeleri (ya da kontrol edememeleri), sınıf mevcudunun fazla 

olması, öğrencilerin olumsuz davranışlarda bulunması ve öğrencilerin öğrenme 

durumlannın yetersiz olması, öğretmenierin iş yaşamlannda stres içinde çalışma 

nedenlerindendir. 

Konuyu bir başka açıdan değerlendiren Taylor ( 1 988) ise öğretmenleri mesleklerinde 

tutan en büyük nedenin genç insanlara yardım etmek ve onların gelişimine katkıda 

bulunmak olduğundan söz etmektedir. Taylor' a göre okullardaki disiplin yetersizliği 

öğretmenierin işten ayrılmalannda neden olmaktadır. Benzer şekilde Janice ( 1996), 

öğrenci disiplin sonınlarını, öğretmenierin stres içinde çalışmalannın temel 

nedenlerinden biri olarak ifade etmektedir. 

Callm.vay ( 1995) ı se öğretmen-öğrenci ilişkilerinde ve öğrencilerin okuldaki 

davranışlannda öğrencilerin ailelerinin sosyo-ekonomik dururnlarının önemli bir rol 

oynadığını ifade etmektedir. 

2.2. Öğretmenler ve Bilgisayar Eğitimi ile İlgili Yapılmış Araştırmalar 

Öğretmenler ve bilgisayar eğitirili ile ilgili yapılmış araştırınalar bu araştırınaya yol 

gösterecek sonuçlar sunabilmektedir. Bu bakımdan öğretmenierin eğitimde bilgisayar 

kullanılması ile ilgili düşüncelerini konu atan araştırmaları da incelemekte yarar vardır. 

Amerika' da bilgisayar öğretmenlerinin okullardaki görev tanımlan ayrıntılı olarak 

yapılmıştır. Uygulamalar, tüm öğretmenierin etkin bilgisayar kullanmasının sağlarunası 

ve bilgisayar öğretmenlerinin teknoloji lider öğretmen konumunda bulunması 

doğrultusunda gerçekleşmektedir. Bu durum, bilgisayar öğretmenlerinin görev ve 

sorumluluklannda belirgin değişikliklere yol açacaktır. Durham'ın (1997) yaptığı 

araştırma, pek çok bilgisayar geliştirme projesinde bilgisayan etkin kullanan 
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öğretmenler üzerinde durolduğunu ve bunun bilgisayar öğretmenlerine karşı daha iyi bir 

seçenek olduğun düşünüldüğünden söz etmektedir. 

Türkiye' de öğretmenierin bilgisayan etkin kullanmaları konusunda çeşitli çalışmalar 

yürütülmektedir. Örneğin, Eskişehir İl Milli Eğitim müdürlüğü, tüm öğretmenierin 90 

saatlik bilgisayar kursundan geçmelerini gerekli görmüş ve öğretmenler için bilgisayar 

kursları düzenlemiştir. Bu kurslarda öğretmeniere temel bilgisayar eğitimi verilmiştir. 

Öğretmenierin bilgisayar kullanmasıyla yapılan araştırmalarda dikkat çekici sonuçlara 

ulaşılmıştır. Bly ( 1993), bilgisayar kullanımının öğretmenierin verimli olmasına ve 

etkinliklerini desteklemelerine katkıda bulunduğunu belirtmektedir. Kişisel olarak 

bilgisayardan yararlanan ve bilgisayarın iş yaşamiarına getirdiği olumlu katkıları 

farkeden öğretmenler eğitim-öğretim etkinliklerinde de bilgisayardan yararlanmaya 

çalışabileceklerdir. 

Tüm öğretmenierin bilgisayardan aynı derecede yararlandığını söylemek doğnı bir ifade 

olmaz. Öğretmenierin branşı, kişisel olarak bilgisayar bakışlarını etkilemektedir 

(Tbrahim, 1 995). 

Ryan ( 1996}, ise öğretmenierin önceki deneyimlerinin bilgisayar klıllanmada etkili 

olduğunu, matematik ve fen bilgisi öğretmenlerinin daha az direnç gösterirken, diğer 

öğretmenierin daha çok direnç gösterdiğini ifade etmektedir. Başlarda direnç gösteren 

öğretmenler ise bilgisayarın yararlarını gördükçe fikir değiştirmektedir. 

Okullarda bilgisayar kullarumı. konusunda duyulan endişe yerini hoşlanma, kullanışlılık 

ve kendine güven duygularına bırakabilmektedir (Gardner, 1997). Gay (1997), ise 

öğretmenierin bilgisayarı öğrenme ihtiyacı duyduğunu fakat buna engel olarak zaman 

ve olanak sorunu bulunduğunu belirttiklerini ifade etmektedir. Gay, öğretmenierin 

bilgisayarı kullandıkça ve kullanmak zorunda kaldıkça öğrendiklerini, öğrenme 

sürelerinin ise bir çok etmene bağlı olarak değiştiğini belirtmektedir. 
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Öğretmenierin bilgisayar kullanmasını etkileyen etmenler konusunda da yapılmış 

araştırmalar bulunmaktadır: Wamer (1993), Öğretmenierin teknolojiyi eğitimde 

kullanmalarım etkileyen etmenleri, politik ve kültürel ortamların oluşturulması, zaman, 

erişim, yapısal engeller ve kültürel durumlar olarak belirlemiştir. Wesley (1996) ise bu 

etmenleri öğretmenin tutumu, deneyimleri, yönetimin stratejisi, okul kültürü ve yeni 

teknolojilerin karmaşıklığı olarak göstermektedir. 

Sherman'ın (1997) yaptığı araştımıa sonuçları incelendiğinde öğretmeniere göre 

okullarda bilgisayar kullammını destekleyen etmenler olarak okulun teknolojik 

yeniliklere açık olmasını, personelin birbirine destek vermesini, okulun gerekli teknik 

donamma sahip olmasını, yerinde teknik ve lojistik destek, eleman yetiştirilmesini ve 

geliştirilmesi, okullarda bilgisayar kullanımını engelleyen etmenJcr ise donanımın eski 

olması, planlama ve geliştirme için zamanın sınırlı olması, yerinde sağlanamayan teknik 

destek, açık, net ve uzun vadeli stratejilerin belirlenemernesi olduğu görülmektedir. 

Sherman'ın araştırmasında belirttiği gibi personelin birbirine desteği, lojistik ve teknik 

destek sağlanması ve eleman yetiştirme geliştirme gibi etmenlerin bilgisayar 

öğretmenlerini doğrudan ilgilendirdiği söylenebilir. Planlı ve resmi boyutta olmasa da 

bilgisayar öğretmenleri şu veya bu şekilde bu çalışmaların içinde yer almaktadırlar. 

Öğretmenler hakkında yapılan bir başka araştırmamn sonuçlarına göre (Holden, 1 997) 

Teknoloji kullanımında cinsiyetinetkisi olduğu, 

kadınlan tamamının teknolojiden uzak olmadığı, erkeklerin de tamamının teknoloji 

uzmanı olmadığı, 

kadınların teknolojiye alışma çabalarından, erkekl.erin ıse teknolojiyi kullanma 

çabalanndan söz ettikleri, 

kadınların en çok kelime-işlem programlanın iyi kullandıkları, 

cinsiyetierin teknolojiye bakışlanndaki önyargımn ok'Ullarda devam ettiği, 

teknolojinin öğretmenierin henüz fark etmediği bir güç olduğu, ve 

teknolojinin düşünceleri değiştirebildiği ve etkileyebildiği ortaya çıkanlmıştır. 
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Bir başka araştırmada ise Bitner (1994), öğretmenlerin, okullarda bilgisayar 

kullanımının yaygınlaşamamasım şu nedenlere bağladıklarını belirtmektedir: eğitim 

programlannın yetersizliği, sınıfın gereksinimlerinin dışında olması, eğitim yetersizliği 

kullanım yetenekleri eksikliği, ilgi alanları dışında kalması, uygun yazılım sorunları, 

izlenecek bir yöntem olmayışı, hazırlık için yeterli zaman bulunamaması. Bu sorunlar 

sadece bilgisayar öğretmenlerini değil, eğitim-öğretimde bilgisayarlardan yararlanma 

durumunda olan her öğretmenin genel sorunları olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Messersmith ( 1993) ise bilgisayarın eğitimde kullanımında ilkelerden daha çok 

öğretmenin eğitim felsefesinin etkisi olduğunu ifade etmektedir. Denilebilir ki 

öğretmenler olması gereken şekilde değil de kendi birikimleri doğrultusunda 

bilgisayarlardan yararlanmaktadır. Eğer aynı ortamdaki öğretmenierin birikimleri ve 

yaklaşımları aynı değilse farklı uygulama şekilleri ile karşılaşılmaktadır. 

Crampton ( 1996 ), yaptığı araştırmada, teknolojik kaynaklardan daha iyi yararlanmak 

konusunda öğretmenierin teknolojiyi kullanma konusunda daha yürekli olmaları 

gerektiği, üstelik öğretmenierin çoğunluğunda teknolojik yeniliklere yatkınlık 

göztendiğini belirtmektedir. Crarupton bu yatkınlığm olmadığı zaman teknolojinin, 

kullanmak zonında kalanlar için ağır bir yük oldubıı.ınu ifade etmektedir. 

Bilgisayar destekli eğitimin başanya ulaşmasında sosyo-ekonomik faktörler ön plana 

çıkmaktadır (Copeland, 1997). Bazen karşılaşılan sorunlarm çoğunluğu öğretmenierin 

çözebilecekleri türden olmamaktadır, bu durumda ise öğretmen elindeki olanaklardan 

en iyi şekilde yararlanmaya çalışmaktadır. 

Eğitim programiarına bilgisayan dahil etmek çözülmesi çok zor ve karmaşık bir sorun 

olarak karşımıza çıkmaktadır (Teasley, 1996). Redish ( 1997) bu sonınun temel 

nedenlerinden birisinin sayıca ve kalitece yetersiz öğretmen yetiştirilmemesi olduğunu 

söylemektedir. Sayısı az olan bilgisayar öğretmenleri ellerinden geldiğince yararlı 

olmaya çalışmaktadırlar. Diğer branş öğretmenlerinin bilgisayarı etkin kullanmaları 

okullarda bilgisayarın eğitim-öğretİrnde daha etkin ve verimli k"Ullanılmasını 

sağlayacak, bu dururnsa bilgisayar öğretmenlerinin çalışma ortamını da doğrudan 
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etkileyecektiL Amerika' da uygulanan sistemin temelinde öğretmenierin etkin 

bilgisayar kullanması, bilgisayar öğretmenlerinin de farklı bir statüye geçirilmeleridir. 

Bu statü teknoloji sorumlusu ya da teknoloji lideri olarak adlandınlabilir. 

Üniversitelerin öğretmen yetiştiren bölümlerinde temel bilgisayar eğitimi verilmesi çok 

önem kazanmıştır; ancak öğretmen yetiştirme kurumlan güncel ihtiyacın altında 

bilgisayar eğitimi vermektedirler (Clay, 1993). Yaşanan deneyimlerden sonra artık iyi 

bilinmektedir ki öğrencilerin başarılı olmalarını sağlayan teknolojinin kendisi değildir. 

Öğretmen bu başarıyı sağlamaktadır (Dana, 1993). Türkiye'de bilgisayarlaşma oranının 

artması, bilgisayar öğretmenlerinin sayısmın -ve kalitesinin- artması ve diğer branş 

öğretmenlerinin bilgisayar okur-yazan olmalarıyla birlikte önümüzdeki zaman içinde bu 

konuda ciddi gelişmeler yaşanınası beklenmektedir. 

2.3. Bilgisayar Öğretmenlerinin Çabaları ve Karşılaştıkları Durumlar 

Öğretmenierin meslek yaşantılarında yerine getirmeleri gereken çeşitli görev ve 

sorumluluklar vardır. Varolan çalışma ortamları, bir çok öğretmen için bu görev ve 

sorumlulukları yerine getirmede yeterli olanakları sunamamaktadır. Öğretmenler 

çözebilecekleri sorunların üstesinden gelmek için bazı çabalar göstermektedirler. 

Öğretmenler okulda karar alma mekanizmasında fazla yer almamaktadırlar. Yapılan bir 

araştı.rma, öğretmenierin okulda karar alma mekanizmasında daha fazla yer almak 

istediklerini, bunun iş verimliliği ve öğrenci başansını arttıracağı düşündüklerini ifade 

etmektedir (Mayo, I 995). Bu konuda yapılacak diğer araştırmalar, gelecekte kurulacak 

okul sistemlerine bu konuda fikir verecektir. Örneğin, günümüzde bazı okullarda 

uygulanmaya çalışılan TKY (Toplam Kalite Yönetimi) sistemi, çalışanların (personel, 

öğretmenler) ve öğrencilerin, kendilerini ilgilendiren konularda karar alabilecekleri ve 

bu kararların uygulanmasım takip edebilecekleri bir sistemdir. Sistem tüm çalışanların 

mutluluğunu temel alarak çalışma ortammda kalitenin artınımasını sağlamaktadır. Söz 

konusu bu durum da sistemin ürünlerinin (öğrencilerin) daha kaliteli olmasını 

sağlamaktadır. 

Öğretmenierin çalışma yaşamlannda stres altında olduklan bilinmektedir. Bir çok 

araştırma sonucu bize bunu göstermiştir. Bu araştırmalardan birinde Adams (1996), 

mesleki ve teknik öğretmenleri % 72'sinin stres altında çalıştığını belirtmektedir. Ünal 
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(2000) ise, öğretmenler stresi kendi yöntemleri ile çözmeye çalıştıklanru, bunun düzenli 

bir şekilde olmadığı, öğretmenierin yaşlannın, cinsiyetlerinin, çalışma ortamlarının ya 

da haftalık ders yükünün, stres belirtilerindeki farklılıklar için belirleyici neden 

olmadıklarını, ifade etmektedir. Ünal'a göre öğretmenlerin stresini azaltmak için 

çalışma ortanuru iyileştirmeli ve haftalık ders yükü azaltılmalı, öğretmenler spor 

ve/veya diğer sosyal etkinlikler ile uğraşmalıdır. 

Maputo (2000), öğretmenlerin kendilerine yönelen çeşitli eleştirilere karşın, sonınıarını 

çözmek için yasal olmayan yollara başvurmak zorunda kaldıklarını belirtmektedir. 

Öğretmenierin çalışma yaşamlarında karşılaştıkları sorunlar ve özverileri 

düşünüldüğünde eğitim-öğretim etkinliklerinde kaliteyi artırmak için yasal olmayan 

çözümlerin üretildiği ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmanın amaçlannda biri de bu tür 

uygulamaları saptamaktır. Yasaların ve yönetmeliklerin, öğretmenler için hangi 

durumlarda olumlu sonuçlardan çok olumsuz sonuçlar doğurduğu önemlidir. 

Yapılan araştırmalar, öğretmenierin okulda daha özgür bir ortamda çalıştıkları (işlerine 

daha az karışıldığı) zaman daha verimli olduklarını belirtmektedir. Öğretmenierin 

yönetime katılmaları yeni okul sistemlerinin gereklerindendir ve araştırmalarda elde 

edilen sonuçlar bunu göstermektedir. 

Kowalski ( 1993}, okullardaki reformun temelinde öğretmenin okul yönetimine daha çok 

katılmasının olduğunu belirtmektedir. Konuyu destekleyen diğer çalışmalar okul 

sisteminde öğretmenliğin özerk bir hale getirilmesini savunmaktadırlar. Abdullah 

(1993), öğretmenierin ve diğer personelin özerk olarak yönetime katılmalarının, eğitim

öğretimin kalitesini artırdığını belirtirken, Pena (1993), öğretmenin özerk bir şeklide 

görevlerini yerine getirmesinin diğer personelde, öğrencilerde ve ailelerde olumlu etki 

bıraktığını ifade etmektedir. 

Trisler (1996), öğretmenierin mesleklerinden ayrılmak istemelerinin temel nedenlerinin 

başında özerlik, yetki ve para konulannda yaşanan sıkıntılar olduğu belirtmek.'i:edir. 

Öğretmenierin özerkliğinin ve yönetime katılmalannın önündeki en büyük engelin 
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bürokrasi olduğu ifade edilebilir. Kaigler (1997), politik sistemden kaynaklanan 

bürokratik engellerin, öğretmenierin idealist tavırlarını körelttiğini iddia etmektedir. Orr 

(19939, ise bürokratik yapı ve emir altında bulunmanın, öğretmenin etkisini ve verimini 

düşürdüğü sonucuna varmıştır. Orr, hiyerarşik durumun, yönetim desteğinin, başarı 

merkezliliğin, personel birliğinin, karar verınede katılımın ve bürokratik yapının 

öğretmenin iş tatminini etkilediğini belirtmektedir. Dramer'e (1994) göre okullarda 

çalışma ortamında isteksizlik yaygın bir şekilde görülmeki:edir ve bu durumu kırmak 

ıçın çözüm önerilerinin ilk maddesine özerklik ve düşüncelerini özgürce 

uygulayabilmeyi yerleştirmiştir. Culver (1994), öğretmenler üzerinde baskı kurarak 

nüfiız sağlamak gibi bürokratik çabalar okuldaki güven ortamını zedeleyecek, bu da 

eğitim-öğretim etkinliklerine olumsuz yansıyacağından söz etmektedir. Silva ( 1995), 

öğretmen katılımlı karar vermenin öğretmenin mutluluğunu. bunun da okul 

hizmetlerinde kalitenin artmasını sağlayacağını, bu durumun özellikle kırsal ya da 

sosyo-ekonomik olarak düşük bölgelerde yaşayan öğrencilere sunulan eğitimin 

kalitesinin artmasını sağlayacağını iddia etmektedir. 

Mesleki ve teknik öğretmenJerin -ve doğal olarak bilgisayar öğretmenlerinin- rol 

belirsizliklerinden söz edilebilir. Adams' a ( 1996) göre mesleki ve teknik öğretmenierin 

stres altında çalışma nedenlerinden biri-okul sistemi ana başlığı altında- rol belirsizliği, 

rol çatışması, rol aşırı yüklernesi ve role hazırlıksızlık gösterilmektedir. Adams ayrıca 

yukarıda daha önce tartışılan yönetici desteği ve katılım yoksunluğunu da stres 

nedenleri arasında göstermektedir. 

Janice ( 1996) ise öğretmenierin stres içinde olmalannın nedenleri arasında ilk sırada rol 

ilişkili nedenleri (iş yükünün fazla olması, rol çatışmalan ve rol belirsizlikler) olarak 

göstermektedir. 

Mesleki ve teknik eğitimde bulunan öğretmenierin en çok şikayet ettikleri konulardan 

birisi de eğitim programlannın yetersizliğidir. Bu durum sadece eğitim toplumunu 

değil, sistemin ürünlerini kullanmak isteyen iş dünyasını da rahatsız etmektedir. 

Reynolds (1 993), iş dünyasının en çok şikayet ettiği konulardan birinin de mesleki ve 
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teknik okullardaki eğitim programlarının çağın gerisinde kalması olduğunu belirtmiştir. 

Bilgisayar öğretmenlerinin, çok sık yenilenen yazılım ve donanım bilgilerinin eğitimini 

varolan eğitim programlarıyla nasıl vermeye çalıştıkları bu araştırmanın yanıt aradığı 

sorulardan biridir. 

Eğitimde bilgisayar kullanılmasıyla ilgili başlarda yapılan büyük bir hata, sadece 

donanımın sağlanmasıyla projelerin başanya ulaşacağı şeklindeydi. Hunt ( 1995), 

gerekli donanım elde edilirken yetişmiş eleman, para kaynağı ve planlama gibi 

unsurların göz ardı edildiğini belirtmektedir. Ancak, Dana (1993), öğrencilerin başarılı 

olmasım sağlayanm teknolojinin kendisi değil, öğretmenler olduğunu belirtmektedir. 

Diğer unsurlar mutlaka tartışılacaktır; ancak, bilgisayar öğretmenlerinin ve eğitim 

teknolojisinden yararlanmak isteyen tüm eğitimcilerin önündeki en büyük sorunlardan 

biri donanımdır. Kalk (1992), 21. yüzyıl başında Amerika' daki okullardaki teknolojik 

birikjmlerin% 52'sinin devre dışı kalacağını tahmin etmektedir. 

Keller (2000), zamanı geçnuş eski model bilgisayarların hem eğitim programını 

izlernede hem de yeni çıkan yazılırnlara uyum sağlamada sorun olduğunu 

belirtmektedir. Keller bakım ve onarım işlerinin yetersiz kişilerce verildiğini, bunun da 

zaman ve para kaybı anlamına geldiğini ifade etmektedir. Ucuz çözümlerin her zaman 

en iyi çözümler olmayacağını söyleyen Keller, okullar için maliyetin önemli olduğunu; 

ancak satış sonrası yaşanabilecek sıkıntılar için daha farklı ölçütler bulunduğunu da 

belirtmektedir. Keller' e göre sorunlar sadece yazılım ve donanımdan 

kaynaklanmamaktadır, kötü planlama ve uygulamadan kaynaklanan sonınlar da zaman 

ve para kaybı anlamına gelmektedir. Öğretmenierin ve uzmanların görüşlerinin 

alınmamasını da eleştiren Keller, bazı hataları düzeltmenin, projenin geliştirilmesinden 

daha ağır bir mali yük getirebileceği konusunda bizleri uyarmaktadır. Teknik desteğin 

önemli bir sorun olduğunu belirten Keller, okullarda bilgisayar öğretmenlerinin ya da 

bu işten anlayan diğer personelin teknik gayri resmi olarak, gerek.'i:iğinde teknik personel 

gibi çalıştığmı belirtmektedir. Okullar bu sonıniarı kendi içinde çözmektedir ve özel 

sektörden yardım isternek en son çare olarak düşünülmek.'i:edir. Keller' e göre bu 
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durumun getirdiği sakıncalar vardır. Teknolojiden resmi ya da gayri resmi sorumlu olan 

kişiden (bilgisayar öğretmenleri vs.) neredeyse her şey beklenmektedir. Bu kişinin 

bilgisini aşan sorunların çözümü istendiği gibi, herhangi birinin rahatlıkla yapabileceği 

işler için bile bu kişiler rahatsız edilmektedir. Keller okullara pahalı teknolojiler 

getirmenin her sonınun çözülmesi demek olmadığını, pek çok okula yıllar önce alman 

son model bilgisayarların hiç kullanılmadan ve yararlanılmadan eskidiğini, eğer onu 

kullanabilecek yetişmiş bir öğretmen yoksa teknolojinin hiçbir anlam ifade etmediği 

söylemektedir. 

Öğretmenierin sosyal karşılaştırmalardaki dengesizlikleri öğretmenierin iş doyumu ve 

verimlerini olumsuz etkilemektedir ( Curry, 1993). Öğretmenlik mesleğinin itibarının 

yükseltilmesi bu bakımdan önem taşımaktadır. Bingham ( 1996) ise ücret yetersizliğini 

iş tatminsizliklerinin nedenlerinden biri olarak göstermektedir. Öğretmen maaşlanımı az 

olduğu bir sır değildir. Mesleğinde mutlu olmayan öğretmenler bu dunım karşısında 

daha iyi bir iş olanağı bulabildiklerinde aynlabilmekte; ancak daha iyi bir iş olanağı 

yoksa mutsuz bir şekilde çalışmaya devam etmektedirler. (Maddox, 1997). Sanford

Sarafoglu ( 1 997). öğretmen açığının özellikle de kaliteli öğretmen açığının varolan bir 

durum olduğunu, öğretmenierin nasıl meslekte tutulabileceklerinin tartışılması 

gerektiğini ifade etmektedir. 

Hannum (200 1 ), öğretmenierin bu gün pek çok sorunla yüz yüze geldiklerini, bunları 

yeterli hızda ve yeterli ölçüde çözemediklerini dolayısıyla da öğrencilerin 

öğrenebilecekleri kadar öğrenemediklerini belirtmektedir. Yetkililer sürekli olarak 

öğretmenierin çalışma şartlarını iyileştirrnek vaadine bulunmaktadırlar. Ancak Baker 

( 1996), devlet ve politikacılar tarafından öğretmenierin ulus gençliğini yetiştirmek için 

kayıtsız-şartsız fedakarlık yapacağı düşünülen bir topluluk olarak görüldüğünü 

belirtmektedir. 

2.4. Sonuç 

İlgili alanyazında öğretmenlerle ilgili yapılmış çok sayıda araştırmaya 

rastlanabilmektedir. Eğitimde bilgisayann kullamlması ve ilgili alt konulannda da 
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gittikçe artan sayıda araştırmalann yapıldığını da gözlenmektedir. Bununla birlikte 

dünyada ve Türkiye' de bilgisayar öğretmenlerini doğrudan konu alan bir çalışma 

gerçekleştirilmemiştir. Yapılmış çalışmalann çoğunluğu bilgisayann eğitimde kullarum 

şekilleri, uygulamalardan alınan sonuçlar gibi konularda gerçekleştirilmiştir. Bilgisayar 

öğretimi yerleştikçe ve bilgisayar öğretmeninin önemi anlaşıldıkça, bilgisayar 

eğitiminde öğretmeninin yerini konu alan çalışmalann artacağı düşünülmektedir. 
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3- YÖNTEM 

Bu bölümde araştırma modeli, araştırma tasarımı, araştırmanın geçerlilik ve 

güvenilirliği ile araştırmanın güçlü ve sınırlı yönleri yer almaktadır. 

3.1. Araştırma Modeli 

Bu araştırma niteliksel bir çalışmadır. Niteliksel çalışmanın, durum ça!tşması 

kapsammda desenlenmiştir. Durum çalışması güncel bir olguyu kendi yaşam içeriği 

içinde çalışan, olgu ve içinde bulunduğu içerik arasındaki sınırların kesin hatlarıyla 

belirgin olmadığı ve birden fazla kanıt veya veri kaynağının varolan durumlarda 

kullanılan görgül bir araştırma yöntemidir (Yıldırım ve Şimşek, 2000) 

İnsan davranışlarınlll doğal olmayan ortamlarda aynen oluşturulması olası değildir 

(Yıldırım ve Şimşek, 2000). Bu nedenle yüzden, olaylar kendi doğal ortamJannda 

incelenmelidir. Bir ortamda meydana gelen olaylan ve sonuçlarını başka ortamıara 

genellernek oldukça güçtür. Nitel araştırmaların sonuçlan genelierne kaygısından 

uzaktır. Araştırınacı bu çalışınayı Eskişehir İli merkezinde görev yapan bilgisayar 

öğretmenleri ile sınırlamış ve sadece bu öğretmenierin durumlarını incelemiştir. 

Araştırma sonucunda sadece Eskişehir İlini ilgilendiren sonuçlar çıkabilir. Bu nedenle 

araştırma sonuçlannın tümünün Türkiye için doğrudan genellenmesi uygun değildir. Bu 

ifadelerden, araştırma sonuçlarının tümünün, ilk bölümde söz edilen kurumlar için 

anlamsız olduğu sonucu çıkarılmamalıdır. Araştırma sonuçlan ilgili kişi ve kurumlar 

için yararlı bilgiler sunacak"tır. 

Geleneksel araştırma yöntemlerinden farklı olarak nitel çalışmalarda araştırmacı 

katılımcılada doğrudan görüşmeler yapan ve gerektiğinde onların deneyimlerini 

yaşayan, ortam içinde gözlemlerde bulunan ve bütün birikimlerini analiz için kullanan 

kişidir. Hiçbir araştırmada yüzde yüz nesnellik olası değildir ve bu nedenle tam 

nesnellik elde edebilmek için veri kaynaklanna yakın olarak elde edilebilecek daha 

geçerli bilgileri kaybetmemek gerekir (Yıldırım ve Şimşek, 2000). Araştırmacı, 

araştırma yaptığı alanda beş yıllık bir mesleki deneyime sahiptir. Araştırmacı 

araştırmanın yapıldığı kentte yaşamaktadır. Araştırmacı aynı zamanda araştırmaya 
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katılan katılımcılar ile düzenli bir mesleki diyalog içinde bulunmaktadır. Bu gibi 

özellikler, araştırma sürecinde araştırınacıya empati, algılama ve yorumlama gibi 

işlevlerde yardımcı olmuştur. Araştırmacı tüm katılımcılarla yüzyiize görüşme yapmış, 

verileri doğrudan elde etmiştir. 

Bogdan ve Biklen'in belirttiği gibi, bir bütünün onu oluşturan parçaların toplamından 

daha fazla bir anlam ifade ettiği gerçeğinden hareketle araştırma konusu bütüncül bir 

yaklaşımla belirlenir ve toplanan veriler bütüncül bir yaklaşımla analiz edilir (Yıldırım 

ve Şimşek, 2000). İnsan davranışlarını bir bütün olarak incelemek gerekir. İnsan 

davranışlan birbirinden bağımsız alt davranışlara bölünemez. Nitel araştırma, sorunu 

birbirinden bağımsız alt değişkenlerle değil, bir bütün olarak inceler. Değişkenler kendi 

başına bir anlam ifade etmezler. Her değişken diğer değişkenleri etkilemektedir. Bu 

değişkenierin tamamı ise bütünü meydana getirmekte, değişkenierin kendi başlarına 

ifade ettiklerinin tamamından daha farkJı bir gerçek ortaya çıkmaktadır. Araştırmacı bu 

gerçekten hareket ederek görüşmelerde elde ettiği verileri bir bütünlük içerisinde 

değerlendirmiştir. 

Nitel araştırmaların merkezinde insan vardır ve araştırmaya katılan her birey temel veri 

kaynağıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2000). Bireylerden her türlü bilgi elde edilmeye 

çalışılır. Bu yüzden elde edilecek veri önceden hazırlanmış keskin sorularla ya da diğer 

yollarla sınırlandınlmaz. Oldukça esnek ve açık bir tutum izlenir ve ilgili araştırma 

sorusuna ilişkin mümkün olduğu kadar ayrıntılı ve derinlemesine veri toplamaya 

çahşılır. Araştırmacı yan-yapılandırılmış goruşme tekniğini uygulayarak hem 

katılımcılara araştırma konusu hakkında yol göstermiş hem de alt sorularla görüşmeyi 

sınırlamayarak katılımcıların görüşlerini sınırlamadan sunmalarını sağlamıştır. 

Katılımcının ne demek istediği anlaşılamıyorsa doğru bilgilere ulaşmak olası değildir. 

Katılımemın sözleri, davranışları, mimikleri ve ortam içinde yaptıklan bir bütündür 

araştırmacının bunların hepsinin farkında olması gerekmektedir. Nitel araştırmacının 

görevi, katılımcıları rahatlatmak, onlarla samimi ve güven veren bir ilişki k.rurmaktır. Bu 

sayede katılımcılarm kendilerini daha rahat ve anlaşılır ifade etmeleri olasıdır. Bu 

çalışmada araştırmacı, görüşmelerin rahat bir ortamda gerçekleştirebilmesi için gereken 
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tüm önlemleri almaya çalışmıştır. Görüşme ortamı hakkında katılımcılan uyararak 

çalıştıkları okullarda bu ortamın oluşturulmasını sağlamıştır. Bazı okullarda 

laboratuvarlarda, bazı okullarda ise öğretmenler odası ya da şef odasında görüşmeler 

gerçekleştirilmiştir. Bir kısım görüşme ise araştırmacının evinde gerçekleştirilmiştir. 

Çalışma saatleri içinde uygun olmayan ve araştırmacının davetini kabul eden 

katılımcılada sakin bir ev ortamında görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Tüm görüşmelerde 

araştırmacı, katılımcı ile sessiz bir ortamda ve sadece iki kişi olarak görüşmeleri 

gerçekleştirmiştir. Araştırmaemın katılımcılarla meslektaş olması, konuşulan komılar 

hakkında ön bilgilerinin bulunması ve katılımcıların çoğu ile yakın ilişkiler içinde 

olmasının avantajlanndan yararlanmaya çalışnuş ve mümkün olduğu ölçüde içeriden ve 

ayrıntılı verileri elde etmeye çalışmıştır. 

Nitel araştırmalarda katılımcılarm sayısının nice! araştırmalardaki gibi fazla olması 

gerekmez (Yıldınm ve Şimşek, 2000): çünkü nitel araştırmalarda yüzeysel değil 

derinlemesine veri toplanır. Verilerin miktan ve ayrıntısı fazla olunca çözCımlenrneleri 

de uzun zaman almaktadır. Bu araştırmada araştırmacı katılırncı sayısını onbir ile sınırlı 

tutmuş ve olabildiği ölçüde çok ve detaylı bilgilere ulaşınaya çalışmıştır. 

Nitel araştırmalarda tek yöntem kullanılabileceği gibi, birden fazla yöntem de bir arada 

kullanılabilir. Yapılan araştırmanın amacına ve doğasına en uygun olan yöntem ya da 

yöntemler araştırmacı tarafından belirlenir ve bu çok önemlidir. Araştırma sürecinde 

yeni durumlarla ya da sorunlarla karşılaşıhrsa yöntem değiştirilebilir ya da yem 

yöntemler de kullamlamaya başlanabilir. Araştırmacı esnek olmak zorundadır. Yeni 

durumlar araştırınayı yapısal bir değişikliğe zorlayabilir. Ortaya çıkan yeni sonınlar 

yüzünden yeni araçlar geliştirilmek, varolanlar üzerinde düzeltmeler yapılmak zorunda 

kalmabilir (Yıldınm ve Şimşek, 2000). Araştırmacı yeni durumlara uyum sağlamalıdır. 

Nitel çalışmalarda araştırmacılar esnek hareket ettiği sürece araştırma başarılı bir 

şekilde sürdürülebilir. Bu çalışmada araştırmacı araştırma yöntemini değiştirmek 

zonında kalacağı bir sürprizle karşılaşmamıştır; ancak görüşmeler sırasında esnek 

davranarak karşılaştığı çeşitli konular hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için yarı

yapılandırılmış görüşmelerin özelliğine uygun olarak katılımcılara ek sorular sormuştur. 
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Nitel araştırmada toplanan veriler sayılara indirgenemez. Nitel araştırmada temel amaç 

sayılar yoluyla sonuçlara ulaşmak değildir (Yıldınm ve Şimşek, 2000.). Nitel 

çalışmalann amacı durumun (ya da problemin) bütünü hakkında genel bir fikir 

vermektir. Bu nedenle her türlü veri, ayrıntılı ve derinlemesine toplanmaya çalışılır. Bu 

nedenle bu çalışmada araştırmacı verilerin analizi çalışmalarında elde ettiği sonuçları, 

belirlenen temalar ve konu başlıklarına göre düzenlemiş, o konu hakkında fikir verecek 

tüm verileri bir arada sunmuştur. 

3.1.1. Araştırmada Kullamlan Veri Toplama Yöntemleri 

Bu çalışmada Nitel araştırma yöntemlerinden göriişme ve gözlem kullanılmıştır. Bu 

çalışmada yarı-yapılandınlmış görüşme yöntemi kullarulmıştır. Yan-yapılandırılmış 

görüşme yönteminde araştırmacı, katılımcıya sormak üzere sorular hazırlar. Bu 

soruların sayısı fazla değildir ve konunun ana hatlarını ifade edecek şekilde hazırlanmış 

sorulardır. Katılımcı soruları istediği genişlikte yanıtlayabilir. Araştırmacı ise sonılara 

verilen yanıtlar ışığında açıklanmasını istediği konular için ya da daha ayrıntılı bilgiler 

almak için katılımcıya ek somlar sorabilir. Yan-yapılandırılmış görüşmeler analiz 

kolaylığı ve esnekliği nedeniyle tercih edilen görüşme yöntemidir. 

Araştırmacı görüşmeleri sürdürürken verilen yanıtiara göre yeni alt sonılar sorarak 

katıhıncıyı yön.lendirmiş ve gereksinim duyduğu tüm verileri elde etmiştir. Bazen bir 

konunun tam aniaşılamayacağını düşündüğünde katılımcının ayrıntılara girmesini 

sağlamış, hiçbir konunun ihmal edilmemesi için çaba göstermiştir. Yan-yapılandırılmış 

görüşme türünün sağladığı esneklik, katılımcıların kendilerine özgü dummlarını 

belirlemek için kolaylık sağlamıştır. 

Araştırmacı bu çalışmada gözlem formlanndan yararlanarak katılımcıların mimiklerini, 

ses ton.larını, duygusal tepkilerini belirlemeye çalışmıştır. Bu sayede hangi konularda ne 

tür tepkiler (sinirli, kızgın, heyecanlı vs.) verdiklerini dikkatle not etmiştir. 

Katılımcılann verdikleri tepkiler, hangi dummların on.larda ne tür etki bıraktığını 

görmek açısından -örneğin, basit bir iş için derslerinin bölünmesine duydukları kızgınlık 

gibi- yararlı olmuştur. 
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3.2.1. Araştırma Alanı 
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Bu araştırma, İç Anadolu Bölgesinde bulunan sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik açıdan 

gelişmiş Eskişehir kentinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı kent merkezinde 

görev yapan ve Eğitim Fakültelerinden mezun olan ve ortaöğretim kı.ırumlannda çalışan 

bilgi.w.:ıyar öğretmenlerinin çalışma ortamıanna ilişkin görüş ve düşüncelerinin 

incelenmesidir. Bilgisayar öğretmenlerinin görevlendirme durumları, ücretlendirme 

durumları, statü durumlan branşı farklı olan formatör öğretmenlerden farklı 

olabilmektedir. Bu çalışmada branşı bilgisayar olmayan ancak bilgisayar derslerine 

öğretmenler araştırma kapsamı dışında tutulmuştur. Çünkü bu çalışmanın amaçlarından 

biri de, sadece bilgisayar öğretmenlerine özgü durumların tespit edilebilmesidir. 

Eskişehir İl merkezinde görev yapan bilgisayar öğretmenlerinin ve çalıştıkları okulların 

listesi İl Milli Eğitim Müdürlüğü Atama Bürosundan, büro şefinin talimatıyla elde 

edilmiştir. Çalışma yapılacak okullar da, bilgisayar öğretmenlerinin görev yaptıklan 

okullar olarak belirlenmiştir. Çalışma yapılacak okullar belirlendikten sonra Anadolu 

Üniversitesi Eğitim Bilinıleri Enstitüsüne bir dilekçe ile başvurulmuş, resmi işlemlerin 

başlatılması sağlanmıştır. Eskişehir valiliği onaylı araştırma yapılabilir izni, İl Milli 

Eğitim Müdürlüğünden 04/l2/200 1 tarihinde sağlanmıştır (Ek - A). Çalışmanın 

araştırma alanını oluşturan okulların adları, niteliksel araştırma etiklerine uygun olarak 

açıklanmayacak, okulların türlerini gösterecek biçimde harflerden oluşan kod isimler 

kullanılacaktır (A Lisesi, B Endüstri Meslek Lisesi gibi). 

Elde edilen listede adı bulunan bilgisayar öğretmenlerinden birinin tayin olması, birinin 

de askerlik görevini yapması nedeniyle şehir dışında bulundukları için kendileriyle 

görüşme yapılamamıştır. Ancak araştırma kapsamına giren okullardan birisinde çalışan 

bir öğretmen; askerlik görevi devam ederken izinde bulunduğu sırada, zaman ayırarak 

görüşmeye katılmıştır. Bunun yanı sıra ataması yeni gerçekleştirilen (stajyer) 

öğretmenlerin, Bu araştırmanın temel amacı olan bilgisayar öğretmenlerinin mesleki 

durumlarına ilişkin görüş ve düşünceleri konusuna ilişkin yeterli deneyime sahip 

olamayacakları düşünülerek araştırmanın kapsamı dışında tutulmuşlardır. Ayrıca 

İlköğretim okullannda görev yapan öğretmenierin çalışma ortamlarının kendi içlerinde 
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değerlendirilmesi gerektiği düşünüldüğünden bu çalışmanın kapsamı dışında 

tutulmuştur. İç Anadolu Bölgesi Eskişehir kentinden bir Lise ve dört Meslek Lisesi ve 

dengi ok."Ullardan olmak üzere toplam onbir bilgisayar öğretmeni katılmıştır. 

3.2.1.1. Araştırmaya Katdan Okullar 

3.2. 1.1.1. Tarihçe ve Genel Bilgiler 

A Lisesi: 

I 973-1974 yılında ortaokul olarak hizmete girmiştir. 1975-1976 yılında bünyesinde lise 

açılarak A Lisesi adım almış, 1994-1995 yılında tamamen liseye dönüştürülmüştür. A 

Lisesinde Fen bilimleri, Türkçe-Matematik, Sosyal Bilimler, Spor ve Yabancı Dil 

bölümleri bulunmaktadır. A Lisesi üç binadan oluşmaktadır. Birinci binada derslikler ve 

okul yönetimi, ikinci binada konferans salonu ve spor salonu, üçüncü binada ise yatılı 

öğrencilerin kaldığı okul pansiyomı bulunmaktadır. A Lisesi kent merkezine çok 

yakındır. Kent merkezinden yürüyerek kısa zamanda ulaşılabilir. Aynı zamanda A 

Lisesinin yanında bulunan bir bulvardan pek çok dolmuş ve otobüs hattı geçmektedir. 

B Endiistri Meslek Lisesi: 

Okul daha önce farklı bir semtte ve farklı bir ad altında hizmet vermiştir. Okul 2000-

200 l eğitim ve öğretim yılında yeni binasına taşınarak B Endüstri M.eslek Lisesi adını 

almıştır. B Endüstri Meslek Lisesinde Bilgisayar, Elektrik ve Elektronik bölümleri 

vardır. B Endüstri Meslek Lisesi iki binadan oluşmaktadır. Birinci binada yönetim 

birimleri ve teorik derslikler vardır. İkinci binada ise atölyeler ile spor salonu 

bulunmaktadır. B Endüstri Meslek Lisesi kent merkezinden uzaktadır. Diğer semtlerden 

ulaşmak için iki araç değiştirmek gerekir. Diğer semtlerden gelen öğrenciler için 

ulaşımı yonıcu olabilir. 

C Anadolu Teknik Lisesi: 

1990-1991 öğretim yılında Uçak Elektroniği Bölümü ile F Anadolu Teknik Lisesi 

bünyesinde açılmış, 08/08/1991 tarihinde kendi binasına taşınmıştır. 13/10/1999 da 

IS09000 kalite belgesini almıştır. C Anadolu Teknik Lisesinde Bilgisayar: Donanım, 

Uçak Bakım Teknisyenliği: Elektronik ve Uçak Bakım Teknisyenliği: Gövde-Motor 

bölümleri bulunmaktadır. C Anadolu Teknik Lisesinin üç binası vardır. Birinci binada 
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yönetimi birimleri ile bazı bölümlerin atölye ve derslikleri vardır. İkinci binada ise Uçak 

motor ve elektroniği bölümlerinin atölyeleri vardır. Üçüncü binada ise yatılı öğrenciler 

için pansiyon bulunmaktadır. Bu arada bir başka binanın ise inşaatı devam etmektedir. 

C Anadolu Teknik Lisesi kent merkezinden çok uzakta kurulmuştur ve kentin sosyo

ekonomik olarak çok gelişmemiş bir bölgesindedir. Okulun ulaşımı diğer okullara 

karşılaştınlacak olursa sorunludur. Kent merkezinden bu bölgeye tek bir otobüs hattı 

bulunmaktadır. Otobüs ise belirli bir tarifeye uygun zamanlarda gelmektedir. Bu 

bölgede dolmuş hizmeti bulunmamaktadır. 

D Meslek Lisesi: 

Okul 06.10.1939'da Akşam K1z Sanat okulu olarak açılmıştır. 1974-1975 öğretim 

yılmda Kız Meslek Lisesi olmuş, 1976-1977 yılında karma eğitime geçmiş Meslek 

Lisesi olarak eğitime devam etmiştir. 1986 yılında okulun adı D Meslek Lisesi olarak 

değiştirilmiştir. Okulda Ağır. ve Gıda Teknolojisi, Tasarım ve Teknolojisi, Bilgisayar. 

Kimya, El Sanatları ve Teknolojisi, Seramik, Cilt Bakımı ve Kuaförlük, Tekstil

Konfeksiyon, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümleri bulunmaktadır. Okul büyük tek bir 

binadan oluşmakta, tüm birim ve bölümler bu binada bulunmaktadır. Ayrıca okulun 

bahçesi içinde bir başka binanın inşaatı devam etmektedir. Okul kent merkezine çok 

yakındır. Kent merkezinden yürüyerek kJsa zamanda ulaşılabilir. Aynı zamanda okulun 

yanında bulunan bir bulvardan pek çok dolmuş ve otobüs hattı geçmektedir. 

E Anadolu Meslek Teknik ve Endiistri Meslek Lisesi: 

E Anadolu Meslek Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, 1942-1943 öğretim yılında Yasin 

ÇAKIR'a ait bir binada öğretime başlamıştır. Açıldığı yıl Tesviyecilik, Demircilik ve 

Marangozluk bölümleri olarak üç sanat dalında faaliyet göstermiştir. 28/10/1944 

tarihinde de 61.870 m2 olan arsa üzerine kurulan bugünkü binalarma taşınmıştır. 

1968-1969 öğretim yılında E Anadolu Meslek Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 

bünyesinde Makine, Elektrik ve Elektronik Bölümleri bulunan Teknik Lise açılm1ştır. 

1982- 983 öğretim yılı başında Elektronik, Sıhhi Tesisat ve Kalorifercilik Bölümleri ile 

Teknik Lise Elektronik Bölümleri okul bünyesinden ayrılarak G Endüstri Meslek 
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Lisesi'ne nakledilmiştir. E Anadolu Meslek Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde, 

Endüstri Meslek Lisesinde Bilgisayar(Donarum), Döküm , Elektrik , Matbaa , Makine 

Model, Makine Ressamlığı , Metal İşleri , Mobilya ve Dekorasyon ve Tesviye olmak 

üzere dokuz bölüm; Teknik Lisede ise Elektrik, Makine ve Makine Ressamlığı 

bölümleri bulunmakta olup, 2001-2002 öğretim yılından itibaren Anadolu Meslek 

Lisesi bünyesinde Bilgisayarlı Nümerik Kontrol Bölümü (CNC) eğitim ve öğretime 

başlamıştır. Okul yüzölçümü olarak kentin en büyük okullanndan biridir. Çok sayıda 

binası ve tesisleri bulunmaktadır. Okul yaklaşık olarak 60.000 m2'1ik büyük bir bahçe 

içindedir. Okul kent merkezine çok yakındır. Yürüyerek çok kısa bir zamanda 

ulaşılabilir. Okulun çok yakınında kentin çeşitli bölgelerine giden otobüslerin ve 

dolmuşların duraklan bulunmaktadır. 

3.2.1.1.2. Öğretmen ve Çalışan Sayıları 

Tablo 2' de araştırmaya katılan okullardaki öğretmen ve çalışan sayılan bulunmaktadır. 

Tablo 2. Araştırınaya Katılan Okullardaki Öğretmen ve Çalışan Sayıları 

Okullar Öğretmen sayıları 

ALisesi 75 
B Endüstri Meslek Lisesi 18 
C Anadolu Teknik Lisesi 16 
D Meslek Lisesi 25 
E Anadolu Meslek Teknik ve 36 
Endüstri Meslek Lisesi 

22 
18 
38 
123 

~..·:: 
ro Cl) 

~E 
"'
·- Cl) öl)l.. -·on iil=o 

5 
2 
2 
3 

75 
40 
34 
64 
159 
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1.. 

'"0 
ro 
~ 

8 
ı-

o 
z 
79 
42 
37 
66 
? 

7 
4 
s 
5 
7 

* Bilgisayar öğretmenleri sayısına sadece branşı bilgisayar olan öğretmenler dahil edilmiştir. Askerlik 
görevini yapan bilgisayar öğretmenleri de kadrolarının bulunduğu okullarda gösterilmiştir. Meslek 
Liselerinde. meslek dcrsi öğretmen sayıları bilgisayar öğretmenlerini de kapsamaktadır. 

3.2.1.1.3. Öğrenci Sayıları 

Araştırmaya katılan okulların kendilerine özgü bölümleri olduğu için, öğrenci sayılarını 

bölüm karşılaştırmalı olarak vermek olanaksızdır. Bu Bilgilerin elde edildiği Eskişehir 

kentine ilişkin il Milli Eğitim Müdürlüğü Web sayfasındaki bilgiler henüz 

standartlaştırılmadığı için araştırmaya katılan okullardaki bilgiler birbirinden bağımsız 

? 
6 
lO 
7 
19 
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ve dağınık bir görüntü çizmektedir. Elde edilen bilgiler ışığında toplam öğrenci sayıları 

Tablo 3 'te gösterilmektedir. 

Tablo 3. Araştırmaya Katılan Okullardaki Öğrenci Sayılan 

Ok.'llllar Kız Öğrenci Erkek Öğrenci Toplam Şube Sayısı 

Sayısı Sayısı 

ALisesi 1017 785 1083 52 
B Endüstri Meslek Lisesi 99 618 717 21 
C Anadolu Teknik Lisesi 49 385 434 17 
D Meslek Lisesi 809 72 881 28 
E Anadolu Meslek Teknik -Sayı Yok- -Sayı Yok- (Eiv1L 1723 -Sayı Yok-
ve Endüstri Meslek Lisesi TL: 214) 

1937 

3.2. 1 .2. Araştırmaya Katılanlar 

Araştırma yapılacak öğretmenler ve okullar belirlendikten sonra araştırmacı, bazı 

katılırncılanı telefon yoluyla ulaşarak görüşrnek istediğini ve çalışmasında söz etmesine 

karşın araştırmanın koşullarını ve ayrıntılarını telefonda belirtmenıiştir. Daha sonra tüm 

katılımcılara yüz yüze görüşme yoluyla ulaşılarak böyle bir çalışmaya katılmak isteyip 

istemedikleri sorulmuştur. Araştırmacı tüm katılımcılardan olumlu yanıt almıştır. 

Araştıımacı her katılımcıya ön görüşmede çalışmanın koşullarından söz etmiştir. Bu 

çalışmada veriler görüşme yöntemiyle toplanmış ve her görüşme kayıt cihazı 

kullanılarak kaydedilmiştir. Görüşme kayıtlarını sadece araştırmacı ve alan uzmanı 

dinlenıiştir. Tüm görüşme kayıtları bu çalışmanın sonuçlandınlmasından sonra yok 

edilmiştir. Katılımcıların kimlik bilgileri gizli tutulmuş ve görüşme kaydı sırasında 

gerçek isimleri değil, katılımcılarının kendilerinin 

kullanılmıştır. 

belirledikleri takma isimleri 

Araştırmacı, bu çalışmanın gönüllülük esasına dayalı bir çalışma olduğunu, katılımcının 

istediği herhangi bir anda açıklamada bulunmadan görüşmeyi yarıda kesebileceğini, 

gereksediği durumlarda ilgili kişilere (enstitü müdürü, çalışmayı yürüten uzman, 

araştırmacı) telefon ve e-posta yoluyla ulaşabileceğini de bildirmiştir. Araştırmacı 

ayrıca katılımcılara bu araştırmanın resmi boyutu hakkında da bilgi vererek, resmi 

valilik iznini de göstermiştir. 
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Araştınnacı, niteliksel araştınna ve bilgisayar öğretmenliği konusunda yetişmiş bir 

uzmanın yardımıyla, yukarıda anlatılan tüm konular hakkında ayrıntılı bilgilerin 

bulunduğu bir bilgilendirme formu (Ek - E) hazırlamıştır. Her katılımcıya görüşme 

öncesinde bu bilgilendirme formu okutulmuş ve iki kopyasını imzalaması sağlanmıştır. 

İmzalı kopyalardan birisi katılımcıya verilmiş, diğeri ise araştırmacının kendisine 

kalmıştır. 

3.2.1.2. !.Araştırmaya Katılanların Özellikleri 

Niteliksel araştırmaların ilkelerine uyularak araştırmaya katılan bilgisayar 

öğretmenlerinin adları gizli tutulacaktır. Bu nedenle, katılımcıların gerçek isimleri 

yerine takma adlaıı kullanılacaktır. Aşağıda, çalıştıkları okullara göre katılımcıların 

özellikleri incelenmiştir. 

A Lisesi Kahlımrısı: 

İsmail: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi (ingilizce) Bilgisayar-Elektronik 

bölümü mezunu. üç yıldır Milli Eğitim Bakanlığında görev yapıyor. Çalıştığı okul ilk 

görev yeri. Okuldaki branşı bilgisayar olan tek öğretmen. Daha önce kendisine ilişkin 

bir şirkette iki yıl çalışmış. Öğretmenliği ve branşı bilinçli olarak tercih etmiş. 

Üniversitede aldığı eğitimin şu andaki durumu göz önüne alındığında yeterli olmadığını 

düşünüyor. Bilgisayar öğretmenliğini sevdiğini belirtmektedir. 

8 Endüstri Meslek Lisesi Katılımcıları: 

l\luammer: Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Sistemleri bölümü 

mezunu. Dört yıldır Milli Eğitim Bakanlığında görev yapıyor. Çalıştığı okul ilk görev 

yeri. Okuldaki branşı bilgisayar olan beş öğretmenden biri ( öğretmenlerden biri askerlik 

görevini yapıyor). Bilgisayar bölümünün şefi. Öğretmenlik dışında herhangi bir uğraşısı 

olmamış. Öğretmenliği ve branşı bilinçli olarak tercih etmiş. Üniversitede aldığı 

eğitimin şu andaki durumu göz önüne alındığında yeterli olmadığım düşünüyor. 

Bilgisayar öğretmenliğini sevdiğini belirtmektedir. 

Barış: Kocaeli Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Bilgisayar bölümü mezunu. İki 

yıldır Milli Eğitim Bakanlığında görev yapıyor. Çalıştığı okul ilk görev yeri. 
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Öğretmenlik dışında herhangi bir uğraşısı olmamış. Öğretmenliği ve branşı bilinçli 

olarak tercih etmiş. Üniversitede aldığı eğitimin şu andaki durumu göz önüne 

alındığında yeterli olduğunu düşünüyor. Bilgisayar öğretmenliğini sevdiğini 

belirtmektedir. 

1\tlesut: Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik ve Bilgisayar bölümü 

mezunu. İki yıldır Milli Eğitim Bakanlığında görev yapıyor. Daha önce bir İlköğretim 

okulunda geçici olarak bir yıl görev yapmış ancak; kadro itibariyle çalıştığı okul ilk 

görev yeri. Öğretmenlik dışında herhangi bir uğraşısı olmamış. Öğretmenliği ve branşı 

bilinçli olarak tercih etmiş. Üniversitede aldığı eğitimin şu andaki dunımu göz önüne 

alındığında yeterli olduğunu düşünüyor. Bilgisayar öğretmenliğini sevdiğini 

belirtmektedir. 

Ayşe: Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Sistemleri bölümü 

mezunu. İki yıldır I'v'lilli Eğitim Bakanlığında görev yapıyor. Çalıştığı okul ilk görev 

yeri. Öğretmenlik dışında herhangi bir uğraşısı olmamış. Öğretmenliği ve branşı bilinçli 

olarak tercih etmiş. Üniversitede aldığı eğitimin şu andaki dunımu göz önüne 

alındığında yeterli olduğunu düşünüyor. Bilgisayar öğretmenliğini seviyor. Ayşe, bu 

çalışmanın tek bayan katılımcısı olma özelliğini taşıyor. 

C Anadolu Teknik Lisesi Katılımcıları: 

Selim: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Bilgisayar bölümü mezunu. 

Sekiz yıldır Milli Eğitim Bakanlığında görev yapıyor. Daha önce Karadeniz bölgesinde 

bir ilde görev yapmış. Okuldaki branşı bilgisayar olan iki öğretmenden biri. 

Öğretmenlik dışında herhangi bir uğraşısı olmamış. Öğretmenliği değil fakat ve branşı 

bilinçli olarak tercih etmiş. Üniversitede aldığı eğitimin şu andaki durumu göz önüne 

alındığında yeterli olduğunu düşünüyor. Bilgisayar öğretmenliğini sevdiğini 

belirtmektedir. 

Orhan: Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi, Bilgisayar bölümü 

mezunu. Altı yıldır Milli Eğitim Bakanlığında görev yapıyor. Çalıştığı okul ilk görev 

yeri. Öğretmenlik dışında herhangi bir uğraşısı olmamış. Öğretmenliği ve branşı bilinçli 
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olarak tercih etmemiş. Üniversitede aldığı eğitimin şu andaki durumu göz önüne 

alındığında yeterli olmadığını düşünüyor. Bilgisayar öğretmenliğini sevdiğini 

belirtmektedir. 

D Meslek Lisesi Katıhmcısı: 

Kadir: Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Bilgisayar bölümü mezunu. Üç 

yıldır Milli Eğitim Bakanlığında görev yapıyor. Daha önce Orta Karadeniz Bölgesinde 

bir ilde görev yapmış. Okuldaki branşı bilgisayar olan iki öğretmenden biri (diğer 

öğretmen stajyer). Öğretmenlik dışında herhangi bir uğraşısı olmanuş. Branşı bilinçli 

olarak tercih etmiş. Üniversitede aldığı eğitimin şu andaki durumu göz önüne 

alındığında yeterli olduğunu düşünüyor. Bilgisayar öğretmenliğini sevdiğini 

belirtmektedir. 

E Anadolu Meslek Teknik ve Endiistri Meslek Lisesi: 

Gökhan: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik-Bilgisayar bölümü 

mezunu. Dört yıldır Milli Eğitim Bakanlığında görev yapıyor. Çalıştığı okul ilk görev 

yeri. Okuldaki branşı bilgisayar olan üç öğretmenden biri (E Anadolu Meslek Teknik ve 

Endüstri Meslek Lisesi: bilgisayar bölüm şefi askerlik görevini yaptığı için geçici olarak 

bölüm şefi olmuş). Öğretmenlik dışında herhangi bir uğraşısı olmanuş. Öğretmenliği ve 

branşı bilinçli olarak tercih etmiş. Üniversitede aldığı eğitimin şu andaki durumu göz 

önüne alındığında yeterli olduğunu düşünüyor. Bilgisayar öğretmenliğini sevdiğini 

belirtmektedir. 

Kudret: Gazi Üniversitesi, Endüstriyel sanatlar Eğitim Fakültesi, Bilgisayar bölümü 

mezunu. Bir yıldır Milli Eğitim Bakanlığında görev yapıyor. Daha önce aynı ilde bir 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir özel okulda bilgisayar öğretmeni olarak çalışmış. 

Öğretmenlik dışında herhangi bir uğraşısı olmanuş. Öğretmenliği ve branşı bilinçli 

olarak tercih etmiş. Üniversitede aldığı eğitimin şu andaki durumu göz önüne 

alındığında yeterli olmadığını düşünüyor. Bilgisayar öğretmenliğini belirtmektedir. 

Recai: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik-Bilgisayar bölümü 

mezunu. Üç yıldır Milli Eğitim Bakanlığında görev yapıyor. Çalıştığı okul ilk görev 
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yeri. Şu anda askerlik görevini yapıyor (görüşmeye izine geldiği hafta katıldı). Askere 

gitmeden önce bilgisayar bölümünün şefi olarak görev yapıyormuş. Öğretmenlik 

dışında bilgisayar programcılığı ile uğraşmış. Öğretmenliği ve branşı bilinçli olarak 

tercih etmiş. Üniversitede aldığı eğitimin şu andaki durumu göz önüne alındığında 

yeterli olmadığım düşünüyor. Bilgisayar öğretmenliğini sevdiğini belirtmektedir. 

Tablo 4. Araştırmaya katılan Öğretmenierin Demografik Bilgi Tablosu 

c~· C"·' 
::ı ::ı 
r-< s c: 
::ı * ;:ı 

"O -lı· "O 

o C'· o 
•* :.a 

C'· l(· ...... ·-ı... V. '§ * .....: o C'·· çr.. * (!) 

>-. ·e ..... e<j '="· C) s.. '- ..ı:: 
ı::[J ·u "O >-< e<j 

~ >-. >, --' '-
C) ·e s ::ı > >- (\) f- * "O (\) ...... cc ..ı:: 

·.;:: 
* o ı... > ·u; ı.... iSo 

~ 
;Q (\) ı... o:ı 

·c 
ı:ı.ı 

C''· 
bi) '- C) ı.... :::1 :O .2: ~ (\) s 3 (\) 

cı 
"O (J.. "- >bD -o c ,.. 

..:..<: 
2; :;:::ı <i:- .B .::::: .;s 6 o o:ı 

p.J 
. ..._, 

::ı c5 co < >· 
)§ ,.... >OJ) o:ı ... ·;.:; 

·c: ~ ::ı :::1 ..:<: ;-;::: "U- (!) (\) ...... ~ -o (/) o. ..a ~ '* ı.... o -o :: (\) C":) < f- :§ o c: c:: '2 >- ·;: (!) (\) ...... 
s .. sn ,... 

E c:cı ·;;; ·-C":) (\) 

>= ~ c: i- lbC 
> s ::ı 

>, ;: 
::ı O) ....... Ch (\) ~ (\) ·;;; ""' V ~ .~ ı... ~ )Cl) (J-

~ 
N ı... ı... '/) 

:o o .s e<j (!) >Cl) >00 m c: (!) 
C":) 

~ 
,_ 

~ cı E-< a u ~ u- :Q.:O c:cı :;:::ı. 

A isınail 1972 E .... E Marmara Ü. Tck. Eğt. E E E H E .) 

B Muammer 1975 E 4 E Gazi Ü. Tek. Eğt. H E E H E 
B Barış 1976 E 2 E Kocaeli Ü. Tek. Eğt. H E E E E 
B Mesut 1976 E 2 H Gazi Ü. Tek. Eğt. H E E E E 
B Ayşe 1978 K 2 E Gazi Ü. Tek. Eğt. H E E E E 
c Selim 1971 E 8 H Marmara Ü. Tek. Eğt. H H E E E 
c Orhan 1973 E 6 E Gazi Ü. End. San. Eğt. H H H H E 
D K adir 1977 E 3 H Gazi Ü. Tek. Eğt. H E E E 
E Gökhan 1976 E 4 E Marmara Ü. Tek. Eğt. H E E E E 
E Kudret 1976 E ] H Gazi Ü. End. San. Eğt. H E E H E 
E Recai . 1977 E 3 E Mannara ü. Tek. Eğt. E E E H E 

* Erkek yanıtı E, Kadın yanıtı K harfleri ilc gösterilmiştir. 
** Evet yanıt1 E, hayır yanıtı H harfleri ile gösterilmiştir. 

Araştırmaya katılan tüm öğretmenleri n özellikleri karşılaştırmalı olarak Tablo 4'te 

sumılmuştur. Bu bilgilerin elde edilmesinde demografik bilgi formlanndan 

yararlamlmıştır. (Ek - D). Bu formlar araştırmacı tarafından hazırlanmış, kullanılmadan 

önce ıs e uzmanın onay ve görüşlerine sunulmuştur Görüşmeler öncesinde her 

katılımcıya bu formlar verilerek doldurulmalan sağlanmıştır. 
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Bu formlardan, araştırmaya katılan öğretmenler hakkında daha genel ve kullanılabilir 

bilgiler elde etmek için yararlanılmıştır. 

3.2.2. Niteliksel Ölçme Araçlarını Geliştirme 

Bu araştırmada, niteliksel çalışmanın özelliklerine uygun olarak hazırlanmış bir 

görüşme aracı kullanılmıştır. 

3.2.2.1. Niteliksel Araştırma Yöntemlerinde Giiriişme Aracını Geliştirme 

Uzmanın bir kişinin yardımıyla yan-yapılandırılmış görüşmenin temelini oluşturacak 

sorular hazırlanmıştır. Araştırmacı hazırladığı soruları uzmana göndermiş, uzman da 

sorular hakkındaki göri!şlerini araştırınacıya iletmiştir. Bu sürece, soruların son şekli 

verilenekadar devam edilmiştir. 

Araştırmacı, soruların hazırlanması sürecinde önce temel soruları ortaya çıkarmıştır. 

Araştırmanın amacına uygun olarak soruların taslağı ortaya çıkarıldıktan sonra, hem 

uzman, hem de araştırmacının çalıştığı okulda görev yapan Türkçe öğretmenlerinden 

yardım istenerek sorulara son şekli verilmiştir. Soruların son durumu ortaya çıktıktan 

sonra görüşme formları hazırlanmıştır (Ek - C). 

Soruların soruluş sırası, araştırmacının vereceği yanıtlarda ve karşılıklı konuşmanın 

seyrinde bir bütünlük sağlayacak şekilde belirlenmiştir. Her katılımcıya bu üç temel 

soru sırayla sonılmuştur. Katılımcılarm verdiği yanıtlar ışığında, araştırmacı 

aniaşılmadığını düşündüğü, ayrıntılarına gereksinim duyduğu ve daha fazla bilgi 

istediği durumlarda ara sorular sorarak katıhıncıyı yönlendirmiştir. Semantik hatalarda 

ya da cümle kuruluşlarından kaynaklanan anlam karışıklıklarında, araştırmacı 

katılımcıya müdahale ederek gerekli düzeltmeleri yapmıştır. Araştırmacı, katılımcının 

verdiği yanıtların tam olarak anlaşıldığından emin olmak için gerektiğinde onay sorulan 

sonnuştur. Araştırmacı bu müdahalelerde bulunurken, katılımcının kafasım karıştırıcı, 

eleştirici ya da yorum yapıcı bir tarz kullanmaktan özellikle kaçınmıştır. Yapılan 

müdahale ve yönlendirmeler konu hakkında olabilecek en üst düzeyde anlaşılır ve net 

bilgiler elde etmeye yöneliktir. 
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Aynı okulda çalıştıkları halde farklı sorunlarla karşılaşan katılımcılar olduğu 

görülmüştür. Araştırmacı bu nedenle her katılımcıya sorular sorarak, araştırmanın temel 

amacı kapsamına giren her türlü bilgiyi elde etmeye çalışmıştır. Araştırmacı bunu 

yaparken, katılımcılada ayru meslekte olmanın avantajlarından yararlanmıştır. Örneğin 

bu alana yabancı bir araştırmacının anlayamayacağı bazı konularda katılımcıtarla 

ayrıntılı konuşmalar gerçekleştirmiştir. Görüşmeler sırasında katılımcıların konuyu 

fazla dağıtmamışlardır bu nedenle, araştırmacı müdahale etmesini gerektirecek bir 

durumla karşılaşmamıştır. 

3.2.2.2. Giizlem Aracı 

Bu doğrudan bir bilgi toplama aracı değildir. (Ek - C) Ancak araştırmacı bu formları 

kullanarak görüşmenin tarihini, saatini, katılırncının takma adını kaydetmiştir. Bu 

formların diğer kullanım amacı katılımcının ses kayıt cihazında fark edilemeyecek 

mimiklerini, el işaretlerini, vücut dilini ve diğer tüm benzeri ayrıntıları verı 

çözümlemede kullanılmak üzere not etmek için kullanılmıştır. 

3.2.3. Verilerin Toplanması 

Bu araştırmada veriler ilki 26/12/200 l ve sonuncusu 24/02/2002 tarihinde gerçekleşen 

onbir adet görüşmede toplanmıştır. Katılımcılar meslekleri gereği çok yoğun olduklan 

için, randevu isteğine zor koşullarda evet demişlerdir. Bazı katılımcılar, randevu 

isteğine ancak haftalar sonra olumlu yanıt verebilmişlerdir. Görüşme saatleri ya ders 

aralarında ya okul çıkışında ya da hafta sonlarında veya tatillerde gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmacı randevu istemini yüz yüze görüşmelerde iletmiş ve aynı görüşmede 

görüşmenin amacını ve tüm ayrıntılarını anlatmıştır. 

Görüşmelerin beş tanesi, katılımcıların çalıştıklan okullarda çok yoğun olmalan 

nedeniyle, akşam saatlerinde ya da hafta sonlarında, araştırmacının evinde 

gerçekleştirilmiştir. Diğer altı görüşmenin tümü okul ortamında olmak üzere, dört tanesi 

laboratuvarlarda, bir tanesi şef odasında, bir tanesi de öğretmenler odasında 

gerçekleştirilmiştir. Sadece bir görüşmede, ziyaretçiterin müdahalesi nedeniyle 

görüşmeye ara verilmesi durumunda kalınmıştır. Bu dummlarda ses kayıt işlemine ara 

verilmiş, görüşme tekrar başlayınca, kayıt işlemine kaldığı yerden devam edilmiştir. Bu 
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kesinti görüşmenin seyrini olumsuz etkilemiştir. Araştırmacı, katılımcı ne kadar rahat 

bir ortamda olursa, o kadar derin bir görüşme gerçekleştiğini fark etmiştir. Bu insanın 

sosyal bir varlık olmasının doğal bir sonucudur. 

Araştırmacı görüşme öncesinde katılımcılara ne konu hakkında görüşme yapılacağını 

ayrıntılı olarak açıklamıştır. Böylece araştırmacı merak eden ya da çekinceleri ve 

endişeleri olan katılımcıları rahatlatmıştır. Araştırmacı, katılımcıların bazılarının 

görüşmenin kaydedilmesinden -daha sonra bu kayıtlar amacı dışında kullanılabilir

endişesi ile rahatsızlık duyacağını fark etmiştir. Katılımcılar birer devlet memuru 

olduklan için haklı olarak endişe duymuşlardır. Araştırmacı katılımcılara araştırma 

koşullarını anlatarak (ses kayıtlannın yok edilmesi, takma ad kullanılması vs.) onların 

rahatlamalarını sağlamıştır. Bu ayrıntı, elde edilecek bilgilerin derinliği ve doğruluğu 

açısından son derece önemlidir. 

Tablo 5. Araştırmaya Katılanların Öğretmenierin Görüşme Takvimi 

Okul Takına Adı Tarih Saat Yer 
Kodu 
A İsmail 24/02/2002 18:25-18:45 Öğretmenler Odası 
B Muammer 30/12/2001 ı 5:00-15:25 Araştırmacının Evi 
B Barış 03/01/2002 14:30-14:55 Bilgisayar Bölümü Il No 'lu Lab 
B ~lesut 03/01/2002 15 : ı 0-15 : 3 o Bilgisayar Bölümü II No 'lu Lab 
B Ayşe 03/01/2002 15:40-16:15 Bilgisayar Bölümü II No'lu Lab 
c Selim 28/12/2001 14:50-15:40 Bilgisayar Bölümü Lab. 32 
c Orhan 29/01/2002 15: l 0- ı 6: lo Bilgisayar Bölümü Şef Odası 
D Kadir 03/02/2002 14:30-15:10 Araştırmacının Evi 
E Gökhan 08/01/2002 19:45-20:35 Araştırmacının Evi 
E Kudret 26/12/2001 20:00-20:45 Araştırmacının Evi 
E Recai 30/12/2001 19:25-20:00 Araştırmacının E vi 

Araştırmacı, katılımcıların herhangi bir olumsuzluk göstermeden 

gerçekleştirdiğini gözlemlemiştir. Bilgisayar öğretmenlerinin büyük 

görüşmeyi 

bir kısmı, 

kendilerini ifade etme olanağı buldukları ıçın memnuniyetlerini dile getirmişler ve 

araştırınacıya teşekkürlerini sunmuşlardır. 

Görüşme bilgileri Tablo 5'te ayrıntılarıyla belirtilmiştir. 
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3.2.4. Verilerin Analiz Edilmesi 

Verilerin toplama sürecinden sonra verilerin analizine geçilmiştir. Veri analizinin yedi 

aşaması vardır. 

1. Görüşmelerin dinlenmesi, 

2. görüşmelerin transkript edilmesi (çözümlenmesi}, 

3. çözümlemelerin kodlanması 

4. görüşmelere ilişkin ana temaların belirlenmesi 

5. ses kayıtlarının sağlaması için bir uzrnana verilmesi 

6. uzmanın çözümleme ve kodlamalarının karşılaştırılması ve. 

7. raporlaştırma. 

3.2.4. 1. Görüşmelerin Transkript Edilmesi (Çöziimlenmesi) 

Tüm görüşmeler tamamlandıktan sonra araştırmacı görüşme kasetlerini dinleyerek 

kontrol etmiş ve sonra kayıtlan bilgisayar ortamına aktarmaya başlamıştır. Araştırmacı 

bir kasetçalar ve kulaklık kullanarak görüşme kayıtlarını -her ifade doğru olarak 

yazılana kadar- dikkatle ve tekrar dinlemiş, söylenen her kelimeyi bilgisayar ortamına 

Wordm (kelime-işlem) belgesi olarak aktarmıştır. Konuşmalann doğallığından 

kaynaklanan mecaz ya da argo ifadeler, anlatım bozukluklan ve cümle düşüklükleri de 

bire-bir aktanlmıştır. Kayıt ortamından kaynaklanan ses bozukluklan bu işi oldukça 

güçleştirmiştir. O l/03/2002 tarihinde ilk çözümleme işlemi başlamış, 05/06/2002 

tarihinde bitmiştir. 

Yapılan görüşmelerin bilgisayar ortamına ses dosyaları şeklinde aktanlması işlemi de 

bu dönemde tamamlanmıştır. Bu, birkaç adımdan oluşan bir işlemdir. Kasetçalar 

cihazının hoparlör çıkışı ile bilgisayar sisteminin ses kartının line girişi arasında bir 

uygun ara kablo takılmıştır. Ses kayıt cihazıyla kaydedilen her görüşme bantı 

kasetçalarda ~ düğmesi ile çalınrnış, bu arada bilgisayarda Creative Recorder® 

yazılımı kullamlarak WAV formatmda ses dosyası olarak kaydedilmi.ştir. WAV 

dosyalan bilgisayarda fiziksel olarak büyük miktarda yer kaplamaktadır. Bu sorun 

AudioCatalyst00 yazılımı kullanılarak çözülmüştür. AudioCatalyst'~ ses dosyaları için bir 

format dönüştürücü yazılımdır. Bu sayede WAV dosyalarının tamamı MP3 formatına 

dönüştürülmüş ve böylece %85'ten fazla bir oranda toplam kapasite düşürülmüştür. 
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WAV dosyası olarak üç Gb civarında yer kaplayan dosyalar, bu işlemden sonra 300 Mb 

gibi göreceli olarak çok düşük bir boyuta indirgenmiştir. Bu dosyalar yurt dışında 

bulunan uzmana, bu calışmanın devam ettiği süreçte niteliksel çalışma gerçekleştiren 

diğer araştırmacıyla iletişim kurularak, onun önerileri doğrultusunda e-posta yoluyla 

gönderilmeve çalışılmıştır. Ancak evden bağlantı hızının çok düşük olması ve bant 

genişliğinin dar olması nedeniyle sonuç alınamamıştır. Bunun üzerine araştırmacı bu 

dosyalan CD-\VRITER cihazı kullanarak CD ortamına kaydetmiş, posta ile iki kopyayı 

iadeli-taahhütlü olarak y1ırt dışında bulunan uzmana göndermiştir. Paket, iki hafta 

içinde uzmanın eline geçmiştir. 

3.2.4.2. Çözümlemelerin Kodlanması 

Bu araştırma bir durum çalışması olduğu ve sonuçlar kesin olarak belli değildir. Bu 

nedenle sonı sayısı azdır ve alt sonılar katılımcılarla yapılan görüşmelere göre çeşitlilik 

göstermektedir. Araştırmacı bazı okullarda yaşanan durumların özel olduğunu ve diğer 

okullarda bulunmadığını farketmiştir. Bu nedenle okullara göre bir dağılım yapılmıştır. 

Aynı okulda çalışan katılımcıların kendi aralarında 1 ., 2. ve 3. sorulara verdikleri 

yanıtlar alt ternalara göre incelenmiştir. (Ek- B) 

Araştırmacı hem bilgisayarda hem de kağıt üzerinde çalışarak kodlamaları 

gerçekleştirmiştir. Araştırmacı, bilgisayarda bulunan tüm kayıtlan sırayla incelemiştir. 

Olası bir anlam karışıklığını önlemek için kasetçalan da masasında hazır bulundurmuş, 

gerektiğinde kayıtlan dinleyerek çalışmasına devam etmiştir. Araştınnacı her katılımcı 

için üç ayrı A4 kağıt hazırlamış, her kağıdı üç ana soruya verilen cevaplara göre 

sınıflandırmıştır. Daha sonra her katılımcının bilgisayardaki dosyasını dikkatle 

incelemiş ve belirlediği her temayı ilgili olduğu kağıda not etmiştir. Yarı

yapılandırılmış bir görüşmenin özelliklerinden biri yanıtların kesin olmamasıdır. Bu 

nedenle katılımcılar bazı konulara hiç değinmemişken, bazı konulara da bir başka konu 

içinde değinmiş olabilirler. Bu gibi durumlarda örneğin, ikinci soru ile ilgili olan bir 

temaya üçüncü soru altında karşıtaşıldığında bu temanın asıl ilgili olduğu ikinci soru ile 

ilgili kağıda not edilmiştir. Bu işlem bittiğinde her soruya ilişkin kağıtlar harmanıanmış 

ve sorular için tüm alt temalar belirlenmiştir. 
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3.2.4.3. Araştırmaya İlişkin Ana Temaların Belirlenmesi 

Araştırmaya katılan bilgisayar öğretmenlerinin görüşmeler sırasında değindikleri 

konuların tamamı belirlenmiş, bu konular ana sorulara verilen yanıtlar ışığında 

sınıflandırılmıştır. Yarı-yapılandırılmış görüşmeleri bir özelliği olarak katılımcılar bazı 

ternalara ilgili soru hakkında konuşurken değil de diğer sonllarda da değinmişlerdir. Bu 

durum dikkate alınarak temalar belirlenirken sorulara verilen yanıtiara göre değil, 

yanıtların aslında hangi temel soru ile ilgili olduğu belirlenerek (yorumlanarak) 

sınıflandınlmıştır. Bazı katılımcılar görüşme sürecinde üç sorunun da yanıtma karşılık 

gelemeyecek konulardan bahsetmişlerdir. Bu temalar ise üçüncü temel soruya ait alt 

ternalara eklenmiştir. 

··soru /. Bilgisayar öğretmenlerinin yapmakla yiikiim/ii 

sorumluluklan ne/erdir?" 

Ru soruya ait yirnıiüç 8det tema belirlenmiştir: 

olduklan a(Jrev ve 
ö 

1. İl Milli Eğitim Müdürlüğü. bilgisayar kurslan sertifıka sınavlarında komisyon 

üyeliği 

2. İl ~'lilli Eğitim Müdürlüğü, hizmet-içi bilgisayar kurslannda öğretmenlik 

3. İl Milli eğitim Müdürlüğünde çeşitli belgelerin bilgisayarda yazılması ( dizgicilik) 

4. İl ~filli eğitim Müdürlüğünde çeşitli amaçlı bilgisayar programlannın yazılması 

(programcılık) 

5. İl Milli eğitim Müdürlüğünde Web sayfası tasarımı 

6. Kitap yazma komisyonlarında dizgicilik 

7. İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda bilgisayar ile ilgili çeşitli 

incelemeler yapılması ve raporlar hazırlanması 

8. Okul yönetiminde kullanılan bilgisayarların bakını ve onarımlarının yapılması 

9. Okula alınan bilgisayarlarm montajlannın yapılması 

1 O. Okula bilgisayar ağının ve/veya internetin döşenmesi, ayarlanması, bakım ve 

onarımlannın yapılması 

11 . Okulun Web sayfasının tasarımı 

12. Olml yönetiminin kullandığı idari yazılımların sorunlarının çözülmesi 

13. Çeşitli belge, resmi evrak ve raporların bilgisayarda yazılması 
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14. Teknolojik birikim gerektiren taray1cı, projeksiyon cihazı gibi cihaziann 

kullanılması 

15. Okul yöneticilerinin özel istekleri 

16. Diğer bölümlerde bulunan bilgisayarların bakım ve onarımları 

17. Diğer öğretmenierin eğitim-öğretim amaçlı yardım istekleri 

18. Diğer öğretmenierin özel istekler 

19. Diğer okullarda bulunan bilgisayarların bakım ve onarımlan 

20. Görev yapılan okulun ve bölümlin türüne göre değişen sayıda ve içerikte bilgisayar 

dersleri etkinliklerinin yürütülmesi 

21. Laboratuvarlarda bulunan bilgisayarların bak1m ve onarımlarının yapılması 

22. İşletmelerde stajyerlik eğitimi yapan öğrencilere koordinatörlük yapılması 

23. Bölümün tüm gereksinimlerinin karşılanması, temizliklerinin yaptırılması ve 

laboratuvar dağılım planlannın yapılması 

"Soru 2. Rilf,;i.'ı·t~var öğretmenleri gijrev ve sommluluklamu daha iyi yerine getirebilmek 

için hangi durumlarm değişmesini istemektedir?·· 

Bu soruya ait kırkbeş adet tema şu şekilde belirlenmiştir: 

1. Bilgisayar öğretmenlerine çok fazla görev verilmesi 

2. Okul yönetimlerinin görevlendirmeler için bilgisayar öğretmenlerini derslerden 

çağırmaları 

3. Okul yönetimlerinin görevleri eşit oranda dağıtmaması, bilgisayar bölümlerine aşırı 

iş yüklenmesi 

4. Okul memurlarının yapması gereken görevlerin de bilgisayar öğretmenlerine 

verilmesi 

5. Uygun olmayan idari görevlerin reddedilmesinin ikili ilişkileri bozması 

6. Verilen görevlerin gönüllü olarak ya da sorumluluk duygusuyla yapılması 

7. Zaman sınırı olan işlerin yetiştirilebilmesi için öğrencilerin çalıştırılması 

8. Bilgisayar öğretmenlerinin verilen tüm görevleri olumsuz şartlara rağmen yerıne 

getirmeleri 

9. Okul yönetimleri tarafından bilgisayar bölümlerine/öğretmenlerine verilen 

görevlerin eğitim-öğretime olumsuz etkileri 
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1 O. İl Milli Eğitim Müdürlüğü kitap yazma komisyonlarında bilgisayar donarıımı 

yetersizlikleri 

ll. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün görevlendirdiği öğretmenler 

12. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bilgisayar öğretmenleri ücretlendirmesinde 

olumsuzluklar 

13. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bilgisayar öğretmenlerine verdiği ve önceliği 

olmayan görevlerin eğitim-öğretime olumsuz etkileri 

14. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, bilgisayar kursları sertifika sınavlarında uygun 

olmayan görevlendirmeler yapması 

15. Bilgisayar kursları, sertifıka sınavlarındaki uygulamaların olumsuz sonuçlan 

16. Bilgisayar öğretmenlerinin, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün olumsuz uygulamalanna 

karşı tepkileri 

17. İl Milli Eğitim Müdürlüğünde işlerin yürütülmesinde ikili ilişkilerin etkisi 

18. İdari yazılımları üreten tirmaları okullara sağladığı teknik destek 

19. Okullara gelen ödenekierin bölümlere dağıtılması 

20. Demirbaş yasası 

21. Okullardaki bölürnlerin kendi uzmanlık alanları ile ilgili yaptıklan katkılar 

22. Diğer bölümlerin ve öğretmenierin bilgisayar öğretmenlerinden özel istekleri 

23. Diğer bölümlerin ve öğretmenierin bilgisayar bölümlerinden gereksinim dışı 

istekleri 

24. Diğer bölümlerin ve öğretmenierin kendi kullarumları ıçın ayrılmış bilgisayarlan 

kullanma şekilleri 

25. Devlet malına zarar veren öğretmenler 

26. Öğretmenierin bilgisayar okur-yazarı olmalarının gerekliliği 

27. Öğretmen ücretlendirmeleri 

28. Ders ücretlerinde sorunlar 

29. Çok çalışan öğretmeniere sağlanan maddi ve manevi destek 

30. Stajyer öğretmenierin iş yükü 

3 1. Okullardaki donarum imkanlan 

32. Donarum iyileştirmesi için gereken kaynağın temin edilmesi 

3 3 . Yazılım bölümlerinin eksikliği 

34. Farklı bölümlerde aynı ad altında okutulan derslerin içeriği 
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3 5. Eğitim programlannın yetersizlikleri ve sonuçlan 

36. "Algoritma" konusunun "Programlama derslerindeki önemi 

37. Bilgisayar eğitiminde elde edilen verim 

38. Uygulamalı sınav konusunda yasal sorunlar 

39. Diğer öğretmenierin bilgisayar öğretmenierine yaklaşımlan 

40. Bilgisayar öğretmenierinin sayılan 

41. Bilgisayar öğretmenlerinin mesleki dayanışmalan 

42. Bilgisayar öğretmenlerinin kendilerini mesleklerinde yenilemeleri 

43. Bilgisayar öğretmenlerinin yaşlanndan kaynaklanan sorunlar 

44. Bilgisayar öğretmenlerine gösterilen ilgi 

45. Bilgisayar öğretmenlerinin eğitimleri 

"Soru 3. Bilgisc~rar ö/tretmenleri meslekte daha zvi yetişmek ve daha iyi eğitim ı·ermek 

için hangi kişisel çaha/an gi)stermişlerdir<1 Bu çaha!arm sonucunda a) ne gihi olumlu 

ve h) ne gihi olumsuz dunonlarla karşllaşnuş/ardw'l" 

Bu soruya ait otuzaltı tema şu şekilde belirlenmiştir: 

1. Okullardaki bilgisayar donanımlarının iyileştirilmesi 

2. Okullarda İnternet hizmetinin sağlanması 

3. Okulların Web sayfalarının tasarımı 

4. Öğretmeniere bilgisayar eğitimi verilmesi 

5. Öğretmeniere bilgisayar kullanımı konusunda destek sağlanınası 

6. Bilgisayar bölümünün gereksinimlerinin sağlanması 

7. Laboratuvarların boş zamanlarda öğrenci kullanımına açılması 

8. Bilgisayar dergilerine abonelik 

9. Her öğrenciye bir bilgisayar imkanı sağlanması 

1 O. Eğitim programlarının yenilenmesi ve eksikliklerinin giderilmesi 

ll. İnternet cafe projesi 

12. Bilgisayar öğretmenlerinin, alamadıkları dersler için girişimleri 

13. Bilgisayar öğretmenierinin bilgisayar kurslan sertifika sınavlannda görev alabilmek 

için girişimleri 

14. Yazılım bölümünün açılmaması 
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15. Donarumiann yenilenemernesi 

16. Okulun Web sayfası tasanınının gerçekleştirilmesinde gereken desteğin 

sağlanamaması 

17. l\1alzeme gereksinirnin sağlanamaması 

18. Derslerin bölünmesinin engellenememesi 

19. Üniversiteler ile işbirliği 

20. Okullara bilgisayar öğretmeni atanmasında mezun olduklan bölümlerin dikkate 

alınması 

21. Tüm öğretmeniere hizmet-içi bilgisayar eğitimi verilmesi 

22. Demirbaş yasasının çağın gereklerine uygun olarak yeniden düzenlenmesi 

23. Çok çalışan öğretmenierin maddi ve manevi olarak desteklenmesi 

24. İş ve görev dağılırnlarının dengeli yapılması 

25. İdari yazılımların satın alma koşullarının gözden geçirilmesi 

26. Okullarda teknik servis birinılerinin kurulması 

27. Okul donanımlarının yenilenmesi 

28. Bilgisayar öğretmenlerinin mesleki dayanışma içinde olmaları 

29. Tüm öğretmenierin bilgisayar okur yazarı olmalan 

30. Laboratuvarların boş zamanlarda öğrenci kullanımına açılması 

31. Temel bilgisayar eğitiminin başlama yaşının düşürülmesi 

32. Eğitim programlannın yenilenmesi 

33. Tüm öğretmenierin eğitim-öğretim etkinliklerinde bilgisayardan verimli 

yararlanabilmesi 

34. Teknoloji sınıflannın oluşturulması 

3 5. Öğrencilerin bilgisayarı kullanım amaçlarının genişletilmesi 

36. Bilgisayar öğretmenlerinin kendilerini yenileyebilmeleri 

3.2.4.4. Görüşme Kayıtlarının Kontrol İşiemi İçin Uzman ile İşbirliği 

Araştırma sonuçlannın geçerlik ve güvenirlik analizlerinin yapılabilmesi için bu alanda 

uzman bir kişiden yardım alınmıştır. Uzman, görüşme kayıtlannın CD ortamına 1-1P3 

dosyaları şekline kaydedilmiş bir kopyasını almış, üzerinde çalışarak sonuçları 

araştırmacının sonuçlarıyla karşılaştırmıştır. 
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3.2.4.5. Araştırmaemın ve Uzmanın Göriişme Çöziimlemelerinin ve 

Kodlamalarının Karşılaştırılması 

Uzman elde ettiği çözümleme ve kodlamalan araştımıacıya göndermiş ve böylece 

araştırmacı bir karşılaştırma yapma olanağı bulmuştur. Her iki tarafın çalışmalan 

sonucu ortaya çıkan ortak görüşler incelenmiş ve verilerin analizi için gereken konu 

başlıklan belirlenmiştir. 

''Som 1. Rilgisayar öf?retmenlerinin yapmakla yükiim/ii olduklan vl'Jrer ve 
'·' 

sorumluluklan nelerdir?" 

Bu soruya ait konu başlıkları., alt başlıklar ve ilgili temalar şu şekilde belirlenmiştir: 

A İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığının Verdiği Görev ve 

SonırnltılukJı:ır 

A.l. Hizmet-İçi Eğitim Görevleri 

• Bilgisayar kursları sertifıka sınavlarında komisyon üyeliği 

• Hizmet-içi bilgisayar kurslarında öğretmenlik 

A2. Diğer Görevler 

• Çeşitli belgelerin bilgisayarda yazılması (dizgicilik) 

• Çeşitli amaçlı bilgisayar programlarının yazılması (programcılık) 

• Web sayfası tasarımı 

• Kitap yazma komisyonlarında dizgicilik 

• İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda bilgisayar ile ilgili çeşitli 

incelemeler yapılması ve raporlar hazırlanması 

B. Okul Yönetimlerinin Verdiği Görev ve Sorumluluklar 

B. 1 Bilgisayar ile Doğrudan İJgili Görevler 

• Okul yönetiminde kullanılan bilgisayarların bakım ve onarımlannın yapılması 

• Okula alınan bilgisayarların montajlarının yapılması 

• Okula bilgisayar ağının ve/veya int.ernetin döşenmesi, ayarlanması, bakım ve 

onarımlannın yapılması 

• Okulun Web sayfasının tasanmı 

• Okul yönetiminin kullandığı idari yazılımların sorunlannın çözülmesi 



• Çeşitli belge, resmi evrak ve raporların bilgisayarda yazılması 

B.2. Bilgisayar ile Doğrudan İlgili Olmayan Görevler 
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• Teknolojik birikim gerektiren tarayıcı, projeksiyon cihazı gibi cihazıarın 

kullanılması 

• Okul yöneticilerinin özel istekleri 

C. Diğer Bölümlerin/Öğretmenlerin/Okullann Bilgisayar Öğretmenlerinden istekleri 

C.l. Diğer Bölümlerin Bilgisayar Öğretmenlerinden istekleri 

• Diğer bölümlerde bulunan bilgisayarlarm bakım ve onarımları 

C.2. Diğer Öğretmerlierin Bilgisayar Öğretmenlerinden istekleri 

• Diğer öğretmenierin eğitim-öğretim amaçlı yardım istekleri 

• Diğer öğretmenierin özel istekler 

C.3. Diğer Okulların Bilgisayar Öğretmenlerinden İsteklerİ 

• Diğer okullarda bulunan bilgisayarların bakım ve onarımlan 

D. Temel Eğitim-Öğretim Etkinlikleri ile İlgili Görev ve Sorumluluklar 

D.l. Dersler 

• Görev yapılan okulun ve bölümlin türüne göre değişen sayıda ve içerikte 

bilgisayar dersleri etkinliklerinin yürütülmesi 

D.2. Laboratuvarlar 

• Laboratuvarlarda bulunan bilgisayarların bakım ve onarımlannın yapılması 

D.3. Koordinatör Öğretmenlik 

• İşletmelerde stajyerlik eğitimi yapan öğrencilere koordinatörlük yapılması 

D.4. Bölüm Şefliği 

• Bölümün tüm gereksinimlerinin karşılanması, temizliklerinin yaptırılması ve 

laboratuvar dağılım planlarının yapılması 

"Soru 2. Bilgisayar öğretmenleri görev ve sorumluluk/arım daha ~ri J'erine getirebilmek 

için hangi durumların değişmesini istemektedir?'·' 

Bu soruya ait konu başlıkları, alt başlıklar ve ilgili temalar şu şekilde belirlenmiştir: 

A. Görevlendirmeler 

A. 1. Görevlerin Verilmesi 

• Bilgisayar öğretmenlerine çok fazla görev verilmesi 
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• Okul yönetimlerinin görevlendirmeler için bilgisayar öğretmenlerini derslerden 

çağırmalan 

• Okul yönetimlerinin görevleri eşit oranda dağıtmaması, bilgisayar bölümlerine 

aşırı iş yüklenmesi 

• Okul memurlannın yapması gereken görevlerin de bilgisayar öğretmenlerine 

verilmesi 

• Uygun olmayan idari görevlerin reddedilmesinin ikili ilişkileri bozması 

A2. Görevlerin Yürütülmesi 

• Verilen görevlerin gönüllü olarak ya da sorumluluk duygusuyla yapılması 

• Zaman sının olan işlerin yetiştirilebilmesi için öğrencilerin çalıştınlması 

• Bilgisayar öğretmenlerinin verilen tüm görevleri olumsuz şartlara rağmen yerine 

getirmeleri 

A.3. Görevlerin Eğitim-Öğretime Etkileri 

• Bilgisayar bölümlerine/öğretmenlerine verilen görevlerin eğitim-öğretime 

olumsuz etkileri 

B. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Üst Makamlar 

• İl Milli Eğitim Müdürlüğü kitap yazma komisyonlarında bilf,ı-isayar donanıını 

yetersizlikleri 

• İl Milli Eğitim Müdürlüğünün görevlendirdiği öğretmenler 

• İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bilgisayar öğretmenleri ücretlendirmesinde 

olumsuzluklar 

• İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bilgisayar öğretmenlerine verdiği ve önceliği 

olmayan görevlerin eğitim-öğretime olumsuz etkileri 

• İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, bilgisayar kurslan sertifika sınavlarında uygun 

olmayan görevlendirmeler yapması 

• Sertifıka sınavlanndaki uygulamaların olumsuz sonuçları 

• Bilgisayar öğretmenlerinin, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün olumsuz 

uygulamalarına karşı tepkileri 

• İl Milli Eğitim Müdürlüğünde işlerin yürütülmesinde ikili ilişkilerin etkisi 

C. Okul Yönetimleri 

• İdari yazılımlan üreten firmalan okullara sağladığı teknik destek 

• Okullara gelen ödenekierin bölümlere dağıtılması 
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• Demirbaş yasası 

D. Diğer Bölüm ve Öğretmenler 

• Okullardaki bölümlerin kendi uzmanlık alanları ile ilgili yaptıklan katkılar 

• Diğer bölümlerin ve öğretmenierin bilgisayar öğretmenlerinden özel istekleri 

• Diğer bölümlerin ve öğretmenierin bilgisayar bölümlerinden gereksinim dışı 

istekleri 

• Diğer bölünılerin ve öğretmenierin kendi kullanımlan için ayrılmış bilgisayarları 

kullanma şekilleri 

• Devlet malına zarar veren öğretmenler 

• Öğretmenierin bilgisayar okur-yazarı olmalarırun gerekliliği 

E. Tüm Öğretmenler 

E.l. Ücretler 

• Öğretmen ücretlendirrneleri 

• Ders ücretlerinde sorunlar 

E.2. Güdüleme 

• Çok çalışan öğretmeniere sağlanan maddi ve manevi destek 

E. 3. Stajyer Öğretmenler 

• Stajyer öğretmenierin iş yükü 

F. Eğitim-Öğretim Etkinlikleri 

F.l. Donanım 

• Okullardaki donanım imkanları 

• Donanım iyileştirmesi için gereken kaynağın temin edilmesi 

F.2. Eğitim Programları 

• Yazılım bölümlerinin eksikliği 

• Farklı bölümlerde aynı ad altında okutulan derslerin içeriği 

• Eğitim programlarının yetersizlikleri ve sonuçları 

• "Atgoritma" konusunun "Programlama derslerindeki önemi 

• Bilgisayar eğitiminde elde edilen verim 

• Uygutamalı sınav konusunda yasal sonınlar 

G. Bilgisayar Öğretmenleri 

• Diğer öğretmenierin bilgisayar öğretmenlerine yaklaşımları 
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• Bilgisayar öğretmenlerinin sayıları 

• Bilgisayar öğretmenlerinin mesleki dayanışmaları 

• Bilgisayar öğretmenlerinin kendilerini mesleklerinde yenilemeleri 

• Bilgisayar öğretmenlerinin yaşlarından kaynaklanan sorunlar 

• Bilgisayar öğretmenlerine gösterilen ilgi 

• Bilgisayar öğretmenlerinin eğitimleri 

"Soru 3. Bilgisayar öğretmenleri meslekte daha iyi yetişmek ve daha iyi eğitim vermek 

için hangi kişisel çabalan göslerrnişlerdir? Bu çabalarm sonucunda a) ne gibi olumlu 

ve h) olumsuz durumlarla karştlaşnuşlardtr?" 

Bu soruya ait konu başlıkları, alt başlıklar ve ilgili temalar şu şekilde belirlenmiştir: 

A. Sonuç Alınan Kişisel Çabalar ve Projeler 

A.l. Donanım 

• Okullardaki bilgisay~W donanımlarının iyileştirilmesi 

• Okullarda İnternet hizmetinin sağlanması 

A.2. Yazılım 

• Okulların Web sayfalarının tasarımı 

A.3. Eğitim-Öğretim 

• Öğretmeniere bilgisayar eğitimi verilmesi 

• Öğretmeniere bilgisayar kullamını konusunda destek sağlanması 

• Bilgisayar bölümünün gereksinimlerinin sağlanması 

• Laboratuvarların boş zamanlarda öğrenci kullanınuna açılması 

• Bilgisayar dergilerine abonelik 

• Her öğrenciye bir bilgisayar imkanı sağlanması 

• Eğitim programlarının yenilenmesi ve eksikliklerinin giderilmesi 

• İnternet cafe projesi 

A.4. Bilgisayar Öğretmenleri 

• Bilgisayar öğretmenlerinin, atamadıkları dersler için girişimleri 

• Bilgisayar öğretmenlerinin bilgisayar kursları sertifıka sınavlannda görev 

alabilmek için girişimleri 
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B. Sonuç Alınamayan Çabalar 

• Yazılım bölümünün açılmaması 

• Donanımların yenilenemernesi 

• Okulun W eb sayfası tasarımının gerçekleştirilmesinde gereken desteğin 

sağlanamaması 

• Malzeme gereksinimin sağlanamaması 

• Derslerin bölünmesinin engellenememesi 

C. Öneriler 

C.l. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Üst Makarnlar 

• Üniversiteler ile işbirliği 

• Okullara bilgisayar öğretmeni atanmasında mezun olduklan bölümlerin dikkate 

alınması 

• Tüm öğretmeniere hizmet-içi bilgisayar eğitimi verilmesi 

• Demirbaş yasasının çağın gereklerine uygun olarak yeniden düzenlenmesi 

• Çok çalışan öğretmenierin maddi ve manevi olarak desteklenmesi 

C.2. Okul Yönetimleri 

• İş ve görev dağılımlarının dengeli yapılması 

• İdari yazılunların satın alma koşullarının gözden geçirilmesi 

• Okullarda teknik servis birimlerinin kurulması 

• Okul donanımlannın yenilenmesi 

C.3. Öğretmenler 

• Bilgisayar öğretmenlerinin mesleki dayanışma içinde olmalan 

• Tüm öğretmenierin bilgisayar okur yazarı olmaları 

C.4. Öğrenciler 

• Laboratuvarların boş zamanlarda öğrenci kullanırnma açılması 

C.5. Eğitim-Öğretim 

• Temel bilgisayar eğitiminin başlama yaşının düşürülmesi 

• Eğitim programlarının yenilenmesi 

• Tüm öğretmenierin eğitim-öğretim etkinliklerinde bilgisayardan verimli 

yararlanabilmesi 

• Teknoloji sınıflannın oluşturulması 
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• Öğrencilerin bilgisayarı kullanım amaçlarının genişletilmesi 

D. Düşünceler 

• Bilgisayar öğretmenlerinin kendilerini yenilemeleri 

3.2.4.6. Sonuçların Rapor Haline Getirilmesi 

Araştırmaya ilişkin tüm sonuçlar IBMıı uyumlu PC ortamında Windows 98'1) işletim 

sisteminde Office 97'~ yazılımı kullanılarak raporlaştırılrnıştır. Araştırmanın her bölümü 

ayn bir dosya (Word belgesi, . DOC) olarak kaydedilmiş, daha sonra tüm bu dosyalar 

birleştirilerek tek bir dosya haline getirilmiştir. Araştırma süresince bu dosyaların her 

türlü teknik aksaklık ve veri kaybı olasılığına karşı sürekli saklama ortamıanna 

(Recordable CD) yedekleri alınmıştır. 

3.3. Araştırmanın Geçerlik ve Güvenirliği 

Bilimsel araştırmalarda sonuçların inandırıcılığı açısından geçerlik ve ,ç;iivenirlik yaygın 

olarak kullanılan iki ölçüttür (Yıldırım ve Şimşek, 2000). Nitel araştırmalann kendine 

özgü veri toplama yöntemleri vardır ve nitel araştırmalarda toplanan verilerin kontrolü 

için çeşitli stratejiler izlenmektedir. 

Araştırmanın geçerliği açısından toplanan verilen ortama bağlı olduğu, bulguların kendi 

içerisinden tutarlı olduğu, bulgularm gerçekçi olduğu ve ortama özgü durumların 

dışındaki bulguların genellenebilir olduğu görülmüştür. 

Araştırmacı hem araştırdığı konuda hem de nitel araştırmalar konusunda uzmanlaşmış 

bir akademisyenden sürekli olarak destek almıştır. Uzman araştırınarım her aşamasında 

araştımıacıya yol göstererek, araştırmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesine büyük 

katkıda bulunmuştur. 

Araştırmacı, araştırmanın güvenidiğini sağlamak için söz edilen uzmandan yardım 

alınmıştır. Uzman, araştırmacının kendisine ulaştırdığı verileri inceleyerek ulaştığı 

sonuçlan araştırınacıya göndermiştir. Elde edilen sonuçlar karşılaştırılarak araştırmanın 

güvenirliği kontrol edilmiştir. 
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Araştırmacının katılımcılada meslekten olması ve kendinin de içinde bulunduğu bir 

durum çalışması yapması, veri toplama sürecinde çok büyük kolaylıklar sağlamıştır. 

Araştırmacı görüşmeler sürecinde katılımcıların ifade ettiği düşünceleri rahatlıkla 

yorumlamış ve gerektiğinde müdahalelerde bulunmuştur. Araştırmacı kendi görüş ve 

düşüncelerini katılımcıların düşüncelerini etkileyecek bir biçimde ifade etmekten 

kaçınmış sadece bazı açıklamalarda bulunmuş ya da sohbet gereği kendisine sorulan 

sorulara yanıtlar vermiştir. 

Araştırmacı, araştırma süreemın tüm aşarnalarında verileri ve bilgileri gerektiğinde 

tekrar bilgisayar ortamına kaydetmiştir. Ayrıca araştırmacı, çalışmaya ilişkin tüm 

etkinlikleri bir günlük tutarak not etmiştir. Araştırmacı, çalışmanın tüm aşamalannda 

nitel araştırmanın özelliklerine uygun olarak büyük bir titizlik ve dikkatle çalışmıştır. 

3.4.Araşhrmanın Giiçlii ve Sınırlı Yönleri 

Bu çalışma nitel araştırma yöntemiyle yapıldığı ıçın nitel araştım1alann bir çok 

özelliğini taşımaktadır. Araştırmanın konusu, orlai>ğretim kumm/armda göreı· _.ı:apan 

hilgi:m_rnr öğretmenlerinin çalişma ortamianna ilişkin görüşleri ve heklenlileri olarak 

belirlenmiştir. Araştırmacı bu komı ile ilgili olarak hiçbir temayı ve modeli kontrol 

etmemiştir. Bu çalışma bir durum çalışması olduğu için araştırmacı sadece, 

katılımcılarm ifade ettiği durumlan belirlemeye çalışmıştır. Araştınnacı gözlem 

sürecinde hiçbir katılımcının görüş ya da düşüncesini değiştirecek bir etkinlik ya da 

müdahalede bulunmamıştır. Araştırma verileri sadece görüşmeler değil aynı zamanda 

gözlemler yapılarak toplanmıştır. 

Araştırma verileri. farklı ortaöğretim kurumlarda çalışan ve farklı durumlar içerisinde 

bulunan bilgisayar öğretmenlerinden elde edilmiştir. Böylece tek bir kuruma özel 

yaşanabilecek durumlar da belirlenebildiği gibi, her katılımcının ortak olarak yaşadığı 

durumlarda belirlenebilrniştir. Bu durumlardan bir kısmının sadece Eskişehir kenti için 

sınırlıdır. 

Araştırma verileri, araştırma sürecinin her aşamasında özenle kaydedilmiştir. Teknik 

nedenlerden ötürü veri kaybının gerçekleşmesi önlenmiştir. 
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4- VERİLERİN ANALİZİ VE YORUMU 

Bu araştırmanın sonucunda Türkiye İç Anadolu Bölgesinde bulunan ve sosyo-ekonomik 

ve kültürel açıdan gelişmiş illerimizden biri olan Eskişehir İlinin merkezinde görev 

yapan bilgisayar öğretmenlerinin, kendi görüşleri ışığında mesleki durumları 

belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaca ulaşmak için aşağıda yer verilen sorulara yanıt 

aranmıştır: 

l. Bilgisayar öğretmenlerinin görev yaptıkları okullardaki görev ve sonımlulukları 

nelerdir? 

2. Bilgisayar öğretmenleri, görev ve sorumluluklarını daha ı:yı yerıne getirebilmek 

için hangi durumların değişmesini istemektedirler'"~ 

3 _ Bilgisayar öğretmenleri meslek te daha iyi yetişrnek ve daha iyi eğitim verrnek için 

hangi kişisel çabaları göstermişlerdir? Bu çabaların sonucunda a) ne gibi olumlu ve 

b) ne gibi olumsuz durumlarla karşılaşmışlardır? 

Görüşmeler yan-yapılandırılmış şekilde planlandığı için yukandaki soruların dışında 

görüşmelerin doğal seyrine uygun olarak katılımcılara başka sorular da sorulmuştur. 

Tüm bu sorulara verilen cevaplar ışığında veri analizleri gerçekleştirilecek, elde edilen 

bulgular tanımlayıcı analiz bağlamında sunulacaktır. 

Bulgular, araştırma sorularının belirlediği üç ana konu etrafmda toplanacaktır. Bu 

konular: 

• Bilgisayar öğretmenlerinin tanımlanmış ya da tanımlanmamış tüm görevleri, 

• Bilgisayar öğretmenlerinin çalışma ortamlanndaki her türlü olumlu-olumsuz 

durumlar, 

• Bilgisayar öğretmenlerinin kişisel iyileştirme çabaları olarak belirlenmiştir. 
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Ayrıca bilgisayar öğretmenlerinin bu üç konunun dışında kalan tartışılmaya değer 

bulunan ifadeleri ise üçüncü sorunun cevabı altında ayrı bir alt bölüm olarak 

incelenecektir. 

Bilgisayar öğretmenlerinin konular ile ilgili düşüncüleri alıntı olarak sunulurken, yan

yapılandırılmış görüşme türünün bir özelliği olarak konudan konuya geçış 

yapılabilmiştir. Araştırmacı görüşmeyi yönlendirmek ya da katılımcının düşüncelerini 

tam olarak anlayabilmek için çeşitli sorularla ya da müdahalelerle diyaloğu 

sürdürmüştür. Alıntılarda koyu harflerle araştırmacının ifadeleri de sunularak alıntıda 

anlam bütünlüğünün kaybolması engellenmek istenmiştir. 

4. 1. Bilgisayar Öğretmenlerinin Görev Yaptıkları Okullardaki Tüm Görevleri 

Bilgisayar öğretmenlerinin görevleri çalıştıkları kuruma göre bazı farklılıklar 

gösterebilmektedir. Bu görevler resını görevler olabileceği gibi herhangi bir 

yönetmelikte açıkça beliıiilmcyen ancak bilgisayar öğretmenlerinden yapılması 

beklenen görevler de olabilmektedir. Bilgisayar öğretmenlerinden çeşitli kişisel 

isteklerde de bulunabilmektedir. Bu görevler ve ilgili konuların hepsi dört ana başlık 

altında incelenmektedie 

• İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığınm verdiği görev ve 

sorumluluklar 

• Okul yönetimlerinin verdiği görev ve sorumluluklar 

• Diğer bölümlerin/Öğretmenlerin/okulların bilgisayar öğretmenlerinden istekleri 

• Temel eğitim-öğretim etkinlikleri ile ilgili görev ve sorululuklar 

4.1.1. iı .Milli Eğitim .Müdürlüğü ve .Milli Eğitim Bakanliğının Verdiği Görev ve 

Sorumluluklar 

Bilgisayar öğretmenlerine okullarındaki görevlerinin dışında, İl Milli Eğitim 

Müdürlüklerinden ya da Milli Eğitim Bakanlığı tarafindan çeşitli görevlendirmelerde 

bulunabilmektedir. Bu görevleri iki ana grupta değerlendirmek olasıdır: 

• Hizmet -içi eğitim görevleri 

• Diğer görevler 
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4.1.1.1. Hizmet-İçi Eğitim Görevleri 

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bilgisayar öğretmenlerine verdiği görevlendirmelerin 

başında İl bünyesinde hizmet veren özel bilgisayar kurslan katılımcıianna verilen 

sertifıkalar için düzenlenen sınavlarda komisyon üyeliği bulunmaktadır. İl Milli eğitim 

Müdürlüğü iki ayda bir bilgisayar kurslan katılımcılan için sertifıka sınavlan 

düzenlemekte, bu sınavlarda öğretmenleri görevlendirmektedir. Öğretmenler kurulan 

sınav komisyonlannda görev almaktadırlar. Dokuz katılırncı bu konuda görüş 

belirtmiştir. 

Gökhan, kendisiyle yapılan diyaloğun bir bölümünde görev aldığını şu ifadelerle 

belirtmektedir: "Afilli eğitimin, evet, bir sınav sistemi var. O smavlarda görev allr ... " 

Kudret ise görev almadığını ancak bu olayı bildiğini belirtmektedir: "Bmwn yanmda 

öğretmen arkadaşiartmiz tn kurslarda ve s1navlarda görevlendirild(~iJzi duyduk·· 

l\:1esut, doğrudan göre\/ aldığını ifade etmektedir: "Artt şehrimi::de bulunan özel 

bilgisayar kurslarmm smavlartnda gözetmen olarak katt!dtm. '' 

Banş da bu sınavlarda görev alan katılımcılardandır: ''Smav görevleri veriyorlar. 

Verdikleri sznav görevlerinde tabi biz gidip sınavlarznl!Za katt!zyoruz yani smav 

görevini yerine getiriyoruz" 

Muammer, bu sınavlarda görev aldığından aşağıdaki ifadelerde söz etmektedir: 

" ... Tabi şu ana kadar iki iiç kere görev akimı. " 

Ayşe de görev aldığını belirtmektedir: "Bunun yam swa milli eğitimin bir de kurs/anna 

görev aldım. Öğretmen olarak nu? Yok. Sınavlarda sorumlu olaraktan Komi,~ı:onda." 

Orhan da bu komisyonlarda görev aldığından söz etmektedir: 

" ... bilgisayar kursu, vesaire bilgisayar dershanelerinin bitirme sınavlarmdaki 
görevler bizim görevlerimizdir. Tamam biz bunlart yapacağtz. Karşılığında da 
ücret verili.vor zaten'' 

Selim konu hakkında şu görüşleri belirtmektedir: 
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''.,)imdi dershane/erin her iki ayda bir smavlarz var. Bu sınavlarda milli eğitim 
ne diyor? Bu kmmda bilgisi olunca normalde kendi ilindeki bilgisayar 
öğretmenlerine görev vermesi gerekiyor" 

İsmail de konu hakkında bildiklerini anlatmaktadır: 

" ... 6 ayda bir falan oluyor. Aslmda 2 ayda bir oluyor ama bunu milli eğitimden 
öğrendiğimiz isim listesi yapmzşlar, oradan 6 ayda bir olursa anca geliyor omm 
haricinde bir istekleri olmmit şimdiye kadar" 

Bilgisayar öğretmenleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün öğretmenler için düzenlediği 

hizmet-içi eğitim bilgisayar kurslarında öğretmen olarak görev almaktadırlar. Söz edilen 

konuda iki katılımcı görüş belirmiştir: 

Selim görev aldığını aşağıdaki ifadelerle belirtmektedir: 

" ... bazt hilgist~Fm· kurslarmda. hizmet içi e{:ilim. görev almak olabilir. Bunlar 
da vaktimiz miisaitse alabileceğimizi si~vlüyomz" 

l\1esut da daha önce görev aldığını belirtmektedir: ·· ... geçen sene t.;•altşllğun okulda milli 

eğitimin vermiş olduiJ:u bilgi.wzrar kullanmı kursunda gOrev aldtm" 

Katılımcılardan elde edilen verilerin analiz edilmesi sonucunda İl Milli Eğitim 

Müdürlüğünün hizmet-içi eğitim görevlerinde bilgisayar öğretmenlerine verilen 

görevler şu şekilde belirlenmiştir: 

1. Bilgisayar öğretmenleri, bilgisayar kursları sertifika sınavlarında komisyon 

üyeliği görevinde bulunmaktadır. 

2. Bilgisayar öğretmenleri, hizmet-içi bilgisayar kurslarına öğretmenJik 

görevinde bulunmaktadırlar. 

4.1.1.2. Diğer Görevler 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bilgisayar öğretmenlerine bilgisayarda çeşitli belgelerin 

yazılması ( dizgicilik) görevi verebilmektedir. Katılımcılardan ikisi bu konuda görüş 

belirmiştir: 

Orhan, görevler geldiğinden şu ifadelerle söz etmektedir: "Milli eğitim müdiirliiğüniin 

bilgisayar öğretmenlerine verdiği görevler çok sayıda oluyor. Örneğin yazı çizi işleri" 
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Kudret ise konu hakkında bildiklerini söylemektedir: "Bu konuda şahsen bana herhangi 

bir görevlendirme olmadı ama bildiğim kadarıyla arkadaşianma görevlendirmeler 

oldu. Bunlar işte ders notlarının yazmu olabilir'·' 

.İl Milli Eğitim Müdürlüğü bilgisayar öğretmenlerine bazı bilgisayar programiarım 

yazdırabilmektedir. Bir katılımcı bu konuda görüş belirtmiştir: 

Kudret, doğrudan böyle bir görev alınamakla birlikte bildiklerini paylaşmaktadır: 

" ... Bu arkadaşlarzrm::m programlara müdahale bilgisi ı·9·a l{/~ık program 
ya::malarmdan doh~v1 gi>rev!endirildiğini hili.vorum. ,. 

İl Milli eğitim Müdürlüğü, bilgisayar öğretmenlerinden Web sayfası tasarımı 

yapmalarını isteyebilmektedir. Bir katılımcı bu konuya değinmiştir: 

Selim bu konuda görüşlerini şu ifadelerle belirtmektedir: 

"Görevlendirmeler derken, mesela hir Web ta.mrımt sorunu. Afilli eğilimin Web 
.w~~faszmn ha::zrlanmas1. " 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bilgisayar öğretmenlerini "Kitap Yazma Komisyonları"nda 

görevlendirebilmektedir. Bu komisyonda görev alan bilgisayar öğretmenleri, çoğunlukla 

bilgisayar dizgicisi olarak görev yapmaktadır. Bu öğretmenler komisyonun çalışma 

süresi boyunca geçici görevlendirnıe ile okullarından ve derslerinden çekilerek İl Milli 

Eğitim Müdürlüğünün oluşturduğu komisyonlarda çalışmıştır. Dört katılımcı bu konuda 

görüş belirtmiştir: 

Orhan böyle bir deneyimde bulunmuştur: 

"Bir tarihte bir kitap yazma komisyonunda göreı:lendirildiğim, okula :vazzyla 
geldi ... O zaman gittim işte. Han! hurul bir sürü dokümanlar önüme koymuş/ar. 
"Al bunları yaz sen bilgisayarda yazacaksm sen bunlan'' ... Ha ondan sonra 
benden sonra başka arkadaşlara görev verildi. " 

Selim ise böyle bir teklif geldiğini ancak başka bir görevi olduğu için kabul etmediğini 

belirtmektedir: " ... kitap yazımmda bir kere istendi gene o şeklide müsait 
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olmadzğımızdan veya başka yerde görevli olduğumdan kabul etmedim. Çeşitli görevler 

geliyor ... '·' 

Recai ise aşağıdaki diyalogda başından geçenleri anlatmaktadır 

"Geçici komi.~yonda görev almış ttm. Kitap yazım komisyon uydu... açıkçası pek 
bir iş yapmadım. Hiç yapmadım hatta. Oradaki gelen metin/eri, Word 
formatzndnki metinleri düzenlemekti benim görevim. Düzenleyip, gerekli 
değişiklikleri yap tp çtkll almaktı ... '' 

Kudret ise konu hakkında bildiklerini söylemektedir: ''Bu konnda şahsen bana herhangi 

bir gi5revlendirme olmadt ama bild(?im kadar~vla arkadLış/anma gi5reı-lendirmi:!ler 

oldu. Bunlar işte ders notlarının yaztml olabilir ... " 

İl T\·1ili Eğitim Müdürlüğü, bilgisayar öğretmenlerine, MCıdürlüğe bağlı okul ve 

kurumlarda bilgisayarlar ile ilgili çeşitli incelemeler yapılması ve rapor hazırlanması 

gibi görevler verebilmektedir. Bir katılımcı bu konudan söz etmiştir: 

Orhan böyle bir görev aldığını belirtmiş ve aşağıdaki ifadelerle anlatmıştır: 

"Aynca o 2000 ytlt probleminde işte bize ac(~yip görevler verdiler. "F{ı/anca 
okula gidin bilgisayarları say m·· ... .. 

Burada Orhan'ın söz ettiği çalışma, 2000 yılı problemi nedeniyle okullardaki 

bilgisayarların durumlarının belirlenmesine yönelik bir rapor hazırlanmasıdır. 

Katılımcılardan elde edilen verilerin analiz edilmesi sonucunda İl Milli Eğitim 

Müdürlüğünün diğer görevlerinde bilgisayar öğretmenlerine verilen görevler şu şekilde 

belirlenmiştir: 

l. Bilgisayar öğretmenleri, çeşitli belgelerin bilgisayarda yazılması ( dizgicilik) 

görevini üstlenmektedirler. 

2. Bilgisayar öğretmenleri, çeşitli amaçlı bilgisayar programlarının yazılması 

(programcılık) görevini üstlenmektedirler. 

3. Bilgisayar öğretmenleri, Web sayfası tasanmı görevini üstlenmektedirler. 

4. Bilgisayar öğretmenleri, kitap yazma komisyonlannda dizgicilik 

yapmaktadırlar 
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5. Bilgisayar öğretmenleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve 

kurumlarda bilgisayar ile ilgili çeşitli incelemeler yapılması ve raporlar 

hazırlanması gibi işlerde görevlendirilmektedirler. 

4.1.2. Okul Yönetimlerinin Verdiği Görev ve Sorumluluklar 

Okul yönetimleri, bilgisayar öğretmenlerine çeşitli görevler verebilmektedir. Bu 

görevleri iki ana grupta değerlendirmek olasıdır: 

• Bilgisayar ile doğrudan ilgili görevler 

• Bilgisayar ile doğrudan ilgili olmayan görevler 

4.1.2.1. Bilgisayar ile Doğrudan İlgili Görevler 

Bilgisayar öğretmenleri, okul yönetim birinılerinde bulunan bilgisayarların bakım ve 

onarımlarını yapabilmektedirler. Dokuz katılımcı bu komıda görüş bildirmektedir: 

Gökhan düşüncelerini aşağıdaki gibi ifade etmektedir: 

''İkinci ktstmda hu yani donantm iizerine biz son olarak ta okul içerisinde 
bilgisayariann birbirine ha{;lanmm·1 hir bilgisayann kumlmast 'YVindoH·s 'un 
kurulmast, a<t?m tamtdnwsL ve benzeri gibi işlemleri de gene hilgisa_var donanun 
bölümü olarak htmlan da yaptyoruz. Okuldaki bilgisayarların tamiratıntlan ... 
Tabi tabi h1mlardan da sommluyuz. ·· 

Kudret, laboratuarların bakım-onarımından bahsederken, görüşme metninde "okuldaki 

bilgisayarlar" ifadesini kullanmaktadır. "Okul idaresinin kullandığı bilgisayarlar" diye 

ayrıca belirtmemektedir ancak, araştırmacı Kudret'in okul idaresindeki bilgisayarlan da 

dahil edecek şekilde görüşlerini ilettiğini yorumlamaktadır. Kudret bilgisayarların 

bakım-onarımı konusunda şu görüşlerde bulunmaktadır: 

"Bu .. bilgisr.~var i'Jğretmenliği mezunu olmamiz dolayzsryla, bilgisayar .. içinden 
geldiğimizden dola_vı bilgisa_varm donanunında bir arıza çıktzğmda bakabilme, o 
anıayı tamir edebilme olayımzz .. görevimizde var. Bunu bularak anza_vı kısa 
zamanda giderme yoluna gidiyonız... Okul idaresinin hu şekilde bir anlaşması 
yok çünkü biz okulumuzda bilgisayar bölümü olduğumuz için daha doğrusu 
bilgisayar öğretmenleri olduğu için dışandan bir bakım için a_vrıca masraf 
olmasın diye bakmı anlaşmamzz yok ama bilgisa_varlarımız garantili alındıği 
zaman bunlann garantisi işte .. " 

Barış, kısa fakat net bir ifade ile durumu belirtmektedir: "Bunun haricinde bozulan 

bilgisa_varların bakımı onanmznı yapıyoruz. Yani bu idarenin bilgisayarları olabilir". 
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Banş idari yaz1lırnlarla ilgili bir soruya cevap verirken, idari bilgisayarlada ilgili 

yaptıklan çalışmalan belirtmektedir: " ... örneğin bir yazıcı bozu/ur veyah:ut, kablo/arda, 

ağiarda bir sorun vardır, örneğin bilgisayara virüs girmiştir, sistem çökmüştür. Bu gibi 

konularda biz müdaha/emizi yapıyoruz. " 

Muammer konu ile ilgili aşağıdaki ifadelerde bulunmaki:adır: 

''İdare/erde de bilgisayar kullamldrğr için, tabi zaman zaman işte viriis 
bufaştyor, ne bileyim programlarda yük/enirken aksakltk/ar oluyor. 
Rilgi.'layarlar anzalanabiliyor. O zaman tabi bb! başvumyorlar ... .)'imdi tabi biz 
bilgisayar bölümü olduğumuz için idare de işte bi(~isayarla ilgili konularda bize 
damş1yor ·· 

Ayşe ise (tüm görüşmenin genelinde olduğu gibi) biraz sitem dolu ifadeler 

kullanmaktadır. 

·· ... Onun chŞtnda bol tn i ktarda idari işle u{;raş, özellikle ilk yt!tmda. Herhangi 
bir hilgi.\·(~vm· bozulduğu ::aman hemen beni çağmp işte, bir rVindows kurulma.~'! 
hile olsa, .va da hir mouse taktlrnast hile olsa direk hemen heni ça{~mp o işleri 
)'apt trddar ... .. 

Orhan kendi okulunda durumu şu şekilde özetlemektedir: 

" .. . c~vru.:a bilgisayarla ilgili idarenin ve okuldaki d(i{er hilgisa,yarlarm, 
sistemlerinin baktmllll onartmtm da yapmaya çalıştJYmız. Anladtğtmlz kadar, 
elimizden geldiği kadar. Başka idarenin verdiği görevler ne olabilir? Y!ı, 

bilgisaJ·arla ilgili her türiii işi sonuçta biz yapmak zorımd~pz çiinkii üzerimizde 
hir etiket var "bilgisayar ölfretmeni ,. dzye ... Bilgisayar zaten demek sorun demek 
zaten ... 

.. 

Selim ise idari bilgisayarların bakım-onarırnınm çeşitli boyutlarını da anlatmaktadır: 

" ... !vf esela idarecinin bilgisc~yarlarında bir sorun varsa bu h ir anlamda hel ki de 
benim kapsamıma girmeyebilir. Veya niye yapamadtysam nzye yapamadm 
demek zorımda olmayabilirler aslmda ... Burast sanat okulu ise herhangi bir 
kısmmda bir bilgisc~yar sorwm varsa doğal olarak o kişinin hizim bölüme 
gündermesi mantık/ıdır... Do/fal olarak biz de ilgilen('voru::. Bak1yoruz sorım 
nedir diye Yapabi/eceğimiz bir şey varsa bilgisayart alzvoruz bölümümiize 
müsait zamanımzzda o sorunıl giderzvoruz. Ama tabi ki tamamiyle iyi ilişkilere 
bağlı. Karşzlıkh ··· 

Recai ise idarede kullanılan bilgisayarların bakım-onarımı ile birlikte satın alınan 

bilgisayarların toplanması işini de yaptıktarım ifade etmektedir: 



67 

"1\1esela idareye alınan bilgisayarlar bilgisayar bölümünde toplmı~yor. Bunu 
şikayet etmek açtsmdan değil. İstiyomm ki daha çok bilgisayar gelsin, daha çok 
toplansın. Yani işte öğrencilere öğretmek açısından kendi atölyemizde 
toplanıyor veya artzalt olan bilgisayarlara müdahale ediliyor." 

İsmail, kendi okulundaki durumu aşağıdaki gibi anlatmaktadır: 

"Oku/daki öbür bilgisayarlarda bir şey, arıza olduğu zaman müdahale, yani 
teknik öğretmen olduğum için bu işlerden az buçuk anladzğrm için bunu ben 
istekli yap~;r·orum. İçim rahat etmiyor. Örneğin bir anza olduğu zaman falan. 
Bu. Onlar haricinde de okulumuzda değişik bir şe}'' yok. İdari bilgisayarların 
hakmııyla da siz mi ilgileniyorsunuz? Yok.m başka bir çözüm mü ''ar? Su var. 
Benden önce bu işlerle özel birkaç şirket ut,"Traşnuş. Alı küçiik bir anza olduğu 
zaman onlar müdahale etmişler veya on/ann müdahale edemediği olc~vlar olmuş 
falan ama şu anda okuldaki hemen hemen her bilgisayarla ben ilgileniyomm. •·· 

Okul idareleri, okullara bilgisayar alırken çoğunlukla her şeyi ile hazır toplanmış 

sistemler satın almaktadırlar. Bazı okullar ise yeterli teknik imkanlara ve öğretmen 

kadrosuna sahiptir. Bu okullar bilgisayar parçalarını satın alıp bilgisayar sistemlerinin 

montajını kendi imkanlarıyla yapmaktadırlar. Dört katılımcı bu konuya değinmiştir: 

Selim şu ifadelerle okulundaki çalışmalan belirtmektedir: "Biz okulda her birime 

bilgisayar vermek idealimiz. Genelde her birime bilgisc~·var verdik. Her idareciye, her 

bölüme, her şefe ve her memura bilgisayar verildi". Selim'in "bilgisayar verildi" sözü 

içinde bilgisayar montajı yapılması gizli olarak ifade edilmektedir. Araştırınacıyı bu 

sonuca ulaştıran sebeplerden biri de Selim ile aynı okulda görev yapan Orhan'ın 

ifadeleridir 

''Okullarda asitnda bunlan karşiiayacak maddi olanaklar bence var. Yok diyen 
J:alan si~)/lemiş olur. Afaddi olanaklar çeşitli yerlere fu:::uli sarf ediliyor. Ama 
bi:::im okulumuzda en ı!fak bir ji.rsatta biz kendi bilgisayanmm kendimiz 
toplayarak 34 bilgisayarlzk bir laboratuar haline getirmiş olduk" 

Gökhan ise diyaloglarda bu konuya şöyle değinmektedir: '' ... bir bilgisayann 

kurulması ... ··, burada "kurma", "toplama" anlamında kullanılıyor, " ... arkadaşım askere 

gidince görevi ben aldım. Bölüme malzeme alabilmek için, elimden geldiğimce, müdiire, 

müdür beye .J/alvardım, yakardzm. Bilgisayarlarmuzın yükseltilmesi konusunda, o kadar 

yalvarıp yakarmamdan sonra, başanya ulaştım ve bilgisayarlarumz )riikseltildi ... " 

Gökhan ile aynı ok--ula çalışan Recai de bu konu hakkında görüş belirtmektedir: 
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"lv/esela klareye alman bilgisayarlar bilgisayar bölümünde toplanıyor. Bunu 
şikayet etmek açısmdan değil. İstiyonını ki daha çok bilgiscıyar gelsin, daha çok 
toplansın. Yani işte öğrencilere öğretmek açısmdan kendi atölyemizde 
toplanıyor veya arızalı olan bilgisayarlara müdahale ediliyor. " 

Gerek yönetim amaçlı olsun gerekse eğitim-öğretim amaçlı olsun, bilgisayar 

öğretmenleri okuHanna bilgisayar ağları ya da laboratuarların İnternet alt yapısı gibi 

işleri de gerçekleştirmektedir. Bu konuda altı katılımcı görüş belirtmiştir: 

Gökhan ok'Ulda ağ çalışmalan gerçekleştirdiklerini iade etmektedir: "Mesela bir ağ 

döşeme oh~yt oldu. Çocuklar _yapitlar. Öğrendiler bu iş;. Bu ;şi c.ftşanda yapnn~ya 

kalksamz I 000 S civannda. ,. 

Gökhan ile aynı okulda çalışan Kudret bu konuda görüş belirtmektedir: 

" ... bunun d1smda network ha tt mm dösenmesi, network 'ii n bal7fanmasmdaki h ir 
, J. 6 

hata olahi/ir veya bumm yanmda kendilerinin ulaşann~vaca{?' bilgisayann açıftp 
da tamir edilehi/eceği durumlarda veya programlarm birhiri_vle 
ilişki/endirileceği durumda daha ç:ok hiz hakzvomz. " 

Gökhan ve Kudret ile aynı okulda çalışan Recai ise daha çok idari yazılımlar konusunda 

bu dummdan söz etmektedir: "iki de bir huh anza veriyor hata veriyor. Servisi 

anyorlar servis işte "iki p;iinden önce gelemeyiz, şu anda şu okula gidiyoruz şuraya 

gelemeyiz" gibisinden şeyler. O zaman hizi çağmyorlar. ,. Recai ayrıca bazı projeleri 

olduğunu ama gerçekleştiremediğini anlatmaktadır: "Geçmiş ::aman, işte okulda 

bilgisayar laboratuarmt_ lmerne/e açmak istemiştim. Bu da geçmiş zaman. Ama 

bunların hiç birini yapamadım. " 

Kadir ise aşağıdaki ifadelerle görev tanımlan arasında konuya değinmektedir: 

'' ... diğer okullarda nasıl yaptltr bilmiyorum, telefon hallmuz var. İnternete 
çıkmak için, örneğin bilgisayarlarm ağtnl, ethernet kartı, sistem çöktüğünde 
sistemi tekrar kurarken kartlarm tamtılmaszyla (bilgisayar öğretmeni) uğraşzr .. ,. 

Barış " ... ve yahut, kablo/arda, ağiarda bir sonm ı-ardır, örneğin bilgisayara virüs 

girmiştir, sistem çökmüştür. Bu gibi konularda biz müdaha/emizi yaptyoruz" sözleriyle 

neler yaptıklarını anlatmaktadır. 

Orhan kendi okulunda kişisel bir projesini hayat geçirmiştir: 
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" ... okulumuza İniernelin getirilmesi. Burada da tamamen kendi çabatarım söz 
konusuydu. Okula İntemeti, gittim telefona abone oldum, ondan sonra İnternet 
hattım çektim, bilgisayarları gidip de herhangi bilgisayar firmasına buraya 
İnternet ağt kurun demedim. Gittim kablosunu satm aldnn. Kablosunu çektim, 
bağlanttlarmı yaptım. Hub 'mı satın aldmı. Tabi kendi cebimden satın almadtm 
ama sonuçta oku/larda. ... işçiliğini siz yaptınız? Tabi işçiliğini biz yaptık." 

Barış ile aynı okulda çalışan Ayşe ağ bakım-onannundan doğrudan söz etmemiştir 

ancak projelerinden bahsederken İnternet döşenmesi konusuna değinmektedir: "Yeni 

hilgiv~varlar gelecekmiş işte 1 O tane --inşallah/- 1 O ya cia l 1 tane, o hilgisc~ı;arlardan 

yeni bir hllernet laboratuarı açmayt diişüniiyoruz. '·' 

Bilgisayar öğretmenlerinden görev yaptıklan okulların Web sayfalannın 

hazırlanmasında yararlamlmaktadır. Üç katılımcı bu konuda görüş belirtmektedir: 

Kudret " ... okulumuz için bir Weh sa_J:fasz tasarzmt olabili.vor, onun için bir çalzşma 

yaptiahi l~vor,... " ifadeleriyle durumunu anlatmaktadır. 

Barış, Web tasarımı hakkındaki düşüncelerini aşağıdaki gibi ifade etmektedir: 

''idarenin bize şu konuda olabilir, örneğin okulumuzun Weh sayfasr tasartnil 
var. İşte okulumuzun Web sayfasi tasanmmt bizden istiyorlar. Elbette, çünkii 
sonuçta bu işlen anlayanlar olarak biz yaptyoruz ... Dedi/~im gibi, işle Web 
sayfası oldu ... " 

Recai ise okulun Web sayfasını yapmak istediğini ancak sonuç alamadığını 

belirtmektedir: 

"A1esela hen okulun Web sayfasım yapmak istemiştim. Geçmiş zaman, işte 

okulda bilgisayar laboratuaruu internete açmak istemiş/im. Bu da geçmiş 
zaman. Ama bunlarm hiç birini yapamadzm. Ben i.>"fe yapıyorum, düha sonradan 
destek olmaw gereken durumlarda hize hep köstek olundu. işte attyorum, Weh 
sayfası yaptTm da onun bir host edilmesi laztm yani ODTO'ye başvurulup isim 
alznmast falan lazmı hunı1 .•;öylediğimizde hiç ilgilenen olmuyor. Biz de zaten 
kendi kendimize o işi yapamıyoruz. Bize bir resmi kanaldan önder olmas1 lazım 
birisinin '·' 

Bilgisayar öğretmenlerinin okullarda ilgilendikleri (ya da ilgilenmek zorunda 

kaldıklan) konulardan birisi de okul yönetimlerinin kullandığı yazılımlardır. Bilgisayar 
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öğretmenleri çoğunlukla bu yazılımtarla doğrudan ilgilenmekten kaçınmaktadırlar. Beş 

katılımcı bu konuda görüş belirtmiştir: 

Kudret bu yazılımlada ilgili düşüncelerini şu şekilde belirtmek.iedir: 

"Benim gördüğüm kadarıyla okıtilara tahsis edilen pro.._'{ramlar bilgisayar 
öğretmenlerinin müdahale etmeyeceği ama müdahale etmek zorunda kaldıkları 
programlar. Benim düşüneerne göre bunu yapan şirketler çok fazla teknik servis 
olanağı sunmuyorlar. İşte telefon ettiğimizde ulaşamadığmuz durumlar oluyor. 
Bu durumda da bölüm olarak; arkadaşlanmiz olarak müd.ahale etmemiz gereken 
durumlar doğahiliyor. Aslında huna şirket olarak ,vapmaH gaeken durumlarda 
veya arıza durumlarmda teh1ik servis yapması gereken şirkettir ... .., 

Aynı okulda şef olarak görev yapan Recai ise biraz daha detaylı bilgiler vermektedir: 

''Yani şinu/i hizim haşmuzda bir program var, ismini verme_ve.vim iki de bir hub 
anza veriyor hata veriyor. Servisi ar~vorlar sen·is işte ''iki günden önce 
gelemeyiz. şu anda şu okula gidZJ,,.omz şuraya geleme_vi::." gibisinden şeyler. O 
zaman hizi çağmyorlar. Tabi biz de tabi programdan anlannyoruz. A1iidahale 
etmek islemz)!oru:: .... hen ;:aten programa miidahale etmem. Bir kere o paras; 
verilip sat m al mm ış bir program satan firmamn da ona desteğini vermesi laZim. 
Artt hen müdahale ellil{im zaman önceki verilerin silinmesi. kL~vbolrnast da sö:: 
konusu. O da bir kii(fet getirir bize. Riski göze alamayız diyorsunuz. E Yani. " 

İsmail kendi okulundaki durumu aşağıdaki gibi anlatmaktadır: 

·· ... şu anda okuldaki hemen hemen her bilgisayarla hen ilgileniyorum. Ama şu 
da var özellikle öğrencilerin notlarmm girildiği ağ ortanu var. idareci/erde. 
Ağla ilgili bir olay olduğu zaman ona pek müdahale etmek istemiyorum. O da 
yani olumsuz bir olay olursa üzerime olum.mz bir .~·ey olmasın diye aynca da 
burada da kullamlan ağ oldukça eski bir a,{{ ondan da o kadar iyi anlamadEğtm 
için. Zannediyorum bu BİLSA programında veri kaybı olursa mesuliyetini... 
Problem olmasın üzerime almak istemediğim için. " 

Barış ilgili soruya aşağıdaki ifadelerle cevap vermiştir: 

" ... okulumuzun kendi öğrenci bilgi sistemi diye bir programımız var. Bu 
program örneğin BİLSA, yapıyor. Bu yüzden biz bu programa kesinlikle 
müdahale etmiyoruz. Yani gelip eğer ptOf::.'l'amda herhangi bir aksak/ık çıkarsa, 
direkt bu programı yapan firma veya bilgisayar şirketi kendisi müdahale ediyor 
ama örneğin bir yazıcı bozu/ur veyahut, kablo/arda, ağiarda bir sonm vardır, 
örneğin bilgisayara virüs girmiştir, sistem çökmiiştür. Bu gibi konularda biz 
müdaha/emizi yapıyoruz. " 

Selim bu konu hakkındaki düşüncelerini aşağıdaki gibi belirtmektedir: 

"BİLSA programma hiç kanşmryoruz. Tamanıtyle el süreni, yetkili:ri kimse o 
programla o ilgileniyor ... Yeterli olmak zorundalar çünkü ona göre anlaşma 
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yapıyorlar. Anlaşmaları ona göre. Sorun çıktığında gelmek zorundalar bildiğim 
kadarıyla .... Bizim de işimiz değil. O işle ilgili bir müdür yardtmcımzz da var. 
Tamamiyle onun sommluluğunda olan bir Şt:Y. Sadece o programı çalıştıran 
makinede bir sonm olursa o makineyle biz ilgileniyoruz. O programla ilgili bir 
şey yapnuyoruz. '' 

Okul yönetimlerinin bilgisayar öğretmenlerine yoğun olarak verdiği diğer bir görev ise 

çeşitli belge, resmi evrak ve raporların bilgisayarda yazılması olarak görülmektedir. 

Neredeyse tüm katılımcılar bu konuda görüş belirtmektedir. Bilgisayar öğretmenleri 

diğer öğretmeniere göre okullarda, bu tür işlerde çok daha aktif olarak görev 

almaktadırlar. 

Gökhan bu konuda çok heyecanlı ve sitemli ifadeler kullanmaktadır. Aşağıdaki 

ifadelcre çalışma şartlan konusunda tekrar başvurulacaktır ancak bu işlerin yapıldığını 

gösterdiği için burada referans olarak alınmıştır: 

" ... Ha hen eğilim Ferm(vor mnyun(J T'eriyorum ama yeterli mi_') Yelerli değil. 
Neden? Çiinkii idare hi::i devamit sJkJŞitr!J'or. Yok şu ya:::J!acak, yok hu ya:::t!acak 
_vok şmm şi~rle olacak, böyle olacak, _va hen eğitim mi _Y'a[)((Vllll, h1mlarm işlerini 
mi yapay1m. O zaman "Ö{~relmenliği btraka!tm, memur olalun onlartil işlerini 
yapalun ·· d~;·ecej;im. Bu hizi /abi idiyor... ... devamit olarak bana yazt 
yol!amyor. Kütüphanenin h ir 90 sayfa _ı·azıst geldi .... " 

Kudret bu konuda sorulan "Okul idaresi sizden bilgisayar tamiri dışında ne tür 

çalışmalar istemektedir'' sorusuna aşağıdaki gibi cevap vermektedir: 

"Okul idaresinin hi=den istediği bilgisayar tamirinin dtşmda şunlar olahili_vor: 
mesela bazen öğretmenlerimizin, okulumuzdaki öğretmenlerimizin okul için 
yapacaklan çalışmalarda yazdar olabiliyor. Bu yazdar m yazılması, huyazılarm 
çtkarfllmasz ve .. va okul adma bir yazışma _y-apılacaksa bu yaz1şmanm 

tarafmuzdan yapt!masmt isteyehi!iyorlar. Bunun yamnda işte .. okulumuz için 
bir WEB sayfası tasarımı olahili.vor, onun için bir çallşma yapz!ahiliyor, milli 
eğitimde anlaşmali olarak _vazdar gönderilehiliyor, ya::1şmalar böliimümiiz 
tanifzndan yapzlahiliyor. ·· 

" ... A1esela idare boyutunda işte.. teknik konularda ı.·eya resmi gizli konularda 
değil de daha çok bölüm öğretmenlerinin veya branş öğretmenlerinin okul için 
hazu·layacağı yazzşmalar, yazdar mesela bir ders planlan olsun işte.. zümre 
toplantıları olsun bunlarm (tutanak/ann) yazı/masmda işte bunlarda yine hir 
resmi evrak oldu{çu için hen o yüzden y{lZlşma oldu herhalde onların 
hazzrlanmasmda daha çok bölümümüz bakmaktadır veya işte belirli gün 
haftalarm düzenlenmesinde kiilüphanenin yaymlanmn tamttlmasmda, okulun 
öğrencilere yapacağı herhangi bir duyunufa, reklamda daha çok bölümümii::: 
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çahymaktadzr, bölümümüz öğretmenleri tarafindan bu çalt~malar 
yürütülmektedir ... " 

Kadir ise bu konu hakkında şu ifadelerde bulunmaktadır: " ... Bazen de birkaç yazı 

işlerimiz de oluyor. Yaz çiz işleri (giilüşmeler) Evet, yaz çiz işleri ... ·· 

Turgut kendi deneyimlerini aşağıdaki gibi anlatmaktadır: 

"Okul idaresinin en son geçen sene okulda not bilgi girişini ben ~vaptun. 
Öğrencilerin liim kay!llartnt hen girdim bilgisayara. Genellikle öğretmenler 
arasmda pek fazla bilgisa_yar bilen kişi SLl}'l.YZ az. Özellikle eski olanlarda. Bu 
yiölen genç olduğumuz için bu tip işleri yap1yoruz. artt okulda belli yazılar, 
öğretmenierin işleri olabiliyor. Onlara da yardzmct olahilzvoruz burada. ·· 

Ayşe ise yapılan idari işlerin çeşitliliği açısından çok ilginç ifadelerde bulunmaktadır: 

·· ... bunun yam stra muhasebe de.fierleri !U/Ilim. gelir-gider, işte bunlarla ilgili Iii m 

bilgilerin ll/luldu{çu işleri yaplim _v·ani, aklau:::a gelehi/en her türiii idari işleri yaplun ... 

Görüşmede net olarak belirtilmemekle birlikte "her türlü idari iş" ifadesinde öncelikle 

yazı işleri olduğu araştırmacı tarafından yorumlanmaktadır. 

Orhan, idari görevler ile ilgili sorulan bir soruya şu ifadelerle cevap vermiştir: 

" ... Tabi, tabi yazz çiz i işleri oldu iimeğin, benim üzerime bu okulda ytkdmzş olan 
bir şey var, smav programiarım her zaman hen yapanm bilgisayarda. 
Sorumluluk smaı.•t, ortalama yükseltme smaı.o1 çünkü bir kere omm çize/gesini biz 
haztrladtk. ... Sorumluluk smav programılll da bir kere yapiLk arttk her sömestr 
de smav olduğu için program un yaptyoruz. " 

Selim ise konu hak k ında kendi görüşlerini şu şekilde ifade etmektedir: 

" ... Bilgisayarda veya şöyle diyeyim, bilgisayann yapahileceği veya bilgisayar 
sayesinde işini kolaylaştıracak bazı işler bizden isteniyor. Örneklendirebi/ir 
nıisiniz? Örneklendirelim, mesela bir mesela herhangi bir şeyin yaztiması 
gerekiyor Uzun bir yaz1 me.':ie/a 100 sayfabk. Bunu bir memunm ya da bir kişinin 
yapmasıyla aym şeyin laboratuarda aynı anda 20 kişi tarajmdan yazılması tabii 
ki farklı. İşin bitmesi açısmdan. Veya herhangi bir saklamışlardtr, çok bilgi 
tutacaktır, vey·a bir anket s·mıucu değerlendirilecektir, bunun grafiksel olarak 
gösterilmesi anketin direkt değerlendirilme sunumundan bir avantajı büyük. 
... olmak üzere Bu işler daha kısaltı/dığından dolayı bu konuda yardım isteniyor" 

İsmail ise kendi görev yaptığı okulda bu tür görevler yapmadığını belirtmektedir: 

"Ya, öncelikle idare1ün istediği ekstralar olmuyor. . .. Ekstra/ar şu olabiür İşte 
öfeki öğretmen arkadaşlarm bir işi olduğu zaman onlaru·ı iyi anlamad1ğ1 
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herhangi bir şey olduğu zaman ben sadece onlara rehberlik ediyorum okuldaki 
öğretmenierin veya idarecilerin veya öbür hizmetlilerin herhangi bir konuda 
bilgisayar da olabiliyor, öbür teknolojik aletler de olabiliyor bunlarla ilgili bir 
eğitime ihtiyaçlan olursa bu benden isteniyor. O tür bir şey olduğu zaman 
elbette yapıyoruz. Ama şu ana kadar ben üç yıldır burada_vım çok olumsuz ekstra 
hiçbir şey olmadı. •·· 

Recai ise İsmail'in aksine bir durumda bulunduğunu, çok fazla idari ış yaptığını -

ayrıntılara da girerek- aşağıdaki diyalogda anlatmaktadır: 

" ... Zaten hilgisa_var höliimii_vle matbaa höliimü, genelde okul idaresinin, milli 
eğitim tm·,~findanjoker bölümü sürekli kullamlan bölüm olarak, bana göre, yani, 
att_vomm işte, matbaa höliimiinde yazt yazdmlacak olur, mathaaya gönderilir, 
hir metin haztr/anacak olur, müdiir he_y·in istediği hir metin olur, o hilgis,~var 
höliimiine göndı.>rilir işte "2 gün içinde hu ya:t!sm" veya milli eğilimden bir 
kitap yazilacak olur veya hir komİ.\)'011 oluştumlacak olur o zaman dört beş 
okuldmı dört heş öğretmene giirev reri/ir onlarda gider orda çahytrlar okuldaki 
e[~itimi, görevlerini her şe}'i h1rakıp gidip milli eğitimde çaltştrlar ·· 

Recai, yaptığı işlerin detaylanndan da söz etmektedir: 
"!v/esela okul idaresi bir altyorum işle fakir i'ığrenci!er milli e<'?ilimden istenir 
bizim okuldan ve oku/unuzda h11lunan fakir ö{;rcnci/erin listesi hunlann 
dökümleri işte annesi, bahast durum11 nedir? Aldtğz maaş ne kadar? Onlar gelir 
bize miisvedde olarak hilgis,~vtır hij/iimiinde yazdtp daha sonra idareye teslim 
edilir. Bazı resmi evraklarm temize çekilmesi ya da Dizilmesi de diyebiliriz. 
Bilgisayarda dizip onun çtkltstm abp gönderilmesi veya _y•t!llk planlar olabilir . 
.. . Okuldaki h ii !ii n bölümleri n hütiin öğrelmenlerin ~vtl!tk planlan müsveddesi 
geliyor bilgisayar hiilümiine onla yaz!lt_vor daha sonradan ilgili öğretmene 
teslim edi!zyor ... ,. 

Katılımcılardan elde edilen verilerin analiz edilmesi sonucunda okul yönetimlerinü1 

bilgisayar ile doğrudan ilgili görevlerinde bilgisayar öğretmenlerine verilen görevler şu 

şekilde belirlenmiştir: 

1. Bilgisayar öğretmenleri, okul yönetiminde kullanılan bilgisayarların bakım ve 

onarımlarını gerçekleştirmektedirler. 

2. Bilgisayar öğretmenleri, okula 

gerçekleştirmektedirler. 

3. Bilgisayar öğretmenleri, '- . 
okula 

döşemektedirler, ayrıca ağların 

alınan bilgisayarların montajlarını 

bilgisayar 

ayarlanmas ını, 

ağları 

bakım 

ve/veya internet 

ve onarımlarımn 

yapılmasını da gerçekleştirmektedirler. 

4. Bilgisayar öğretmenleri, okulun Web sayfasımn tasarımını yapmaktadırlar. 
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5. Bilgisayar öğretmenleri, okul yönetiminin kullandığı idari yazılımların 

sorunlarını çözmeye çalışmaktadırlar. 

6. Bilgisayar öğretmenleri, okul yönetimlerinin verdiği çeşitli belge, resmi evrak ve 

raporlan bilgisayarda yazmaktadırlar. 

4.1.2.2. Bilgisayar ile Doğrudan İlgili Olmayan Görevler 

Okul idareleri bilgisayar öğretmenlerinin teknolojik birikimlerinden yararlanmak 

istemektedirler. Bilgisayar öğretmenleri görev yaptıklan okullarda teknolojik birikim 

gereken cihaziann kullamlmasından sonımlu olabilmektedirler. Üç katılımcı bu konuda 

görüş belirtmiştir: 

Gökhan bu konuda dunımunu şu ifadelerle açıklamaktadır: 

" ... bir bilgisayann ne hile_y·itn hen arkadan birfişi çtklt ama "alo .. 26 numara 
·'a/o Gökhan hey lii(fen gelin··. ··zvi tamam hadi gidelim" ... .. 

" ... Okul hana foto{!n?f işleri verdi. Neymiş, foto{tr(~l çeki/ecek. 2000 /ane 
ö[{rencinin Jotoğrq[tm bilgisayardan, d{ji!al k(tmera yöntemiyle 2000 tane 
jj{'!rencininfoloğrqfuu çektim ... .. 

Kadir kendi okulunda yaptığı çalışmaları şu ifadelerle anlatmaktadır: 

" ... Bizim seannerimiz var, okulun scanner i. Scannerden tarama yapzlacaksa h u 
bilgisayar öğretmenine kaltyor. Çünkü hem scanner başka bir birimde yok 
okulda başka bir birirnde .vok, hem de bu bilgiye sahip .vetişmiş personel yok. 
... Başka, projeks~yonumuz var okulumuzda. 29 Ekimlerde falan bazen idarenin 
iste{çiyle, hazen kendi isteğimiz/e bunu kullanahm.... . .. !vfilli bt~vramlarda, 

salonumuzda eve/, ku/lamyoruz. Bunların kurulması, tanıtılması, sökülnıe.~i, 

Tabi tabi, hepsi bizim ... ·· 

İsmail ise yaptığı işleri aşağıdaki gibi özetiernektedir 

" ... İşte öteki öğretmen arkadaşlarm bir işi olduğu zaman on/ann iyi anlamadtğt 
herhangi bir şey oldu67u zaman ben sadece onlara rehberlik ediyorum okuldaki 
ölfretmenlerin veya idarecilerin veya öhür hizmetliferin herhangi bir konuda 
bilgisayar da olabiliyor, öbür teknolqjik aletler de olabiliyor bunlarla ilgili bir 
eğitime ihtiyaçları olursa bu benden isteniyor. O tür bir şey olduğu zaman 
elbette yap1yoruz ... ,. 

Okul idarecilerinin, bilgisayar öğretmenlerinden bazı özel (kişisel) istekleri de 

olabilmektedir. Bu İstekierin resmi bir boyutu yoktur. Üç katılımcı bu konuda görüş 

belirtmiştir: 
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Gökhan bu konuda pek çok sıkıntı yaşadığını anlatmakiadır: ''Peki idarenin sizden özel 

talepleri oluyor mu? İdare bizi o komtda gerçekten çok stkıştınyor. Zaten ben, biz 

öğretmen olarak bu konuda çok muzdaribiz" 

Ayşe de Gökhan gibi bu konuda çeşitli sıkıntılar yaşadığını aşağıdaki ifadelerle 

belirtmektedir: 

" ... ak/ımza gelebilen her türlü idari işleri yaptım. Kendi bilgisa_yarlarma 
yükletmek istedikleri ö;:;e/ programiart falan. onlarla ilgili sorun/art olduklan 
zaman, ve internette kendi özel isieri oldufrıt zaman zene müracaat hemtim ra da ;, c· .... ~ .. 
diğer öğretmen arkadaşlarzmdt. '' 

Selim ise bu konuda daha sakin görünmektedir: ''Ama direkt şahso _y·önelik isiekler var 

m(l O/ahi/ir. Kişinin ii:::el i.o;,·teği gelehi/ir bir de o an için hi::im vaktimiz miisait.\·e 

yardmı ed~voruz . .. 

Katılımcılardan elde edilen verilerin analiz edilmesi sonucunda okul yönetimlerinin 

bilgisayar ile doğrudan ilgili olmayan görevlerinde bilgisayar öğretmenlerine verilen 

görevler şu şekilde belirlenmiştir: 

1. Bilgisayar öğretmenleri, gerektiğinde okullannda teknolojik birikim gerektiren 

tarayıcı, projeksiyon cihazı gibi cihaziarı kullanmaktadırlar. 

2. Bilgisayar öğretmenleri, Okul yöneticilerinin özel isteklerini yapmak zorunda 

kalmaktadırlar. 

4.1.3. Diğer Böliimlerin/Öğretmenlerin/Okulların Bilgisayar Öğretmenlerinden 
İstekieri 

Bilgisayar öğretmenlerine okul yönetimlerinin verdiği görevlerinin dışında, diğer 

bölümlerden, diğer öğretmenlerden ve diğer okullardan bazı istekler gelmektedir. Bu 

görevleri üç ana grupta değerlendirmek olasıdır: 

• Diğer bölürnlerin bilgisayar öğretmenlerinden istekleri 

• Diğer öğretmenierin bilgisayar öğretmenlerinden istekleri 

• Diğer okulların bilgisayar öğretmenlerinde istekleri 

e:~:-':·" 
T ..... , 

' 
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4.1.3.1. Diğer Bölümterin Bilgisayar Öğretmenlerinden İstekieri 

Bilgisayar öğretmenleri, diğer bölümlerin bilgisayarlarının bakım onarımından da 

sorumlu olarak görülmektedir. Altı katılımcı bu konuda görüş belirtmektedir: 

Gökhan şu ifadelerle bu konu hakkındaki görüşlerini belirtmektedir: ;jokul içerisinde 

bilgisc~varlarzn birbirine bağlanması bir bilgisayarın kurulması Windows 'un kurulması, 

ağm tanttılması ve benzeri gibi işlemleri de gene bilgis~var donamm bölümü olarak 

bunlarz da _vaptyomz. " 

Aynı okulda çalışan Kudret konuya aşağıdaki ifadelerle katkıda bulunmaktadır: 

"Anladığım kadartyla okultlaki diğer bölüm/erin bilgi.myarla ilgili 
çalışmalarının yükünün belli bir kısmı olduğu gibi bilgi.m.var öğretmenleritule. 
Buna, hwıa katt!n:orum. Di?J;er höliimlerimizde daha cok hi>lümleri ile il~ili 

"' <..- ~ (,_, 

çaltşmalar yapt!makla. !~te .. orada kullamlan bir program orada işleti/mekle 
ama humm dtşmdaki işte anza durumlarmda, pro,i,rramlann yiiklenmesi 
durumunda veya o bilgisayariann kullamctya öffretilmesi durumunda 
hO!iimiimiiz çalişmaktadtr. 0/j;retmen/erimi:::e gerekti{:i yerde kul/mıımt 
anlatllmakladır. ,. 

Muammer ise yapılan diyalogcia şu ifadeleri kullanmıştır: "Okullardafd bütün 

laboratuarlarmızdaki arızaTarı bilgi.ııayar öğretmenleri olarak .viz mi ilgilen~vor.mnuz? 

Tabi ki bilgisayar ö[vetmeni olarak, gerek anza olsun, gerek program yiiklemeleri 

olsun on/an bilgisayar öğretmenleri yapzr·or. " 

Orhan'ın konu hakkındaki görüşleri şöyledir: 

"Peki diğer bölüm/erin bilgisayarla ilgili işlerini de mi siz.vapıyonıunuz? Tabi, 
tabi. Tabi. Diğer bölümlerininkini de biz yapzyoruz .... ayrıca hilgis~yarla ilgili 
idarenin ve okuldaki d((Jer hilgis~varlarm, sistemlerinin hakmızm onarmum da 
yapnuıya ça!tş~vom::. AnladzğımLz kadar, elimizden geldiği kadar. " 

Selim ise kendi yaklaşımını şu ifadelerle belirtmektedir: 

"Herhangi bir öğretmen arkadaşımız bizim bölüme iht~yacı olduğunda kendi 
özel bilgisayarmda sorım olabilir, yine herhangi bir program isteyebilir, 
bölümün herhangi bir imkanım kullanmak isteyebilir. Hepsine kaptmzz açık. 
Hepsine elimizden geleni _y·apzyoruz. " 

Recai, diğer bölümlerde yaptıklan çalışmalardan aşağıdaki diya.logda söz etmektedir: 

"Okul genelinde başka, bu .'iözii.nü ettiğiniz programdan, yazılımlardan değil 
de, genel bilgisayarla ilgili genel diğer sıkıntılarda size mi başvuruyorlar? 
Diğer bölüm/erden, yazılım hataları, donanım hataları vs. Evet. Tabi. Yani 
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okulun telaıik servisi gibi bir şey diyebiliriz. Peki. Okulunuzun büyük olduğunu 
tliişünüyoruz. Bu katlar işe yelişebiliyor musunuz? V alla oldıığu kadarıyla. H 

Katılımcılardan elde edilen verilerin analiz edilmesi sonucunda diğer bölümlerin 

bilgisayar öğretmenlerinden istekleri konusunda, şu bulgulara ulaşılmıştır: 

1. Bilgisayar öğretmenleri, okuldaki diğer bölümlerde bulunan bilgisayarların 

bakım-onanınını da yapmaktadırlar. 

4.1.3.2. Diğer Öğretmenierin Bilgisayar Öğretmenlerinden istekleri 

Diğer bölümlerden ve öğretmenlerden, bilgisayar öğretmenlerine bazı istekler 

gelmektedir. Bu istekler kişisel yararlar için olabildiği gibi, okulun yaranna olabilecek 

isteklerde olabilmektedir. 

Diğer bölüm öğretmenlerinden gelen isteklerden biri bilgisayar öğretmenlerinden 

bilgisayar ile ilgili çeşitli konularda eğitim amaçlı yardım istemeleridir. Bazı konular 

hakkında bilgi verilmesi va 
~ 

da öğretilmesi. bu öğretmenierin bilgisayar 

öğretmenlerinden istekleridir. Dört katılımcı bu konuda görüş belirtmiştir: 

Kudret bu konuda yaptıklan çalışmaları aşağıdaki gibi anlatmaktadır: 

" .. J)ğretmenlerimize gerektiği yerde kullammt anlatılmaktadır . ... /'v/esela bizim 
düzen/ediğimiz, arkadaşlarımızla birlikte düzenlendiğimiz bir kurs oldu okulda . 
.. .İşte burada bilgist~}'arın kullamlması işletmenlik yönünden bilgisayarın 
kullamlması. arrza boyutuna geçtiğinde de bizi arayabilirsiniz şeklinde 

duyuru/ar yapttk ama humm ;ranmda öğretmenimiz yeterince bilgiye sahip 
değilse hizi telefonla arcryabilzyor, telefonda işte bir sorununun olduğunu bunun 
öniine nasıl geçebileceğini sora biliyor ... '·' 

Ayşe kendi okulunda karşılaştığı durumlardan şu ifadelerle söz etmektedir: 

"Peki, diğer bölümdeki öğretmen arkadaşlarımza idareden ya da tliğer 
öğretmen arkadaşlardan okul içinde kişisel talepleri oluyor mu? Tabi oluyor. 
Orneğin diyorlar ki işte "bize bir WEB sayfası yapmayı öğret··· şeklinde talepleri 
oluyor.'·' 

Aynı okulda çalışan Muammer ise bu konuyla ilgili yaptıklanndan söz etmektedir: 

"Şimdi sadece bilgisc~yar bölümünde bilgiseryar dersleri yok. Diğer bölümlerde 
de bilgisayar dersleri var. Tabi bunlar kapsamlı değil, bilgisayar bölümünde 
olduğu gibi kapsamlı değil. Sadece bilgisayar temellerzyle ilgili, kullammıyla 
ilgili dersler var. Bunlar da tabi zcmıan zaman takıldık/art noktalarda bize 
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başvunıyorlar. İşte bunu nasıl yapabiliriz veya bunu öğrenci_ye daha iyi nasil 
aktarabiliriz bu kmmda işte bizim bilgisayar laboratuarımzzt kullanabilecek, 
"kullanabilir mzyiz" gibi sonı/ar geliyor. Biz de onlara yardımcı olmaya 

1 " ça ışıyoruz. 

İsmail ise kendi durumundan aşağıdaki gibi ifade etmektedir: 

"öteki öğretmen arkadaşlarm bir işi olduğu zaman onların zyi anlamadığı 
herhangi bir şe_y olduğu zaman ben sadece onlara rehberlik ediyorum okuldaki 
öğretmenierin V~JYl idarecilerin veya öbiir hizmetliferin herhangi bir konuda 
bilgisayar da olabilZ'J,.or, öbür teknolojik aletler de olabiliyor bunlarla ilgili bir 
eğitime ihli_vaçlan olursa bu henden istenzyor. " 

Okuldaki diğer bölümlerden ve öğretmenlerden bilgisayar öğretmenlerine kişisel 

isteklerde bulunabilmektedir. Dört katılımcı bu konuda görüş belirtmiştir: 

Gökhan, yaşadığı deneyimleri diyaloğun çeşitli bölümlerinde hararetle tartışmaktadır: 

··_ .. mechuren ö{~relmenlerimizin ytl!tk planlanm. tah i öğn.!lmenlerimizde yeterli 
hilgiJ.·e sahip de{;iller. Yeterli bilgist.~var ku/lammt yok Dola_}Nstyla hi:: 
ijğrencilerimize kaKuli vererek hunlan hilgist.~rardan Excel'den ha::Lrlaltp, haztr 
bir çtklt halinde ö{?;relmenlerimize teslim ediyoruz ... .. 

·· ... Bir tane öğretmen bana bozuk bilgisayar getiriyor, aman şww bir yaptver, 
bilgisa_ran yapmaya kalkıyoruz, zaman geçiyor, e ö<'{retmen ders saatinde 
geliyor. /tk. Ilk, lık, kapıy1 çahyor, içeri giriyor, ya hocam ders anlatıyormn, 
anlanuyor. Yani hen bunu _yiiziine söyleyemiyorum. Benim hii_,viiğüm . .:/5 yaşmda 
adam. Bunu onun anlaması laztm. Ders ortasmda benim dersime giriyor. 
Müdahale ediyor. Neymiş, işte pentium .:/'ün fiyatlan ne kadar? Yahu bana ne 
şimdi pentium 4 'ten, hen dersimi anlatmak isliyorum .... Gelmeyen yok. Yazzit 
sorusu mu çzkaracaksm, bilgisayar bölüm ii 1 Başka bir şey mi çzkaracaksm, 
bilgisayar hölümii/ Scanner mi lazım bilgisa_yar höliimü. CD mi yazdıracaksın, 
bilgisayar bölümü. Başka var mt? hep gel, gel. Ya, durum bu ... •· 

" ... Genç olduğum için, '):a bunlar çocuk, bizim samimi arkadaşlar, h unlar genç 
bir şey olmaz" gibi bir düşünce altmda tak tak tak hemen. gir, bir şey olmaz. 
söyleyiver hemen, gibi bir düşünce olduğunu tahmin ediyorum. Başka 

öğretmeniere yaptzklarına inanmzvorum. Yapmazlar. Ama bizim genç olduğumuz 
için, buradan güç aldıklarını tahmin ediyorum. " 

Ayşe de bu konuda görüş belirtmektedir: 

"Peki, diğer bölümdeki öğretmen arkadaşlarımza idareden ya da diğer 
öğretmen arkadaşlardan okul içinde kişisel talepleri oluyor mu? Tabi oluyor. 
Örneğin diyorlar ki işte "bize bir WEB sa}fası yapmayı öğret" şeklinde talepleri 
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oluyor. Ben zaten oldukça yoğun olduğuma inan~yorum. Kimseyi kırmak ta 
istemiyorum. Ama o araya da sıkıştıramıyorum. " 

Orhan da benzer durumlarla karşılaştığını anlatmaktadır: 

;<Okul idaresintlen, diğer öğretmenlerden resmi olmayan talepleri oluyor mu 
size? ...... Kişisel istekleri? E tabiki evlerindeki bozulan bilgisayarları tamir 
ediyoruz. Bu da arkadaşlık görevi sonuçta yap1yomz bunu. Okula getirenler 
oluyor mu? Hatta bakın gelen arkadaş da omın için gelmiştir büyük bir 
ihtimalle. Ondan smıra.... İşiniz varsa bir kısa ara verebiliriz yoksa devanı 
edebiliriz. Bir ara versek iyi olur arkatlaşla .... İkinci bölümde kaldığımızyerden 
devam edelim. Tamam devam edelim. (bu arada içeriye başka bir okuldan bir 
öğretmen hey geldi. Bilgisayannm bozulduğunu ve tamir edip ederneyecek/erini 
sordu. Bu dumm ve arkasmdan tarllşmalar görüşmenin yaklaşık I 5-20 dk. 
Kadar kesilmesine neden oldu.) Bir sürü gelen/e gidenle uğraşıyorsunuz ders 
arasmda i\4aalesefuğraşiyoruz. Bizim mesleğin şeyi yani, ne derler .... sıkmttsi." 

Aynı okulda görev yapan Selim de konu hakkında görüş belirtmektedir: 

"Genelde herkesin işini yapıyoruz. Hiç kimse (~vtrl etmiyoruz. Su böliim bize 
böyle yap1yor, biz onlara bu işi yaptm~valım diye hir manilk _vok biz de. 
Herhangi bir öğretmen arkadaşmuz bizim bölüme ihtzvacl oldu<'{unda kendi özel 
bilgisayarmda son111 olabilir. yine herhangi hir program isteyebilir, böliimiin 
herhangi hir imkanuu kullanmak isteyebilir. Hepsine kapımzz a~·tk. Hepsine 
elimizden geleni yaptyomz. ,. 

Katılımcılardan elde edilen verilerin analiz edilmesi sonucunda diğer öğretmenierin 

bilgisayar öğretmenlerinden istekleri konusunda, şu bulgular belirlenmiştir: 

1 . Diğer öğretmenler, bilgisayar öğretmenlerinden eğitim-öğretim amaçlı 

isteklerde bulunabilmektedirler. 

2. Diğer öğretmenler, bilgisayar öğretmenlerinden özel isteklerde 

bulunabilmektedirler. 

4.1 .3.3. Diğer Okulların Bilgisayar Öğretmenlerinden istekleri 

Diğer okullardan gerektiğinde bilgisayar öğretmenlerine çeşitli istekler gelebilmektedir. 

Bir katılımcı bu konudan söz etmiştir: 

Barış'ın görev yaptığı okul eğitim bölgesinin koordinatör okuludur. Barış, eğitim 

bölgesindeki diğer okulların bu sebepten dolayı kendilerinden bilgisayar konusunda 

bakım-onarım desteği istediklerini söylemektedir. Barış, bu durumun çalıştığı okulda 
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bilgisayar bölümü olmasından (ve çok sayıda bilgisayar öğretmeni olmasından) 

kaynaklandığını da belirtmektedir: 

"Ayriyeten okulumuz, bu sene, koordinatör okul olduğu için, diğer okullarda da 
herhangi bir sorun olursa, bunlara da müdahale edebiliyoruz. Ve dediğim gibi, 
sonuçta biz bu elimizde bulunan imkanlar çerçevesinde, bir şeyler yapmaya 
çalzşzyoruz .... geçen sene bizim okulumuz koordinatör okul değildi. Geçen sene 
koordinatör okul değildi. Bu yüzden bizim okulumuza bu talepler fazla 
gelmiyordu. Fakat bu sene koordinatör olduktan sonra, yine ne de olm "bu 
koordinatör oku/dur, burada bilgisayarct/ar var. Bizim isteklerimizi karşılarlar ·· 
mantığıyla, tabi düşüncesiyle bizden rica edi_r·orlar. Tabi bu zorunda bir ok~v 
değil. Biz rica üzerine gidip bakabiliyoruz. Yapabiliyoruz. Elimizden geleni 
yapzyoruz. 

,. 

Katılımcılardan elde edilen verilerin analiz edilmesi sonucunda diğer okulların 

bilgisayar öğretmenlerinden istekleri konusunda, istekler şu bulguya ulaşılmıştır: 

1. Bilgisayar öğretmenleri, gerektiğinde diğer okullarda bulunan bilgisayarların 

bakım-onarımlarını gerçekleştirmektedirler. 

4. 1.4. Temel Eğitim-Öğretim l!:tldnlikleri ile İlgili Görevler 

Bilgisayar öğretmenlerinin okullarda yapmakla yükümlü oldukları temel eğitim-öğretim 

etkinlikleri vardır. Bu görevleri dört ana grupta değerlendirmek olasıdır: 

• Dersler 

• Laboratuarlar 

• Koordinatör öğretmenlik 

• Bölüm şefliği 

4.1.4.1. Dersler 

Eğitim öğretim etkinliklerinin en başında "bilgisayar derslerinin yürütülmesi" 

gelmektedir. Bütün bilgisayar öğretmenlerinin sonımlu olduf,>u görev bilgisayar dersi 

etkinliklerinin yürütülmesidir. Bilgisayar öğretmenlerinin hangi dersleri yürüteceği ise 

görevli olduklan okul ve bölümlerin türlerine göre değişmektedir. On katılımcı bu 

konuda görüş belirtmiştir: 

Gökhan bu görevi şu ifadelerle tanımlamaktadır 

"Bilgisayar öğretmeni okulda bilgisayar ile ilgili programları, donanımı 
öğrencilere öğreten kişi pozi.~yommda. Biz öğrencilere yazdmı ağtrlzklz dersler 
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ve bilgisayar tamirini arızalarını gösterecek şekilde atö{ye çalışmalarz 
yapıyoruz. Bilgisayar öğretmeninin şu anda benim kafamdaki tanımı bu 
şekilde ... " 

Kudret ise bu konu hakkında şu ifadelerde bulunmuştur: 

''!vfustafa Bey, şu anda görev yapttğım okulda bilgiseryar öğretmenfiği 

yapıyonım. Bilgisayar öğretmenfiği böliimü mezunu olmam dolayısıyla böyle bir 
teknik okulda ça!tşmaktayım. Bilgiscı_var öğretmenfiği Jiaptzğzm yerde bilgisayar 
laboratuanmtz, bilgisayar atöryemiz ve bilgisayarlarzmtz var. Bunlarla 
yaptzğznuz gilnlük ça!zşmalarda bilgisa_yarzm donanım J'önünden incelenmesi, 
bilgisayann yaztltmlarmm değerlendirilmesi, şeklinde demm etmektedir. Bu, 
mi?fredatmu::a uygun olarak bilgisc~var donamnunm, işte .. işlenmesi, bilgisayar 
donanım parçaları ele a!our. Bunlar, bilgiw~vann içindeki bilgiler nas!l 
işlenmektedir, btmkın ö<~rencilerimi::e aktarmakuu·tz. Bunun yanında 

programlama derslerimiz de rar. Bu programlama ders!erimizde programlama 
manttğt nedir? Programlamada i::lenebilecek yollar nedir? Bunlan 
anlatmaktayt::. " 

Kadir, temel görevlerini "Hilgi.w~var öğretmeni, hilgisa_van i>~iJretmeye çaflştr. Temel 

olarak. Bunu yaparken de karşzlaşabilece<~i sorunlan kendi içinde çi'l::me_ve ~·a!tştr ... .. 

şeklinde ifade etmektedir: 

Mesut ise "Ozellikle ilk önce okulumuzda teorik ve normal alö~ve dersleri var onlara 

giriyoruz ... ··· ifadesiyle görevini tanımlamaktadır: 

Barış, temel görevlerini "Rilgisc~var öğretmeni olarak bizim, tabi ilk vazifemiz, 

ders/erimize girmek, yani, bize verilen mi?fredata göre, derslerimi::i takip edzvoruz ... " 

şeklinde belirtmektedir. 

Muammer ise şu ifadeleri kullanmaktadır: 

"Şimdi, teşekkür ederim. Tabi, bilgisayar öğretmeni dediğimiz zaman görev ve 
sorumluluklarz, işte, bilgisayar derslerine girer, bilgisayan öğrencilere aktarır 
diyelim. Tabi, bilgisayar böliimii olarak bilgiscı_varın temelleri, bizim okul daha 
çok bilgisayar donarunu üzerine olduğu için donammla ilgili bilgiler veriyoruz. 
Bunun dışmda da işte, eksik gördüğümüz ktsımlar varsa işte bu eksik görülen. 
donamm olabilir, veya mi~fredat programlarında olabilir eksik kısımlan 
gördüğümüz zaman o eksik kısımlan nasıl giderebiliriz şeklinde, arkadaşlarla 
giiriişiiyorı.tz ... ~.' 
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Ayşe de öncelikli görevlerinin ders etkinlikleri olduğunu belirtmektedir: "Öncelikle 

okul programında belirtilen sınifların derslerine giriyorum ... " 

Orhan kendi durumunu şöyle ifade etmektedir: 

"Bilgisayar öğretmeni öncelikle bilgisayar derslerine girmekle _y'iikiimliidür ... 
Bizde okulumuzda bilgisayar programlama atölye derslerine giriyoruz. 
Bilgisayar hölümiinün derslerine öğretmen olarak giriyontz. " 

Selim'in görevleri konusunda görüşleri ise "Bilgisayar ö<'{retmeni olarak görevimiz bize 

verilen mi?fredat program!artmlzl derslerimizi en i_'vi şekilde vermek. Görevimiz bu ... ·· 

şeklindedir. 

Recai ise görev yaptığı okulda bilgisayar bölümünün şefidir. Asli görevlerinden 

bahsederken şu ifadeleri kullanmaktadır: "Şimdi, hir bilgisayar i\'<retmeni dersine 

girmelidir sadece ama hilgi:·;ayar höliim şe.fl hem ders/ere girmek.. . .. 

tsrnail ise bu konuyu,normal lisede teknik öğretmen olarak atandığı için farklı bir bakış 

açısı ile anlatmaktadır: 

"Şimdi hen teknik i)<i{retmen oldu<~um için asimda teknik hir okulda olmay1 ümit 
ed~vordum. Bu olmad1. O yüzden şu anda okulda l'vficro.w?ft qjfice -TtVord, Excel
hun/arz an/aliyoruz. Bunlar haricinde hiç bir şey yok. Oü~ı: budur. " 

Katılımcılardan elde edilen verilerin analiz edilmesi sonucunda bilgisayar 

öğretmenlerinin dersler konusunda, görevleri şu şekilde belirlenmiştir: 

1. Bilgisayar öğretmenleri, görev yaptıklan okulun türüne göre değişen sayıda 

ve içerikte bilgisayar derslerinin etkinliklerinin yürütürler. 

4.1.4.2. Lnboratuarlar 

Bilgisayar öğretmenlerinin ders etkinliklerinin haricinde sorumlu oldukları ikinci alan 

ise laboratuarlardaki bilgisayarların bakım-onarımıdır. Bütün katılımcılar bu konuda 

çalışmalarda bulunmaktadır. 

Gökhan bu alandaki sorumluluklarını şu şekilde ifade etmektedir: 

" ... okul içerisinde bilgisayarlarm birbirine bağlanmasi bir bilgisayarın 
kurulmast Windows 'un kurulması, ağm tamttiması ve benzeri gibi işlemleri de 
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gene bilgisayar donanım bölümü olarak bunları da yapıyoruz... (.mm: okul 
bilgisayarlarının tamiratından . .) Tabi tabi bunlardan da sorumluyuz. '' 

Kudret bu konudaki düşüncelerini aşağıdaki gibi ifade etmektedir: 

'' ... Bilgisayar öğretmenfiği yaptığım yerde bilgisayar laboratuarımzz, bilgisayar 
atö(vemiz ve bilgisayarlarımız var... Yalnız ders işlememizin yanında ara sıra 
laboratuarlarımızda çıkan sorunlarla da ilgilenmekteyiz. Bu.. bilgisayar 
öğretmenfiği mezunu olmamız dolayısıyla, bilgisayar.. içinden geldiğimizden 
dola_vt bilgisayann donammmda bir arıza çıkfığmda bakabilme, o arızayz tamir 
edebilme olayzmız.. görevimizde var. Bwm bukırak arz::::ayz kzsa zamanda 
giderme yoluna gidiyoruz. En azmdan kendimiz hu işin içinde olduğumuz için 
dışarmdan hir teknik servis eğer .. teknik servise gerek duymuyoruz. ·· 

Kadir, yapılan görüşmede şu ifadelere yer vermiştir: 

" ... Ne gibi sorunlarla karşt!aşzr? Onla hilgisa;var ho::ulabilir, D~~renci 

u<~raştrken progrann çökertehilir. U::ak hir ihtimal değil bunlar. O zaman, 
öğrenci_y·e destek n:rmek zorunda. AtNyeyi <~vakta tutmak zorunda. Kendi nasll 
aldt)/Sa, i~vle de, hir .'>Dnraki arkadaşa, kuffanacaksa. ı·eya kendisi başka hir 
Sttı{ji, kulimum için htrakmak :::orunda. . .. Ders verme faaliyeti gi'!riiliirken, 
hilgis<~varda karşı/aşdan sorunlan diizeltmek için, he/ki iki saatlik ders verme 
için harcLzran Dğretmen, dört saatte hilgisa_yarlarm hak um için han·ar ... .. 

Mesut ise görüşlerini şu şekilde ifade etmektedir: 

" ... hüliimiimiizde bulunan hilgisc~var donammuu _va da diğer donamm1 olabilir, 
işte buradaki eksikleri helirfeyip htmlan tamir edehiliyorsak edebi/iyoruz, ya da 
daha iyi durumlara getirebiliyomz ... ·· 

Barış, "Bunun haricinde bozulan bilgisayariann hakmu onarunım yap1yomz. 

ifadesinde bulunmuştur. 

Muammer ise konuya şu şekilde değinmektedir. 

" ... Tabi ki bilgisayar öğretmeni sadece ders/ere girip çtkm~;yor. İşte, yeri geldiği 
zaman bilgisayarlarda bir anza oldubru zaman, o anzalarla ilgileniyor. Onun 
dışmda bilgisayar okulda nasıl yaygmlaştırahiliriz bunları düşünüyor. Runlarla 
ilgili çalışmalar yapıyor ... '·' 

Orhan bu konudaki görüşlerini şöyle ifade etmektedir: 

"Bilgisayar öğretmeni öncelikle bilgisayar derslerine girmekle yükümlüdür aym 
zamanda sorumlu olduğu bir laboratuar olduğu için bu laboratuardaki 
bilgis<~yarlarm çaltşzr vaziyette olmast için gayret eder ve onlarm bakzmmz, 

, 
onarımını yapar ... 
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Selim, görevini " ... laboratuarda herhangi bir arıza ve sorunları gidermek, telafi etmek 

ve o laboratuarı öğrencilere en iyi şekilde kullandtrmayı sağlamak ... " ifadeleriyle 

belirtmektedir. 

İsmail, balam-onarım görevlerini aşağıdaki gibi anlatmaktadır: 

" ... Oku/daki öbür bilgisa_varlarda bir şey, anza olduğu zaman müdahale, yani 
teknik öğretmen olduğum için hu işlerden az buçuk anladığtm için bunu ben 
istek/; yapryorum. İçim rahat etmiyor. Örneğin bir arıza olduğu zaman falan. '·' 

Katılımcılardan elde edilen verilerin analiz edilmesi sonucunda bilgisayar 

öğretmenlerinin laboratuarlar konusunda, görevleri şu şekilde belirlenmiştir: 

l. Bilgisayar öğretmenleri, görev yaptıkları okulda laboratuarlarda bulunan 

bilgisayarlarm bakım-onarımlarından sorumludurlar. 

4.1.4.3. Koordinatör Öğretmenlik 

Katılımcılardan l\.·1esut asli görevlerinden birine değinmektedir. Katılımcılarm biri hariç 

(İsmail) tümü mesleki ve teknik okullarda görev yapmaktadırlar. Bu okullarda görev 

yapan meslek dersleri öğretmenleri, işletmelerde stajyerlik eğitimine devam eden 

öğrencilerin koordinatörlük görevlerini üstlenmektedir. Bu görevi yürüten öğretmeniere 

koordinatör öğretmen denir. Katılımcılardan sadece Mesut, koordinatörtük 

görevlerinden bahsetmektedir: " .. .Bunların lhyznda h{-!ftanm belirli günlerinde 

koordinatör/ük var. İşte oraya (işletmelere) gidiyoruz, çocuklarımlZl kontrol ediyoruz.'' 

Katılımcılardan elde edilen verilerin analiz edilmesi sonucunda bilgisayar 

öğretmenlerinin koordinatör öğretmenlik konusunda, görevleri şu şekilde belirlenmiştir: 

1. Meslek Liselerinde görev yapan bilgisayar öğretmenleri, işletmelerde 

stajyerlik eğitimi yapan öğrencilere koordinatörlük yapmaktadırlar. 

4.1.4.4. Bölüm Şefliği 

Katılımcılardan bazılarının bilgisayar bölümlerinin şefleri olduğu, diğer öğretmenlerden 

ayrı olarak ilave bazı sorumluluklar üstlendiği görülmektedir. Dört katıltıncı bu konuda 

görüş belirtmektedir: 
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Muammer çalıştığı yaptığı ok.'Ulda şef olarak görev yapmak.i:adır. Şef olarak görevlerini 

net ve ayıncı bir şekilde belirtmemektedir, genel ifadeler kullanmaktadır. Çalıştığı 

okulda bölüm şefi olan Recai ise bu konuda şu ifadelerde bulunmaktadır: 

"Bir kere kendi durumumu açıklayayım. Ben okulda bilgisa_yar bölüm şefivim. 
Yani okulda o bölümden sonmılu olan öğretmen. Bilgisa_var öğretmeni olarak 
ben bölümün her türlü ihtiyacı yani öğrencilerin deyerek yararlanacakları 
malzemeden ders işleme ortamma kadar her şeyden sorumlu olan benim .... bir 
bilgisayar öğretmeni dersine girmelidir sadece ama bilgisa,.var bölüm şefi hem 
ders/ere girrnek arti bu böliimiin ihtiyact olan her şeyi, temizliğinden 

ihti_,vaçlarmdan tutunda öğrencilerle olan ilişkiler öğrencilerin öğretmenler/e 

olan ilişkileri gibi her şeyden sorumludur. Yani atz_vorum, atö(vede bir temizlik 
yapı/aca{;;ı zaman, firça olmad1ğz zaman, onu bulmakla hen yiikümliiyiim. A/i'J(re 
ve hijfiim şefleri _vükümliidiir .... Genel mesela örnek olarak temizlik malzemesi 
olsun. ve_va atölyede cam km/dt, camm temini okul olarak toptan alınır daha 
sonra ilgili böliimlere dağıtıltr. Onun haricinde bilgisayar hiJliimiine almacak 
malzemeler öğrencilere -/em/ik malzeme di_voruz hi:: onlara- deneylerde 
kullanacak/art yani eğitim öğretinu/e kullanar..·aklart malzemelerde sene başmda 
veya sene sonunda hel/i hir vakit/e toplam olarak höliime al1t11r. ··· 

Katılımcılardan Gökhan, okula (bilgisayar bölümüne) malzeme alımı konusunda Recai 

gibi sorumlu olduğunu belirtmektedir. (Recai şu anda askerlik görevini yaptığı için, 

Gökhan geçici olarak bölüm şefi olmuştur. Recai görüşmeyi askerden izine geldiği bir 

zaman dilimi içinde yapmıştır.) 

''Arkadaşım askere gidince görevi hen aldtm. Böliime mal::eme alabilmek için. 
elimden geldiğimce, müdüre. müdür heye yalvardtm, yakardzm. 
BilgisayarlartmlZln yükseltilmesi konusunda, o kadar yalvarıp yakarmarndan 
sonra, başanya ulaşllm ve hilgisayarlarumz yükseltildi.... Bunun yanmda 
bilgisayarlanm için. işte çocuklarımm gözü bozulmasm diye filtreler aldın/un. 
Seannerimizi aldtrdtk, CD-Writerimizi aldtrdtk. Bir bilgisayar bölümü olarak. 
matbaa bölümünün scannerini utana hezene, kullamrken, onlarda bazen hava 
basarken, biz zor durumda kalz_y·orduk ama, şimdi seannerimizi de aldık. Ve artık 
kendi i şimizi kendimiz yapabilecek seviyeye geldik. '·' 

Mesut kendi çalıştığı okulda şef değildir ancak görevlerinden bahsederken bu konuya da 

kısaca değişmektedir: 

"Bunun dzşında eğer şeflik varsa, bölümümüzde bulunan bilgisayar donanzmmı 
ya da diğer donammz olabilir, işte buradaki eksikleri belirleyip bunları tamir 
edebiliyorsak edebi/iyoruz, ya da daha iyi durumlara gelirebi !iyoruz. " 

Muammer, çalıştığı okulda şef olarak görev yapmaktadır ve diğer öğretmenlerden ayrı 

olarak, bilgisayar laboratuarlarının tahsisini kendisinin yaptığını belirtmektedir. Bu 

görevi idarenin bilgisi dahilinde yaptığını da ilave etmektedir. 
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" (diğer bölümlerden talepler .. .) işte bizim bilgisayar laboratuarzmızı 
kullanabilecek, "kullmuıbilir miyiz" gibi sorular geliyor. Biz de onlara yardımcı 
olmaya çalzşryomz. Bilgisayar laboratuannın tahsisine bilgisayar öğretmenleri 
mi karar ver~vor yoksa okul idaresi mi? Şimdi tabi okul idaresi nezdinde 
bilgisayar öğretmenleri karar verebiliyor. Böyle bir yetkiniz var sizin? İzin 
aldıktan sonra yapılabilir. İdari izin olmak şartiyla. ··· 

Katılımcılardan elde edilen verilerin analiz edilmesi sonucunda bilgisayar 

öğretmenlerinin bölüm şefliği konusunda, görevleri şu şekilde belirlenmiştir: 

1. Bölüm şefleri, bölümün tüm gereksinimlerinin karşılanması, temizliklerinin 

yaptmlması ve laboratuar dağılım planının yapılması gibi işlerden 

sorumludurlar. 

4.2. Bilgisayar Öğretmenlerinin Görev ve Sorumhıluklarını Daha iyi yerıne 

Getirebilmek için Değişınesini istedikleri durumlar 

Bilgisayar öğretmenlerine görev ve sorumluluklarını daha ıyı yerıne getirebilmek için 

hangi şartların değişmesini istedikleri sonılmuş, katılımcıların verdikleri yanıtların 

değerlendirilmesi sonucunda bu durumlar yedi ana başlık altında toplanmıştır: 

• Görevlendirmeler 

• İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Üst Makamlar 

• Okul Yönetimleri 

• Diğer Bölüm ve Öğretmenler 

• Tüm Öğretmenler 

• Eğitim-Öğretim Etkinlikleri 

• Bilgisayar Öğretmenleri 

4.2.1. Görevlendirmeler 

Bilgisayar öğretmenleri kendilerine verilen çeşitli görevler için görüşlerini belirmişler 

ve bu konuda değişmesini istedikleri durumlardan söz etmişlerdir. Söz edilen bu 

durumlar üç ana başlık altında incelenmektedir: 

• Görevlerin verilmesi 

• Görevlerin yürütülmesi 

• Görevlerin eğitim-öğretime etkileri 



87 

4.2.1.1. Görevlerin V erilmesi 

Bilgisayar öğretmenleri, kendilerine çok fazla görev verildiğini, bu yüzden iş 

yoğunluklanrun çok fazla olduğunu ifade etmektedirler. Dört katılımcı bu konuda görüş 

belirtmektedir: 

Ayşe yoğun iş temposunu şu ifadelerle anlatmaktadır: 

''Öncelikle okul programmda belirtilen smiflann derslerine giriyorum. Onun 
dışmda bol miktarda idari işle uğraş, özellikle ilk yı/mıda. Herhangi bir 
bilgisayar bozulduğu zaman hemen beni ç~a{;mp işte, bir Winduı,f,'S kurulma.\'! 
hile olsa, ya da bir mouse taktlmast bile olsa direk hemen beni çağmp o işleri 
yaptmltlar, bunun yam szra muhasebe de.fierleri tullum, gelir-gider, işte 

bunlarla ilgili tüm bilgilerin tutulduğu işleri yapttm _vani, akltmza gelebilen her 
liir/ii idari işleri _vapwn. Kendi hilgist~yarlarma yiikletmek istedikleri i>::el 
programlan falan, onlarla ilgili sorunları olduklan zaman, ve internette kendi 
özel işleri oldu{;u zaman gene müracaat hem/im ya da diğer öğretmen 

arkadaşlanmdt. . .. Ben zaten oldukça yoğun oldu{{uma inamyorum. Kimse_vi 
k1rmak ta istemiyorum. Ama o ara_ya da stkz.ytmmu;·m11m. Arc~ı·a 

stkışlzramr.zrmca da "bi/gis(zvar höliimii i'Jğrelmenleri hi~rle. hiçbir şey 

yapmazlar". o kadar iş yapt_ı,•oru::, ama gi>zlerine gD::ükmii_vor. " 

Muammer de yoğun iş temposu içinde çalıştığını belirtmektedir: 

''Şimdi zaman zaman tabi bizim de yoğun olduğumuz dönemlerde bu gibi 
talepler gelebiliyor. O zaman bizim de işlerimiz aksl~);'ahilzvor. Ama bunun 
dtşmda işte biz de tepkimiz koyarak bizim boş olduğumuz zaman/arzmtzda 
bunlarm yapllmasmz teki{[ ediyoruz. ,. 

"Tabi biz bun/an zaman zaman dile getirdik. İşte bizim kendi böliimiimiizde 
böyle sorumluluklarmuz var. İşte bize bunun dtşl!ula fazla görev sorumluluk 
yüklemeyin. Boş zamanlanmzzda biz size yardzmct oluru:: şeklinde. Bizim de bir 
talebimiz oldu. Tabi buna ne kadar u_vuldu, u_vulmadz tabi onu hen 
bilemiyorum. " 

Kudret kendisiyle yapılan diyaloğun bir bölümünde bu konuya değinmektedir: 

" ... bölümümiiz öğretmenleri tarafmdan bu çaltşma/ar yürütülmektedir. 
Anladığım kadanyla okuldaki diğer bölüm/erin bilgisa.varla ilgili 
çalışmalannın yükünün belli bir kısmı olduğu gibi bilgisayar öğretnıenlerimle. 
Buna, buna katılıyorum ... " 

Recai iş yoğunluğunu verilen görevlerin sıklığı ile ilişkilendirmektedir: 

"Zaten bilgisayar bölümüyle matbaa bölümü, genelde okul idaresinin, milli 
eğitim tarafmdanjoker bölümü sürekli kullanılan bölüm olarak, bana göre, y(mi, 
altyorum işte, matbaa bölümünde yazı yazdmlacak olur, matbaaya gönderilir, 
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bir metin hazırlanacak olur, müdür beyin istediği bir metin olur, o bilgisayar 
bölümüne gönderilir işte ''2 gün içinde bu yazıl•mı" veya milli eğitimden bir 
kitap yazılacak olur ve:_ya bir komisyon oluştundacak olur o zaman dört beş 
okuldan dört beş öğretmene görev verilir onlarda gider orda çalışırlar okuldaki 
eğitimi, görevlerini her şeyi bırakıp gidip milli eğitimde çalzşzrlar. " 

Bilgisayar öğretmenleri, görevlendirmeler için çoğunlukla dersten çağırıldıklannı ifade 

etmekte ve bu uygulamalardan çok rahatsız olduklannı ifade etmektedirler. Üç katılımcı 

bu konuda görüş belirtmektedir. 

Gökhan bu konuda mağdur olduklarını sitemli ve heyecanlı ifadelerle belirtmektedir: 

"Zaten hen, bi:: öğretmen olarak hu konuda çok muzdaribi:::. A<'?li.voru:::. Şi~ı.:le ki: 
bir hilgi.w~varm ne hileyim hen arkadan birfişi çtkll ama "afo ·· 26 numara "alo 
Gökhan hey liitfen gelin", "~vi tamam hadi gidelim·· öğrencinin bir tanesini 
yolluyoru:::, taktJ'Or, geliyor. Aradan bir 10 dakika geçiyor bir daha te!t~j{m, bir 
10 dakika sonra gene telefon artık ö_vle hir duruma geldi ki telefonun ya sesini 
kıszrorum, ya da benim böliim şefimin yapll<~' gibi kah/oyu kesiyoru:::. Bu da tabi 
iiziicii bir durum. Niye? Çiinkii ben ö<~retmenim, dersimi anlatamıyorum. " 

Orhan uygulamanın yanlışlığına dikkat çekmektedir: 

" ... ders esnasmda seni çağtrahil~vorlar, gerekirse. Bu resmi değildir. Ders 
esnasında dersi terk edip/e okulun diğer hilgist~yarla ilgili veya çeşi!li işlerine 
ilgifenrnek yanltş hir şeydir·· 

Gökhan ile aynı okula çalışan Recai'de arkadaşı gibi sıkıntılar yaşamaktadır: 

"Yani atıyorum hir teknik servis/e görevli iiç eleman, bozulan hilgis(~~·ar/ara 
miidahale edecek, işte okulun gerekli tah/olarım ve gerekli Word helgelerini 
.vazacak bir birim olması gerekiyor hana göre bir öğretmeni tutup yıllık planz 
yazma.\·z, veya bozulan miidür yardtmcısmm bilgisayarmı ytıpması, eğitimle 

alakası yok. Ama o hilgi.wryarznda orada yapilmasz gerekir. i\,.füdiir 
JY.ırdımctsınm hilgisayarmm yapılması gerekir. O yapzlmaz.m onlarm işleri 

aks(ryacak. Ben de arda, yani hen, çok oldu benim atölye de öğrencileri h1rakzp 
gilliğim. İdar; binaya. Yani onu benim yapnıamam gerekir. Benim görevim 
oradaki öğrencilere ders vermek. Dersim olduğu vakit. Ama çoğu zaman ben 
dersten çıkıp işte allyorum müdür yardunczsınm odaszna, veya bizdeki 
bilgisayarlarm başına yıllık plan yapmak için oturduğum oldu. Onun olmaması 
gerekir." 

Bilgisayar öğretmenleri ış yükünün diğer okul birimleriyle orantılı dağıtılmadığını, 

bilgisayar bölümlerine daha çok iş verildiğini ifade etmektedirler. Katılımcılardan biri 

bu konuda görüş belirtmiştir. 
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Gökhan konuda görüşlerini aşağıdaki gibi belirtmektedir: 

"Okulun bütün yıllık planlannı ... Ben, biz yazdık Bölüm olarak biz yazdık 
... Her sene ya._-rmak zorundayız gibi geliyor bana. Başka bir dunım oluyor, gene 
bizi yolluyorlar. Yani, makine ressamlığı var. Bütün öğretmenler ve öğrenciler 
şunu söylüyor, "makine ressamlzğz bomboş dunıyor laboratuar bomboş, kimse 
bir şey yazmı.r•or hocam" diyorlar. Niçin bunu makine ressamlığına da yaymak 
düşüncesi yok? Niye hep biz yazıyoruz? Onlar da yazabilirler. Ha onlarda işin 
kaytarma tarafim kullanıyorlar, ... aşırı derecede bi~yle bilgisayar bölümüne 
yüklenme söz konusu. " 

" ... Ama mesela kiitiiphanede bir çalzşttrtlan bir eleman mr. Orc~va hemen bir 
bilgi.w~yar tahsisiyle bu işler yaptmlabilir. Rehberlik serl'isi var, rehberlik 
servisi yatt_vor, başka hiçbir şey yapllğı _y·ok. Çok ilginç bir şey, kendisi 
bilgis(~var kurslarzna katı/tr, gider oralardan bilgisayar para/arım ahr, ama 
bilgi.w~var kullanmastm bilmez. Bi~yle acc~vip çelişkiler de var. tHesela, ... ·· 

Bilgisayar öğretmenleri, okuldaki memurlada ilgili çeşitli görüşler ifade etmişlerdir. 

Katılımcıların bir kısmı, okul idarelerinin, aslında memurların yapması gereken yazı 

işlerini kendilerine yaptırdıklarını belirtmekte, memurlada ilgili bazı tespitlerde 

bulunmaktadırlar. Beş katılımcı bu konuda görüş belirtmiştir: 

Gökhan, düşüncelerini şu ifadelerle belirtmektedir: 

''Ama yazt işleri, hir yazt işi, yani böyle hir memurun rahatlıkla _-vapabileceği 
işlerin bize _ı.:ctplirtlmasm istemzyorımı. " 

''Özellikle yazı işleri gibi. Bilgisayarda okul memurlarının, yapabileceği 
işlerin, size .vüklenmesi, peki, okul memurlarının durumu nedir? Bu insanlar, 
bilgisayar kullanmayı bilmiyorlar nu? yoksa nedir durum? Okul memur!arımız, 
çok az bir ktsml, zannedersem bilgisayar bilmzyor. Arllk bilgisc~var 
kullanahilzyorlar. 2000 tane öğrencinin olduğu bir okulda, -suç onlarda değil
memur sa)NSrnın az!tğz, sebep ve sorun bu zannedersem. ya onlarmda da 
sabahlan akşama kadar, işleri başlarmdan .... Resmi belgeler/e ....... evet, evet, 
yauymalar!a falan bayağı muhatap oluyorlar. On/ann da biraz haklı olduklan 
kısımlar var. Ama mesela kiitüphanede bir ça!tştmlan bir eleman var. Ora.va 
hemen bir bilgisayar tahsisiyle bu işler yaptmlabilir. ,. 

Kadir ise memurların birikimlerinin yeterli olmadığını düşünmektedir: 

" ... hem de bu bilgiye sahip yetişmiş personel yok. Memur _vapabilir dense de, 
bilgisi haricinde. Tarandık/an sonra diskete sığması için ya da e-maille 
gönderebilmesi için, bazı işlemleri var. Hem İnternet kullanuru açtsmdan, hem 
de bu imaj do::.)·alarının düzenlenmesi açısından yetersizler o yüzden o işler de 
h ize kalabiliyor" 
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Orhan da kendi deneyimlerini aşağıdaki ifadelerle anlatmaktadır: 

"Peki başkalannın yapma.n gerektiği halde sizin .. sizden yapmanız beklenen 
görevler oldu mu? 1Uesela memurların yapma.n gereken ... Tabi, tabi yazı çizi 
işleri oldu örneğin, benim üzerime bu okulda yıkılmış olan bir şey var, sınav 
programlarını her zaman ben yaparım bilgisayarda. Sorumluluk sınavz, 

ortalama J'1ikseltme sınavı çiinkü bir kere omm çize/gesini biz hazırladık 

fizerine vazife olmayan bir işi yaparsan bundan sonra artık o iş üzerine 
vazifedir. Bu bir şeydir ... değil mi? Ne derler atasözü gibi bir şeydir. Üzerine 
vaz(fe değilse, Sen onu yaptyorsan bir kere artık derler /..i bir kere yaptı bir daluı 
yapmadığı zaman niye yapmadm diye sorar/ar. Sorumluluk sınav programmt da 
bir kere yaplik artık her sömestr desmav olduğu için programmt yapı_voruz" 

Setim ise verilen görevlerde daha çok zaman darlığının bir etken olduğunu 

belirtmektedir: 

"Peki idarenin bilgisayar tamiri tltşında bilgisayar öğretmenlerinden rica 
ettiği beklediği v~ra yük/ediği başka görevler 1'9-'ll sorumluluklar var nu? 'lani 
zaman zaman olu_vur. Bilgist~varda veya şöyle d(ve.vim, bilgisayann yapabileceği 
V~Jiı::t bilgisı::~var sayesinde işini ko!t~vlaştıracak bazi işler bi::den isteni.vor. 
Örneklendirebi/ir misiniz? Orneklendirdim, mesela bir mesela herhangi bir 
şeyin yaztiması gerekzror Uzun hir yazt mesela /00 sayfa/tk. Billlll bir memurun 
ya da bir kişinin yapmastyfo (~ym şeyin laboratuarda '~Yflf anda 20 kişi 

tarafindan yaztfmast tahii ki farklı. Işin bitmesi açısmdan." 

Recai de kendi görüşlerini ifade etmektedir: 

" ... Re.'iimi yazılar bilgisayardan çıkmıyor mu? Aiiidür bf::.J'in bir sekreteri var. O 
galiba bir, bu geçen sene mi demişti, bu yakm/arda demişti, Macintosh 
bilgist.~var vardi orada, hen Macintosh bilmem deyip işin içinden sıyrzlnuş. 
Müdür bey de on/an yazdırmak istiyor, haliyle bilgisayar bölilmiine gönderiyor. 
Yani asimda onları yapmak, o sekreterin görevi. Gerekli olan yazllan, belgeleri 
yapmak, müdür .. o sekreterin görevi. Ama nedense hen onu hiç iş yaparken 
görmedim. Şu ana kadar. Ya oturuyor, ya birisiyle konuŞUJ'Ol'. Ya başka hir, ... w, 
ya başka bir ne derler ona? memurun odasznda, çqv içiyorlar. ·· 

Bazı katılımcılar, uygun olmayan idari görevleri geri çeviremediklerini, bunun çeşitli 

sorunlara neden olacağıru belirtmektedirler. Üç katılımcı bu konuda görüş belirtmiştir. 

Gökhan bu konuda sıkıntılar yaşamaktadır: 

"Bu sıkmtılarmız;ı idareyle paylaşmayı tlüşündünüz mü? Bu tip sıkmtılar 
idareyle konuşulmaz. Eğer idareyle ben bunları konuşursam idare beni çeşitli 
yöntemlerle zor duruma bırakacak/ır. Ben korktuğumdan idareyle 
konuşamıyorum. Ne gibi zorluklar yapar? Aslında öğretmene _vapacağz hiçbir 
şey yok ama ne gihi yapabilir? Ne bileyim işte ... ders saatlerinde ... bir gün, ... 
bazen acil durum olur imzayı unutuyoruz hocam imzayz umtltu dediğimiz zaman 
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ters tepki verebilir, bağzrıp çağırır/ar. Yani muhakkak bir kıllık bulurlar. O 
yüzden benim de yaşım küçük daha yani dördüncü senem diyeyim. Ondan dolayı 
da onlar da benim büyüğüm. Onlar 15-20 yıllık öğretmenler. Onlara da 
saygısızlık yapamayız kesinlikle. Bana göre benim şahsi .fikrim, birincisi 
sayglSlzltk olmamast gerekir. İkincisi de herhangi bir hareketinde tahmin 
ediyorum ki sert tepkilerle karşılaşacağmı. O yüzden haklı olduğum şeyde bile 
kendimizi savunamıyoruz. Yani yaşzmm getirdiği şey. Kesinlikle benim böyle bir 
iç düşüncem var. " 

Ayşe benzer düşüncelere sahiptir: 

··"Bunu yapuuz ·· den{vor. ''Bunu _vapu1''Yapnuulığmız oldu mu lıiç? 

Yapmaıflğun bir kere oldu. Ne tür hir tepkiyle karşılaştımz? "İşim var" dedim . 
.. Başka işitn var .. dedim. ''!!aa demek işiniz var haa demek öyle mi?·· Şeklinde 
sert bir tepki. Ama ondan sonra hir soğukluk oluyor tabi. Selam falan 
verilm~)!or. Anlz):orsunuz yani. Tal'lr dei~işikli{d. Omm dtşında hilmiyorum sicil 
notuna nast!yansuh? Onu bilmiyorum. Ya da yansTJm:ak. ·· 

Selim ise yukandaki düşünceleri destekleyici nitelikte, ikili ilişkilerle bu durumu idare 

ettiğini belirtmektedir: 

"İdare olsun, başka böliimler olsun ... Yani iyi ilişkilere bakir biraz. Çiinkii şö_yle 
bir şey rar yani şimdi bizim bil;.::isc~rardaki sorunumuz belki benim 
yapahi/eceğim bir kural yok ama bir omm için mesela gerekirse 15 gün de vakit 
(~vırahilirim. Yani yapmam gerekirse ama 2 saat baktp hen bunu yapamtyorum 
da di_vebilirim. Nasd bir e/ektronikçi her televizyonun tamirattm yapamazsa a_,ı.:nt 
mantık bizde de geçerli. Yani tamamen iyi n(vet derken onu kas/ettim. Tam 
anlamıyla kendimiz uygun vakit bulduğumuz sürece kendimizi verebiliriz, 
tamiratl/u yapmak için veya orta düze_vli bir bak1m yapıp ta hu olmuyor da 
d~vebiliriz as/mda. Onu kastettim. ·· 

Katılımcılardan elde edilen verilerin analiz edilmesi sonucunda bilgisayar 

öğretmenlerine görevletin verilmesi konusundaki bulgular şu şekilde belirlenmiştir: 

l. Bilgisayar öğretmenlerine çok fazla görev verilmektedir. 

2. Okul yönetimlerinin görevlendirmeler ıçın bilgisayar öğretmenlerini 

derslerden çağırdıklan görülmüştür. 

3. Okul yönetimleri görevleri eşit oranda dağıtmamakta ve bilgisayar 

bölümlerine aşın iş yüklemektedirler. 

4. Okul memurlannın yapması gereken görevler de bilgisayar öğretmenlerine 

verilmektedir. 

5. Bilgisayar öğretmenlerinin, uygun olmayan idari görevleri reddetmeleri, 

okul yöneticileti ile ikili ilişkilerini bozmaktadır. 
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4.2. t .2. Görevlerin Yürütülmesi 
Bilgisayar öğretmenleri çeşitli ortamlar ya da kurumlarda yaptıklan pek çok görevlerin 

resmi olmayan, tammlanmamış görevler olduğunu ve bir kısım işlerin gönüllülük 

temeliyle yürütüldüğünü ifade etmektedirler. Sekiz katılımcı bu konuda görüş 

belirtmektedir: 

Gökhan kişisel görüşünü ifade etmektedir: " ... çeşitli arızalar, ağ tamttmlan, ve benzeri 

bu tip işlemleri, rahatlzkla seve seve, gönülden, yapabiliriz. ·· 

Kudret, yaptığı bir kısım çalışmaları gönüllü olarak yaptığını söylemektedir: 

"Biz hu işi g(Jnül!ii olarak :vapzvoruz. Çünkii hu hi!gist~rarfarz kulfarum/ar 
laboratuarı kullananlar hi::: bilgisc~var öğretmenleriyi:::. Bilgist~varlar 

bozulduğunda .vaprnadtğmuz zaman veya üzerine diişmediğimi::: zaman işin 

ak.w~vacağn11 diişiiniiyomz, eğilimin aksaJ·aca<'<mt diişiinii)·oru:::, Sorumluluk 
duygusuyla .... Rir kural olarak değil sorumluluk oldu<'<ll için yapmakta_vı:: hunu. 
Bu da hi:::im için bir avantaj oluyor çiinkii işi bild('<imi:::den dolayı 

arkadaşfarmuzla birlikte amnda bir t.•öziim gelirehili.voru::: . .. 

Turgut bazı görevlerin bu gruba girdiğini ifade etmektedir: "Burada bahsettiğiniz 

idarenin sizden bah.\iettiği görevler gönüllülii.k esasına dayanıyor. Tahi. Tanımlanmış 

bir görev değil. Değil. " 

Orhan da konuya bakış açısını açıklamaktadır: 

''Sizden resmi olmayan görev taleplerinde bulundukları oluyor mu? Resmi 
olmayan görev taleplerinde bizim okulda pek bulundukları olmuyor aslında ama 
şöyle resmi olmayan görev talebinde hulumt!uyor, ders esnasmda seni 
ça<~zrabilzvorlar, gerekirse. Bu resmi değildir. Ders esnmmda dersi terk edipte 
okulun diğer bilgisayarla ilgili ve.va çeşitli işlerine ilgi/enrnek yan!tş bir şeydir. 
Resmi olmayan talep bu olabilir·· 

Selim, öğretmenierin durumunu açıklayıcı bilgileri vermektedir: 

"Bizim okul sanat okulu olduğu için bir egzersiz saatlerimiz var. iV/esela benim 
şu an haftada 6 saat egzersiz saatim var. Bu egzersiz saatlerinde sene başmda 
bu saatlerde yapmam gereken/erin .. bize bildirilzvor. Ben de egzersiz saatlerinde 
çünkü bunun ücretini alıyoruz işte .. sen şu şu işleri yapmak zorundasın. Ondan 
dola)r'l o para bana veriliyor. Sirndi hem laboratuar sonmıllduğu olduğu için 
genelde bu egzersiz saatlerimizde bizim, hep h u işlerle uğraşıyoruz . .. . Ama tabii 
ki nereden sorumluysan sadece o iş için geçerli as/mda. iV/esela idarecinin 
bilgisayarlarmda bir sorzm varsa bu bir anlamda belki de benim kapsamıma 
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girmeyebilir. Veya niye yapamadıysam niye yapanıadın demek zorunda 
olma.yahilirler aslında. . .. Burası sanat okuht ise herhangi bir kısmında bir 
bilgisayar sonmu varsa doğal olarak o kişinin bizim bölüme göndermesi 
mantık!tdır. Çünkü madem aynı okulda görev yapıyoruz bizim bölümünde bir 
elektrik sorunu varsa elektrik bölümüne haber etmemiz o da mantıklzdır. Doğal 
olarak biz de ilgileniyoruz. Bakiyoruz sorım nedir diye Yapabileceğitniz bir şey 
varsa bilgisayarı alıyoruz bölümümiize müsait zamanımızda o sonınıt 

gideriyoruz. Ama tabi ki tamamiyle iyi ilişkilere bağlı. Karşdıklt. İdareyle 
aranızdaki. .. idare olı:;un, başka bölümler olsun. .. Yani iyi ilişkilere bağlı biraz.'·' 

Recai kendi görüşlerini ifade etmektedir: 

''Yani ... Ş:u ana kadar bu işe gönüllü, ... göriii işi olarak gilli. Yani işte alıyorum, 
idarenin hilgi.w~varı ho:::ulur bir tane öğretmen zri biliyordur bilgiscumrz, ya işle 
''hasan hey gel şu bilgisayar bir hak'' bu hir yere kadar gidiyor. Bir vakitten 
sonra yetkili sorumlu personelin olaya el atmasz gereki.vor .... Ben bu işleri seve 
seve yapar1tn. Yani idarenin hilgist~vart hozuldufJ;unda hen onu :vapmam seve 
seve olur. Ama bu arada benim e{?itimim ö{;retimim etki/emnemesi gerekzvor. ·· 

Kadir de konuya görüşleriyle bir katkıda bulunmaktadır: 

''İfllenıele çtkmak için, örneğin bilgisayarlarul ağ!fll, etht!met karlt, sistem 
çöklüffiinde sistemi tekrar kurarken kartlarm lam! !lmasıyla uffraştr. On/ann 
resmiyel/e kimisi giirülür, kimisi görülmez. Der.>; vermı! faaliyeti görülürken, 
bilgisayarda karştlaştlan sonm/an diizeltmek için, he/ki iki saatlik ders verme 
it,-·in harcayan öğretmen, dört saatte bilgisayarlarm bakuru it,·in harcar ... ·· 

İsmail de benzeri düşünceler taşımaktadır: 

·· ... Okuldaki öhiir bilgis~yarlarda h ir şey, arıza olduğu zaman miidahale, yani 
teknik öğretmen olduğum için bu işlerden az buçuk anladzğ1m için bunu ben 
istek/; yapıyorum. İçim rahat etmiyor. Örneğin bir arıza olduğu zaman.fala/1. " 

Barış aynı düşünceleri taşıyarak yaptığı işlerden bahsetmektedie 

"Geçen sene koordinatör okul değildi. Bu yüzden bizim okulunmza bu talepler 
fazla gelmiyordu. Fakat bu sene koordinatör olduktan sonra, yine ne de olsa "bu 
koordinatör oku/dur, burada hilgis~varcılar var. Bizim isteklerimizi karşılarlar" 
mantığıyla, tabi düşüncesiyle bizden rica ediyorlar. Tabi bu :::orunda bir olay 
değil. Biz rica iizerine gidip bakabiliyoruz. Yapabiliyoruz. Elimizden geleni 
yapryoruz. Tanımlanmış bir görev değil? Tabi kesinlikle tammlanmzş bir görev 
değil. Bu arada bizim yaptığımız, on/ann rica ettiği, Bu kadar işin arasında 
yaptığınız işlerden bir tane.fli. Bir tanesi evet." 

Bilgisayar öğretmenleri verilen görevlerin bir çoğunun -özellikle de zaman sının olan 

göevlerin- üstesinden gelebilmek için öğrencilerini çalıştırmak durumunda 

kalabilmektedirler. Beş katılımcı bu konuda görüş belirtmişlerdir: 
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Ayşe'nin bu konudaki düşünceleri şu şekildedir: ''Dediğim gibi böyle en ufak bir şq 

olsa, işte hemen bilgisayar bölümü aranıyor. İşte bilgisayar bölümünde iki öğretmen 

yollaym. Öğrenci yollaym, işler bu şekilde yapttrıltyor. ,. 

Gökhan bu durumun bazen eğitime katkısı olduğunu düşünürken bazen de eğitim

öğretimi engellediğini iddia etmektedir: 

''A1.esela çocuk Word öğrenemiyor. EYcel öğrenemzyor, ama bir yLllık plan 
haztrlanacak, mecburen öt,'Tretmenlerimi::in yzlltk planlarzm, tabi 
öğretmenlerimi::de yeterli bi/gi_ve sahip değiller. Yeterli bilgisa.yar kul/cuunu )/Ok. 
Dolayts~vla biz öğrencilerimize kağzdt vererek bunlan bilgisayardan Ercel 'den 
haztrlal!p, lu:lZ/r bir çtklt halinde öğretmenierimize teslim edi_yoruz. Bu şekilde 
~·ocuk E"'Ccel'i öğreni.vor, Word'ii Dğreniyor. ıre benzeri programiart rahatlzkla 
ogreniyor. rVindows kurulmasmt öğreniyur. A1esela sistem göçiii hemen 
Windows kuru_y·or, o şekilde bir eğilim oluyor. Okuldaki bilgisayarların 

tanıirint/e ı•e bazı işiert/e öğrencilerin bu işleri yapmalarını sağlayarak onları 
dalıa iyi yetiştirmek istiyorsunuz. Yani. Evet. Özet olarak o şekilde. " 

''E çocuk zamantnda işe haşltyor. zamanmda hitiremiyor. Hakh Devami! 
çocu{5a iş verili_vor. Ha bunu veren kim? Benim. Ama hen ı-ermek istemiyorum 
ama zorla verml!k zonoıdt~pm başka Çarem yok. Bi~vle bir sorun var. 
O{trencilerle idare ve ben::eri konularda. " 

''Ama yaz1 işleri, bir yazt işi, yani böyle hir memunm rahatltkla yapahileceği 
işlerin hize yaptmlmasm istemzvorum. Çok hi(vük hir hata bu. Bu durumda 
öğrenci, çok büyük hir zaman kaybına uğruyor. Yazt işi en zor olan kısım. ·· 

Selim de benzer durumlarla karşılaşmaktadır: 

" ... bir mesela herhangi h ir şeyin yazılmast gerekzyor Uzun bir yazt mesela 100 
S(~y_falzk. Bunu bir memurun ya da bir kişinin yapmaçzyla (~)int şeyin 

laboratuarda aym anda 20 kişi {öğrenciler) tarajmdan yazılması tabii ki jark!t. 
İşin bitmesi açısmdan '·' 

Orhan yapılan çalışmalann eğitim amaçh olduğunu ifade etmektedir: " ... alö~ı:ede eğitim 

verdiğimiz öğrencilerle birlikte diğer bilgisayariarz da tamir ediyoruz. Aynı zamanda bu 

öğrencilere de bir eğitim olrnuş oluyor." 

Recai de Orhan gibi eğitim amaçlı etkinliklerde bulunmaktadır: 

"Oğrencileri bu tür etkinliklerde kullanabiliyor musunuz? Ya öğrenciler 
genelde ikinci smiflar daha _y·eni yeni bilgisayan öğrenmeye başlıyor on/an pek 
kullanmıyoruz. Oçiincü smiflar işletmeye gittiği için onlardan yararlamyoruz. 
Ama yani tutup ta komple her işi üçiincii sınıfiara değil, ya biz işin başmda 
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duruyoruz veya biz yaparken onlar da başka bir işin ucundan tutuyor gibi 
yardımlaşmalz olarak. " 

Bazı katılımcılar ise görevleri asla geri çevirmediklerin~ şartlar ne olursa olsun işleri 

yetiştirmeye çalıştıklarını ifade etmektedirler. İki katılımcı bu konuda görüş belirtmiştir: 

Kadir bu konuda görüşlerini şöyle ifade etmektedir: 

"Peki bu tür işleri reddedebiliyor musunuz? Reddetme yok. Reddetm(ı:oruz. Ne 
kadar ).!Oğun da olsanız o işleri. çöziiJ'Ors'unuz, O işler sarklttbyor, he/ki üç 
hl~fta, dört hafta sarkttzlı.;vor ama, .vapt!ı_vor. " 

Recai de işlerin yetiştirilmesinin temel ilke olduğunu söylemektedir: 

"Okulda, miidiir beyin gönderdiklerine bazen diyoruz ')·etişme::: ", artL bir de 
zaman sm m da konuyor mesela ''şu şu şunlar ('uma günü gitmesi gerekiyor". O 
zamcm biz ne _ynpzvoruz/ Bazen beşten sonra orda ka/tp o be!geyi tamamlamaya 
çaltşFyoru::. İşte onu biz bazen diyoruz. !şte ''yetişme::: müdür bey, şöyledir, 
böyledir·· ama onwı da yaptlmast gerekiyor. Yani diğer arkadaşlarm da biip'ik 
ö:::veristy· le biz o (Tereken isieri tamamltı.JOruz. Ama onu 1y· ilestirmek ;,·in bir sell, .. 

,.,. t .- - "" • ..r 
onun için de yapamc~vr::.. Yani okul idaresi, eker bir be!Ke yetişecekse o mktinde 
gitmek zorunda. Onu geciktirmenin hiçbir anlamt yok. Ben işte şöyleydi, 
höyle_vdi, onu geciklirmenin hiçbir anlamı yok. ,. 

Katılımcılardan elde edilen verilerin analiz edilmesi sonucunda bilgisayar 

öğretmenlerine verilen görevlerin yürütülmesi konusundaki bulgular şu şekilde 

belirlenmiştir: 

1. Bilgisayar öğretmenleri, yapmaları zorunlu olmayan görevleri ya gönüllü 

olarak ya da sorumluluk duygusuyla yapmaktadırlar. 

2. Bilgisayar öğretmenleri ve okul yöneticileri ,zaman sının olan işlerin 

yetiştirilebilmesi için öğrencileri çalıştırmak zorunda kalmak1:adırlar. 

3. Bilgisayar öğretmenleri, olumsuz şartlara rağmen verilen tüm görevleri 

yerine getirmektedirler. 

4.2.1.3. Görevlerin Eğitim-Öğretime Etkileri 

Öğretmeniere verilen bu görevlerin çeşitli olumsuz sonuçları olmaktadır ve bilgisayar 

öğretmenleri bu konuda çeşitli ifadelerde bulunmaktadırlar. Bu konuda en çok ifade 

edilen durumlardan bi~ verilen görevleri ve veriliş biçimlerinin eğitim-öğretim 

etkinliklerini olumsuz yönde etkilediğidir. Beş katılımcı bu konuda görüş belirtmiştir: 
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Gökhan bu konuda yaşadığı tüm durumlardan söz etmekte ve görüşlerini uzun uzun 

anlatmaktadır: 

"Yok şu yazılacak, yok bu yazılacak yok şunıt şöyle olacak, böyle olacak, .va ben 
eğitim mi yapaytm, bunlarttı işlerini mi yı-payım. O zaman "Oğrelmenliği 
bırakalım, memur olalım onlarm işlerini yapalım" diyeceğim. '·' 

''Yazılı sorusu mu çıkaracaksın, bilgisayar bölümü/ Başka bir şey mi 
çzkaracaksın, bilgisayar bölümü! Scanner mi lazım bilgisa_var bölümii. CD mi 
yazdtracaksm, bilgisayar böhimii. Başka var nu? hep gel, gel. Ya, durımı bu. 
Bilgisa.yar bölümünde utanarak söylüyorum ki ders işle.vemiyoruz. Sebebi, idare 
ve öğretmenler." 

"Şimdi ben size o kadar şt:Y anlat/tm. Siz gelin bakalun bir ders anlat m. KoZaysa 
gelin ders aniatın İki de bir telefon geliyor. Arkadaşun telefonun kablosunu 
kesti sinin/en. Ders işle,yemedi geldi caart J~re kesti gitti. Ondan sonra tekrar 
lehimlemekle uğraştt. Düşünün yani. Ru hadde hu s1mra geldi. ·· 

"Sene haymda yt!ltk plan oluyor ve iiç hc~fta, baktn, okullar açddtğmm ilk üç: 

lıt?ftast dört h(!ftast kesinlikle yil/tk planlara gitti ders işlenmedi. " 

"Yani hel/i şe_ı:leri diişiinmeden pat diye istenzvor. Gii::el şeyler isteniyor ama 
somtcu nedir yani bunun, ne do{;uruyor hu iş hiç diişiinülmiiyor. Hep iyi şeyler 
isteniyor, isteniyor, isteniyor. Ama hira:: da sonucunu diişiinsiinler. Ba::t şe_vler 
öğrencilerin gerçekten aleyhine. ,. 

"Okul hana .fotoğn~f işleri verdi. Neymiş, .foto{;rc~f çeki/ecek. 2000 tane 
öğrencinin .fotoğrc~fuu bilgis(~y-cmlan, d{jital kamera yöntemzyle 2000 tane 
öğrencinin fotoğnifmt çektim. Öğrenciler geliyor, 1800 tane çek/ik, geri 300 
tane mi üt,"rrenci kaldı, benim, 300 tane öğrenci gelmiyor. Ertesi hc~fta oluyor bir 
daha öğrencinin fotoğrafını çekmem lazım. Ru sefer 100 tanesi geliyor. Frte.~ı·i 

hafta oluyor, bir 100 tane daha, bir 100 tane daha. Rir de hakttk ki aradan hir 1 
(~V geçmiş ve biz zar zor tamamladzk. Ne? Ha oku/900 milyon, I milyar kôr etti. 
I milyar kar etti ama benim smifmun I ay boyunca hem dersini hen işlemedim, 
işlemedim değil, işleyemedim. " 

Kudret kendi görüşlerini aşağıdaki gibi belirtmektedir: 

" ... Rize gelip, işte, bunu haz!rlayahilir m~yiz di_ve sorduk/arım gördiik. O da 
bizim zamanmuz alıyordu. Zamanımızı altrken diğer tarqftan benim bildiğim 
kadarıyla veriminıizi düşüriiyordu ·· 

Kadir konunun biraz iş yoğunluğu ile ilgili olduğunu düşünmektedir: 

''Evet, yaz çiz işleri ... Bunlar çok oluyor mu? Kısmen. İşleritüz çoksa size çok 
geli_yor. İşleriniz yoksa, tam boş vaktinize, uğraşacağınzz vaktinize geldiyse, 
uğraşıyorsımuz. Ağır gelnıi_vor ama, işlerin yoğun vaktinde ağ tr geliyor. '' 
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Muammer de Kadir gibi düşünmektedir: 

"Şimdi zaman zaman tabi bizim de yoğun olduğumuz dönemlerde bu gibi 
talepler gelebil~vor. O zaman bizim de işlerimiz ak"layabil~vor. Ama bunun 
dışmda işte biz de tepkimiz koyarak bizim boş olduğumuz zamanlanmızda 
bunların yapılmasım tekl?f ediyoruz. '·' 

Recai yaşadıklarını ve sonuçlarım net ifadelerle anlatmaktadır: 

" ... Peki bu görevler .'lizi n eğitim-öğretim etkinlikTerinizi etkili_vor mu zaman 
olarak ya tla enerji olarak? Bu sene başmda yaklaşzk bir (~V kadar etkiledi. Yani 
bir (ZV br~vunca biz atözve dersine girernedik Yani atö(ve dersinden öğrencileri 
altp, öğrencilere yazd1np on/an idare;ve gönderdik Yani biz Şll an milfredatm 
bir ay gerisindeyi:. " 

"Ben de onla, J'(tni hen, çok oldu benim atözve de öğrencileri hmıkıp gittiğim. 
İdari bifl(~}'a. Yani onu benim yapmatnam gerekir. Benim gön:vim oradaki 
ö{:rencilere ders vermek. Dersim olduftu ı·akil. Ama ~~oftu zaman hen dersten . .~ 

çzktp i.~'fe aizyorum müdür .vardunczsmtn odasma, veya bizdeki hilgisayarlarm 
haşma ;vd !tk plan yapmak için oturdu/~mn oldu. Omm olmamasr gerekir. ,. 

Katılımcılardan elde edilen verilerin analiz edilmesi sonucunda bilgisayar 

öğretmenlerine verilen görevlerin eğitim-öğretime etkileri konusundaki bulgular şu 

şekilde belirlenmiştir: 

1. Bilgisayar bölümlerine/öğretmenlerine verilen görevler, eğitim-öğretimi 

ciddi biçimde olumsuz etkilemektedir. 

4.2.2. İl Milli Eğitim 1\tlüdürlüğü ve Üst Makamlar 

Katılımcılar il milli eğitim müdürlüf,ıü ve daha üst makamlar ile ilgili çeşitli görüşler 

ifade etmişlerdir. Tespit edilen bazı durumlar aşağıda belirtilmiştir. 

Recai görevlendirildiği kitap yazma komisyonunda donanım sorunları yaşadıklarını 

ifade etmiştir: 

"Geçici komisyonda görev almıştım. Kitap yazım komi.~yonuydu. Neler yaptınız 
orada? Orda açtkçası bir haftafalan gittim. Milli eğitimde çalışır bir bilgisayar 
bulmalarz bir dört gün aldı. Her şeyiyle, yazıcısıyla, arayzcısıyla, kendisi de 
çalişan bir bilgisayar bulmalarz dört giin aldt. Dört günden sonra da .vani 
açıkçası pek bir iş yapmadım. Hiç yapmadım hatta. Oradaki gelen metin/eri, 
Word formatındaki metinleri düzenlemekti benim görevim. Düzenleyip, gerekli 
değişiklikleri yapıp çıktı almaktı. Bazı okullardan geldi, bazılarmdan gelmedi, 
seçim işi yanlış oldu, gibi şeylerden dolqvı ben hiçbir iş yapmadım bir hafta 
boyu." 
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Gökhan ise -kendisi görev almadığını ifade etmiştir- İl Milli Eğitim Müdürlüğünün hep 

aynı kişileri görevlendirdiğini söylemektedir. 

" ... iVlilli eğitim müdürlüğünün yani okulunuzun idaresinin bir üst kısmı, amir 
olarak, milli eğitim müdürlüğündeki amirlerinizin bilgisayar öğretmeni olarak 
size verdikleri herhangi bir görev var mı? Şimdi ben bu konuda sivrilmedim. 
Açık konuşalım. Eğer siz bir şeylerde biliyorum havalarma girer de bunu da 
ispat ederseniz, gösterirseniz, sizin tepenize çıkarlar, bir daha da inmez/er. O 
daha kötü olam. Hadi idareyi geçtik, bir de onların ellerine yakalandık mı, 
herhalde arttk bir hafta iki hafta hiç derse girmezsiniz. İdari görevli olursunuz. 
Benim şefim şu anda o pozis_yonda. Gilli, bir program yazdı. Ondan sonra, ve 
devemı/ı rahatstz eitiler. Arttk telefonlarda hile kendisi yok dedirtlneye çaltşil. 
Çiinkü dersini işleyemedi. Kendisiyle ilgili olmc{van bir şe_vdi ama bunu 
bellemişler. İsim olarak bel/emiş/er. Şu kişi diye. Ondan dolayt da çok rahatstz 
ettiler onu. ·· 

Katılımcılardan ikisi İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bilgisayar öğretmenlerini çeşitli 

işlerde görevlendirdiğini ve az ücret verdiğini ifade etmektedir. İsmail'in bu konudaki 

görüşleri şöyledir: 

'Ta/la .. ,Yu ror, [,_\kişehir i~·erisinde bidcr a::t::. Az old1t{:umu:: i~·in de -iicret 
aç·tsmdan elbette bunun hir eksirast yok- az olduğun iç·in aztclklan insan istisna 
olmak istiyor yani az önce de anlattm1 bunu ö:::el bilgisc.~)Ylr kurslarınm 

imtihan/arım onla bilgisayar öğretmeni olmayanlara da -olma.vanlardan da
görev isteniliyor bu incitiyor beni açtkçası. Ama işle Milli Eğitimin içerisindeyiz 
diye de ona da örgüt/i{ bir şe_v olmadt{;z için şimdiye kadar müdahale edemedik. 
Değişmesini istediğim bu. Ayrıca şu oldu, bundtın, ben ilk aıandığmıda onun 
arkasından Eskişehir 'de okutulan tüm kitaplarm bir isim listesi milli eğitimce 
istendi. Biz ilk atandtğmuzda bunun iş için ekstra bir ücret almadtk. İkinci 
olarak bunu bir ücretle, bize ödenerek, onu yaptık. Yani milli eğitimin olayı, 
mümkün olduğunca az ücretle miimkiin olduğunca çok iş yapıırabilmek En çok 
rahat.wz olduğum olay bu." 

Orhan bu konuda şu tespitlerde bulunmaktadır: 

"E şimdi Eskişehir 'de özellikle şöyle bir uygulama var. Sonunda para olan işi 
hilgisayar formatörleri denilen kesime veriyorlar, angarya olan işi biz 
bilgisayar öğretmenlerine ver~yorlar" 

Recai, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bilgisayar öğretmenlerine verdiği ve önceliği 

olmayan görevlerin eğitim-öğretimi aksattığım iddia etmektedir. 

"Milli eğitimde de, milli eğitimin bir kere okullardan öğretmen çağırması çok 
saçma yani, bunu yapacak milli eğitimde başka eleman yok mu? Atzvorum urda 
Word belgesini düzenieyecek binlerce elemanı vardır Milli eğitimin" 
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Katılımcı öğretmenierin en çok rahatsız olduklan konu ise özel bilgisayar kurslan 

sertifıka sınavlan görevlendirmelerinde yapılan adaletsizlik olarak görülmektedir. 

Bilgisayar öğretmenleri, para kazandıran bu görevin çeşitli kişilere haksızca verildiğini, 

kendilerinin -sayılan da çok az olmalanna rağmen- bu sınavlarda yeteri kadar görev 

alarnadıklanm dolayısıyla ücret ve moral kaybına uğradıklanru ifade etmektedirler. Beş 

katılımcı bu konuda görüş belirtmektedir: 

Orhan bu konuda şu tespitlerde bulunmaktadır: 

"Başka asimda sonuçta bilgisayar kursu, vesaire bilgisayar dershanelerinin 
bitirme sznavlarmdaki görevler bizim görevlerimizdir. Tamam hi:: bunları 

_vapaca{ttz. Karşdtğmda da ücret veriliyor zaten. E şimdi Eskişehir 'de özellikle 
şi~ı1e hir u_vgulanza var. Sonunda para olan işi bilgist~var formatörleri denilen 
kesime ı·eriyorlar. angaJya olan işi biz bilgisc~var öğretmenlerine veriyorlar. " 

Selim'in bu konudaki görüşleri aşağıdaki gibidir: 

"Şimdi dershane/erin her iki t~ı.-da hir smavlan var. Bu smavlarda milli eğitim 
ne di_vor? Bu konuda bilgisi olunca normalde kendi ilindeki hilgisc~var 

Dğretmenlerine görev vermesi gerekiyor. Zamanmda tabi gene bilgisayar 
ö{vetmenlerinin yetersizliğinden ve a::lt<i?mdan do/c~>y·t bilgi.,·(~var öğretmenlerinin 
yetersiz ve a:::!tğmdan dolqyt açttğT çeşitli kurslar var. Formatörlük kursları. Bu 
kursları bitiren arkadaşlar bilgisayar öğretmeni olduğu için bunlara görev 
verilmiş. Zamanla bu smavlar çok cazip hale gelmiş. Neden? Ktsa sürede bir 
giln içerisinde çok yüklü meblağ kazanma şansmtz var. Tabii ki hal böyle olunca 
çok insan ilgileniyor ve cazip hale geliyor. Herkes bu smmda görev almak için 
çeşitli yollara başvuruyor işte herhangi bir sert{fika sahibi olan kişi ben de 
görev almak isliyorum diyor. Branşı bilgisayar olsun olmasm çeşitli 
hranşlardaki kişilerde hu sınavda görev almak için gerek milli eğitim kanalzyla 
gerekse başka kanallarta bu görev için ismini yazdrrm1ş . ... biz bilgisayarc1ysak 
eğer ve milli eğitimde bir bilgisayar sınavı yapıliyorsa burada biz varken bir 
başkasilun görev almast uygun değildir. Ve aym milli eğitim, bilgisayarla ilgili 
başka bir görev verilmesi gerekti{;inde gerek bu iş olsun gerek başka bir görev 
olsun, bu smavda görev alan kişiler "biz bilgisayarcz değiliz, bilmeyiz" gibi 
gerekçelerle bu görevden kaç1yorlar. O zaman o görevler bize geliyor. " 

Muammer görüşlerini aşağıdaki gibi ifade etmektedir: 

"Bu özel bilgisayar kurslarmda sınavlar yapılıyor. İşte iki ayda bir sınavlar 
yapıltyor. Bu sınavlarda bilgisayar öğretmenleri yerine formatör öğretmenleri 
veriliyor ya da Bu giirevleri kim dağıtıyor? lviilli Fğitim müdürlüğü dağıtıyor. 
Milli Eğitim müdürlüğünün size vermiş olduğu bir görev. Tabi ki Siz hiç görev 
aldınız mı? Tabi şu ana kadar iki üç kere görev aldım. Evet biraz önce görev ve 
sorumlulukları tartışırken ben görev almamıştım tlemiştiniz. Bunu atlanıış 
olabilir miyiz? Tabi sınav görevi aldık. Evet. Tanıanı Böylece burayı da 
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düzeltmiş olduk. Evet. Sınav görevi aldık. Tabi ki bu sznavlarm bu işte uzman 
kişilere verilmesi gerekir. Bilgisayar bölümü yani branşı bilgisayar olan 
öğretmenler. Bunun dışında fomıatör öğretmeniere veriliyor. Bu konunun 
düzeltilmesini ist{vonım." 

İsmail de bu durumdan üzüntü duymaktadır 

"Valla.. Şu var, Eskişehir içerisinde bizler aztz. Az olduğumuz için de -ücret 
açıçmdan elbette bunun bir ekstrası yok- az olduğun için azıcıktan insan istisna 
olmak istiyor yani az önce de anlattım hwm özel bilgisayar kurslarzmn 
imtihanlarzm orda bil1_,risa_var öğretmeni olmc~;:anlara da -olmayan/ardan da
görev isteniliyor bu incitiyor beni at,-·ıkçast. Ama işte milli eğitimin içerisindeyiz 
diye de ona da örgütlü bir şey olmadzğ1 için şinu/iye kadar müdahale edemedik 
Değişmesini istedi{tim bu. ,. 

Kudret, düşüncelerini şu şekilde ifade etmektedir: 

"A1esela hilgi.w~var kurslarmuz var . .)'ehirlerimi::.de ve il~:e/erimi:: de hilgisayar 
kurs/annu:: var. Bu kurs/arınuzm smavda göredi olan ö{J;relmenleri oluyor, işle 
s mavlan oluyor ... iki ayda bir iiç ayda bir s mavları oluyor. Bu s mavlarda bu 
komisyonlarda hilgi.\·(~ıw· öğretmenleri görev aldtk/annda bilgi.\'l~var kurs 
sınaviannlll daha iyi olacağmı diişün;;yonr::. Çünkii i'Jğretmenlerimi:: hem eğitim 
forma.\yomı almtş kişiler hem de hilgisı~var sekWriiniin içinde olduklanlll 
diişiiniiyom:: çiinkii hilgisayarz. .. ö{;rencilere hilgisL~W.m anlattyorlar, bilmek 
durumundalar. Bu şekilde kurslarda görevlendirilmeleri, smavlarda 
gi)revlendirilmeleri olabilir. ,. 

Gökhan da bu konuda düşünceleriyle katkıda bulunmaktadır: 

" ... Rehber/ik servisi var, rehherlik servisi yattyor, başka hiçbir şey yapltğL yok. 
Çok ilginç bir şey, kendisi hilgisayar kurs/arına katthr, gider oralardan 
bilgisayar paralanm altr, ama bilgisayar kullanmaslfll bilmez. Böyle ac,ryip 
çelişkiler de var .... iv/illi Eğitimin,evet, bir smav sistemi var. O smavlarda görev 
abr. 80 milyon, 100 mi~yon parasını alır, ama gel gör ki, bilgisayar kullanmasmt 
da bilmez. Bu sıkıntı diğer arkadaşların da değindiği bir sıkıntı ... Size hen bu 
s1kmtıyı şöyle de{çiniyorum. Milli eğitim camiasmda, milli eğitim müdürlüğüne 
yakın olan insanlar milli eğitimden P~Vl a!tyorlar, o biiyiik pa;a alıyorlar, 
pastay ı abyorlar, geriye kalan, bu işin pr{~fesörü olan ö[,ıreımenler, bu işten uzak 
kalıyor. . .. Bu .\·mav/arda, bilgiseryar öğretmenleri, görev alması lazım, 

formatörler de girebiliyor sınava, formatör/ere helgeyi veren kim? Biz. Benim 
gibi 3-5 arkadaş verdik biz onlara. Ama şimdi de onlar bilmediği halde, belli 
şekilde olduğu halde, unutmuşlar diyelim zamanla. O zaman bir şeyler 
öğrenmiş/er, şimdi onlar görev aliyorlar sınav/arda. Bir anlamı olmuyor bu işin. 
Bence bu da düzene kavuşturulmalt. Yani, bu olaylar uzaklaşsın. Bu işlerde 
bilgisayar öğretmeni görevlendirilsin. " 
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Selim, sınav sistemindeki bu uygulamalann özel bilgisayar kurslanndaki eğitimi 

olumsuz yönde etkilediğini düşünmektedir. Selim tespitlerini aşağıdaki gibi ifade 

etmektedir: 

"Onların (dersane sahipleri) görüşü şu genel de onlar halktan müşteri toplamak 
o kişilere de bilgisayar kursu vermek. Ve bilgisayar kursu alan insanlar .. 
genelde amaç serti.fika almaktır. Serti.fika sahibi olarak işte çeşitli 
memuriyellerde veya işçi statüsünde görev almak istzvorlar. ti1utlaka da 
bilgisayar sert?fikası istend(??i için vatandaş da bu dershane/ere haşvuruyor. 
Dershane de miişterzvi neye göre çekzvor? Bir laboratuarzm kurmuş. Gerekli 
eğitimi de veriyor. Ama gelen kişi genelde çok iyi bilgi öğrenmek olmadığı için 
sert{jika istediği için de sertifika suuıvt hnen'lli hale gelmiş. Bu sert{/lka 
suıavında her sınava giren öğrencisisertifika alahiliyorsa müdiir şikayetçi değil. 
Benim gördiiğiim ok~'V bu. Tabi gerçekten smav, iyi bir smav yapilsa o ::aman 
miidür ne yapacak? İster istemez, iyi eğitim vermek zorunda kalacak ki 
öt,'rencisinin smavd.a başarzsız olmaması i~·itı . .. . Amaç şu anda öğrenmek değil 
he/ge sahihi olmakttr. Relgeyi veren kişi de, smavt yapan kişilerden memmmsa 
zaten herhangi hir sorun gi)riinmiiyor. Bilgisayar öğretmenleri, sadece 
bilgisayar öğretmenleri bu suuıvda görev almış olurlarsa, .\"lnavlarda 
değerlendirme e.ımasıntfa daha mı lıas.ms olacaklar? Daha hassas olacağu11 
zaten müdürler de hisseder bilgisayar sznal'!an sollul!da. Onlar da kendi 
verdikleri e{!;ilimi hint:. daha önent, vermek :::orunda kalacaklar, dolaytstyla da 
gelen kişiler hem buna hem devamsı::lzğzna dikkat etmek zorunda kalacaklar. 
hem derste dersi ö,ı;renmek zorurula kalacak. Sonunda _vapılacak s11ıavm daha 
ciddi bir smav olaca[~mz rahatlıkla anlaşziacak .. 

Bazı katılımcılar bu tür haksızlıkları düzeltmek için yapılabilecek hiçbir şey olmadığını 

belirtmektedir. İki katılımcı bu konuda görüş belirtmektedir: 

Recai bu düşüncede olan ifadelerde bulunmaktadır: ".Milli eğitimin hu yaptıklarma 

benim bir şey yapnu~va henim güctim _vetmez. Deni::de bir damla_yım ben. Si~vle.•,;em 

dinlenme::: hile,. 

Gökhan benzer düşünceleri taşımaktadır: 

"Ve hen bunu bir an için kendi kendime düşündüm, şikayet etsem mi diye 
dilekçeyle. Kimi kime şikayet edzyoruz? Kimi kime şikayet ed(voruz? Dolayıszyla, 
hiçbir anlamı yok. .)ikayetin gideceği makam belli, hu işi .vapan kişiler belli. 
Hiçbir anlamı yok. Otur oturduğun yerde gibi h ir şe}'" 

Ayrıca Gökhan kurallann gerektiği gibi uygulanmadığını, İl Milli Eğitim 

Müdürlüğünde bazı yöneticilerle kurulacak yakınlığın, işlerini yaptırmak için geçerli 

yöntem olduğunu iddia etmektedir. 
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'' ... Oradaki memur bir arkadaş, daha lise mezunu çocuk. Ama sağ koluymuş o 
miidürlüğün, artisi:, artisi hareketler, İngilizce kursıma katıhyoruz. Bizim 
gru.bumuzu, beğenmiyor bizi, bize terslik yapsm olacak yani, kızla konuşuyonız 
bazen, bizi sevmedi, grubumu.zu değiştirmeye kalkıyor. Yani şu adamı dövsem 
mi, kusura bakmayın, o kadar sinirlendim ki! Niye? Bir havalı, bir havalı sebep 
şu bakın altını çiziyorum. Niçin? iV/illi eğitim camiasındaki üst kişilere yakm 
olduğu için, sözü geçiyor. Kural bu. Bunun da altmı çiziyorum. 

Katılımcılardan elde edilen verilerin analiz edilmesi sonucunda İl Milli eğitim 

Müdürlüğü ve Üst makamlar ile ilgili durumlar konusunda şu bulgular elde edilmiştir: 

1. İl Milli Eğitim Müdürlüğü kitap yazma komisyonlarında bilgisayar donanımı 

yetersizliğinden kaynaklanan sorunlar yaşanrnaktadır. 

2. İl Milli Eğitim Müdürlüğü bazı görevlerde sürekli aym öğretmenleri 

görevlendirmektedir. 

3. İl Milli Eğitim !'vf üdürlüğü bilgisayar öğretmenlerine bir çok görev 

vermektedir ancak ücretlendirme konusuna olumsuzluklar yaşanmaktadır. 

4. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bilgisayar öğretmenlerine verdiği ve önceliği 

olmayan görevler, eğitim-öğretimi olumsuz biçimde etkilemektedir. 

5. il Milli Eğitim Müdürlüğü, bilgisayar kurslan sertit!ka sınavlarında uygun 

olmayan görevlendirmeler yapmaktadır. 

6. Sertifıka sınavlarındaki uygulamalar 

olumsuz etkilemektedir. 

bilgisayar kurslarındaki eğitimi 

7. Bilgisayar öğretmenlerinin, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün olumsuz 

uygularnalarına karşı tepki gösterecek güçleri yoktur. 

8. İl Milli Eğitim Müdürlüğünde işlerin yürütülmesinde ikili ilişkilerin etkisi 

görülmektedir. 

4.2.3. Okul Yönetimleri 

Recai, idari yazılımlan üreten fırmaların okullara söz verdikleri teknik desteği 

sağlamadıklanm iddia etmektedir: 

"Yani şimdi bizim başımızda bir program var, ismini vermeyeyi/'n iki de bir hub 
arzza verzror hata veriyor. Sen,isi arıyorlar servis işte "iki günden önce 
gelemeyiz, şu anda şu okula gidiyoruz şuraya gelemeyiz'' gibisinden şeyler. O 
zaman bizi çağırıyor/ar. Tabi biz de tabi programdan anlamıyoruz. Müdahale 
etmek istemiyoruz'·' 
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Muammer ise okula gelen ödeneklerin, okuldaki bölümlere adil dağıtılrnadığını iddia 

etmektedir. Açıklamasını aşağıdaki gibi yapmaktadır: 

"Tabi şimdi okullarm kendine ait bir ödenekleri var. Bunları da bulunan 
bölümlere eşit miktarda paylaştırmaya çalışıyorlar. Ancak tabi diğer bölümler/e 
bilgisayar bölümünün bir farkı olması gerekir dzve düşünüyorum. Onların 
alacağı bir malzemenin fiyatıyla, bilgisayar bölümünün alacağı malzemenin 
fiyatt farklı. Tabi bilgisayara daha fazla bir ödenek ayrılması gerekir dzye 
düşünüyorum. Tabi bu şekilde uygutanmıyor da eşit mikü:m.la uygulanıyor. " 

Kadir ise demirbaş yasasının değiştirilmesi gerektiğini gerekçeleriyle ifade etmektedir: 

"Tahi idarenin diğer demirbaşlar gihi hilgisa_van da diişiinmesinden 

kaynaklanan aksaklıklar bazen oluyor, hunu anlatıyorsunu::., bazen aştlıyor, 

bazen aşdtnL)!(Jr. Şu ana kadar aşttk. Çalışan bilgisayar en giizel bilgisayar .... İki 
makineden bir makine (,:zk.arl!yoruz. İki makine önceki haliyle kullamlamc~van bir 
işletim sistemi, şu anda pi_vasada hiç kullamlmaya11. İki yavaş çalışan 
makineden bir iyi çalışan makine ... İyi çalışan, kullamşh. bir makine çtkarmaya 
çallşzvorsunu::. T'eya, hiç ça!tşmıyor şu anda çalışnuyor, makine çallşmzvor. O 
makinl!deki birimleri söküp, diğer makineye k(~}duğwm::da o makine daha rahat 
çalışıyor. Ama ya idareden habersiz yapm{{J-'l deniyorsunu:, Organ nakli gibi ... 
(gii/iişme/er)Organ nakli gibi. Orada atti, çallşma:: durumda, bir makine, 
içindeki parçalar çalıştyor. Kr~vı~vorsunuı diğerine, d(~eri daha rahat ç:altştn{{VO 
başltyor. İki höhrek takt!mtş oluyor. Diğeri zatefi mejia ... 

Katılımcılardan elde edilen verilerin analiz edilmesi sonucunda okul yönetimleri ile 

ilgili durumlar konusunda şu bulgular elde edilmiştir: 

1. Bilgisayar öğretmenleri okul yönetimlerinin kullandığı yazılımlara, ilgili 

fırma tarafında yeterli teknik destek sağlanmadığı için -istemeyerek

müdahale etmek zorunda kalmaktadırlar. Bilgisayar öğretmenleri bu konuda 

risk almak istememektedirler. 

2. Demirbaş yasası bilgisayar çağının gereklerine uygun değildir. 

4.2.4. Diğer Böliim ve Öğretmenler 

Okulda bilgisayar bölümlerinin diğer bölümlere çeşitli teknik ve eğitim desteği söz 

konusudur. Katılımcılar diğer bölümlerin bilgisayar bölümüne katkılarından 

bahsetmektedirler. 

Gökhan bu konuda aldıklan desteği anlatmaktadır: 

"Şimdi, bu tip işleri kesinlikle okul içinde halledeceğiz. Bizim metal işlerimiz 
var, mobilya dekorasyon böliimümüz var. Bu bölümler bize malzeme karşılığı, 
işleri yapacak. Bu işten, işçi ücreti, ek ücret almayacak. Sadece biz malzemesini 
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temin edeceğiz. Gerisini onlar hal/edecekler . ... "Tamam yaparız" dediler. "Hay 
hay" dediler. Sağ ol'>lmlar. Ve şu anda gelecek olan parayla, demir boru 
alacağtz. İşte, döşeme alacağız ve bu işleri yapacağız. '' 

Orhan ise her bölümün ok-ulun diğer bölümlerine mesleki katkılarda bulunduğunu ifade 

etmektedir: 

''Bir de şöyle bir durum var: meslek liselerinde veya teknik liselerde meslek 
dersi öğretmenleri, tehıik öğretmenler sonuçta okulun her türlü teknik işlerini 
yaparlar. Kendi branşlarıyla ilgili.... Tabi elektrik öğretmeni elektrik/e ilgili, 
elektronik öğretmeni elektronik/e ilgili .. işlerini yaparlar sonuçta. ,. 

Bazı katılımcılar diğer öğretmenierin kişisel isteklerinin kendilerini rahatsız ettiğini 

söylemektedir. 

Gökhan bu konuda aşağıdaki ifadelerde bulunmaktadır: 

"Genç oldu{;um için. ·~va bunlar çocuk, bizim samimi arkadaşlar. bunlar genç 
bir şey olmaz" gibi bir düşiince altmda tak tak tak hemen. gir, bir şey olma::, 
si~vleyirer hemen, gibi bir diişiince olduğunu tahmin edzvorum. Başka 

ijğrelmenlere yapitkianna inannuyorum. Yapmazlar. ...Bi!n b11nu isterdim 
ö{çretmenlerimden, hizi rahalstz etmesinler. teneffüslerde konuşabiliriz, onlar 
bizim için sorun değil, onlar giizel şeyler, " 

"Bir de bir öğretmen olarak da benim dikkatimi çekti, -ki aym ş~r bana 
yapılsa hen çok rahatsız olurum-, bu dersin bölünme noktasmda, belki 
idareden değil ama, tliğer öğretmenlerde durumu düze/tmek için bir çabanız 
olacak mı? Şimdi hen hDliimiin dtş kapısım kilitleme yöntemine gittim. Bir kilit 
attmı, normalde kilitledim, sonra diişündüm, söz ettiler, bir deprem amnda, bir 
yangm amnda, benzeri bir acil durumda, gibi durumda, ne olacak? Dediler. 
Hakltlar. Doğru değildi hu. Bunu tekrar denedik, tekrar açtık tabii ki. Nöbetçi 
öğrenci diyor, derste nöbetçi öğrenci olmaz. Ancak atö~ve saatlerinde olur. O da 
bir çözüm değil. ... Bölümü başka bir yere taşımak, bir cevap olabilir .... Bize bir 
yer ayırmaları kızun. Bir yer için de para oraya tahsis edilmeli ve ayarlanmah 
Çözüm bu. " 

''Yol geçen ham gibi. Kapı, gelen giriyor, giden giriyor. Ya h~f olsun diye 
giriyor. Nöbetçi öğretmen geliyor. Bilmem ne geliyor, herkes gelir. Gelmeyen 
yok. Yazılı sorusıı mu çıkaracaksm, bilgisayar bölümü.' Başka bir şey mi 
çzkaracaksm, bilgisa_var bölümü! Scanner mi lazım bilgisayar bölümü. CD mi 
yazdıracakszn, bilgisa_yar bölümü. Başka var mı? hep gel, gel." 

Başka bir katılımcı ise diğer bölümlerde çalışan öğretmenierin gereksinim dışı 

kullanımlar için kendilerinden bilgisayar malzemesi istediklerini ifade etmektedir. 
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Selim kendi okulunda bu durumla karşı karşıya kaldıklanru anlatrnaktadır: 

"Amaç şu olmalı, birine, bilgisayar, niye ihtiyaç diye düşünülür? Bir iş yapması 
gerekiyordur. Ona bir bilgisayar lazımdır. Kabul etmişizdir, ona, o işe, 

bilgisayarı vermişizdir. Fakat onu kullanan kişi artık, biraz da kendi kişiliğinden 
de kaynaklanıyor, ona yetmiyor da bizden daha fazlasım istiyor. Donanım 
özelliği olarak mı? Donamm özelliği olarak. Halbuki bizim verdiğimiz 
bilgisayar onun çok rahatlıkla işini görebilen bir hilgisayardır. Ama 
arkadaşımız biraz da özel işlerine, kişiliğine, diyeyim artık, dahafazlasını istiyor 
bu sebeple .... Miizik dinlemek için ses karl! olabilir, CD-ROlı.1 sürücü olabilir, 
TV kartı ekstradan isteniyor. Onun işini gören hir yaztel vermişizdir, o renkli 
çzktz almak istemektedir gibi ... ·· 

Selim ayrıca diğer bölümlerde bilgisayar kullanan öğretmenierin ya da diğer 

görevlilerin ellerindeki bilgisayarları iyi ve dikkatli kullanmadığını da ifade etmektedir: 

"Genelde her birime bilgisayar verdik. Her idareczye, her bölüme, her Ş!;fe ve 
her memura bilgisayar verildi. Bu asimda litkstiir. Her okulda yoktur hu. Bizim 
okul bira::farkh bu aç1dan. Ama hunu verirken de bwm kullanan kişiler gerekli 
i)zeni göstermiyor. Kullamflğz cihaz, bilgisayar, kulfandtğt ya:::tct ama ya_veterli 
bilgisi _vuk O/Ili tam a!lfamzyla kullanmak için, hir de yelerli, gereken üzeni 
gDstermiyor. Şi~yle diişiinelim. A_vm hilgi.w~var kendi evinde olsa herhangi bir 
sorun çıksa içine hen si)keceğini ::annetmzvorum. ı 'eya kurcah~vacağtm 

::annetmiyorum. l'vfutlaka bir hilene damşmak isteyecek/ir. Ama gördiiğiim 
kadartyla kullanan kişiler bu konuda hassas değil. Yani o cihaz on~ya alınmtş, 
hangi paray·la afmmzş, htmgi şartlar altmda alznmzş, hangi amaç için almmlş 
bunlara lam önem verilmiyor. " 

Recai tüm öğretmenierin bilgisayar okur-yazarı olması gerektiğini söylemektedir. Bunu 

hem çağdaş olmanın bir gereği olarak görmekte, hem de bu durumun bilgisayar 

öğretmenlerinin iş yüküne katkısı olacağını düşünmektedir: 

"Diğer okul personelinin bilgisayar okur-yazarı olmtm sizce ne kadar önemli? 
Diğer öğretmenleri n, diğer bölüm öğretmenlerinin... Diğer böliim 
öğretmenlerinin Türkçe ~yi konuşmast ne kadar önemliyse bence o kadar önemli. 
Biraz açar mısuuz? Çünkü sonuçta teknoloji çağt diye has has hağtr~voruz. Her 
yer arttk bilgisayar teknoh?jisine geç~yor. Arllk, hiiyiiklerden birisinin h?fi vardt. 
Ehliyeli olnuryan, daklifo bilmeyen, ingilizce bilmeyen iş bulamayacak 
gibisinden. O daktiloyu kaldtrıp yerine bilgisayar girecek. Yani herkesin 
bilgisayar kullanmasi gerekecek. Belli bir vakit gelecek. Benim amacımda biz 
kaç kiş~yi kurtarzrsak bizim için kdr kô.rdtr. Yani bir kişi hile bilgisayar öğrense 
bilgisayar kullanmasım öğrense benim için yeterli.,. 

Recai ile aynı okulda çalışan Kudret ise bu konuda yaptıklan çalışmalan anlatırken bu 

düşünceyi destekleyici sonuçlar aldıkiarım ifade etmektedir: 
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"Bir tanesini siz söylediniz okulda bir kurs açtığınız öğretmeniere bilgisayar ... 
Bunun bir yarannı gördünüz mü? Bırnun bir yararını şöyle gördük mesela 
öğretmenlerimiz hazırlayacakları bir ders programında, günlük bir ders 
programı olabilir, işte ... ders plant olabilir bımları hazırlarken bize telefon 
yolu.vla ulaşıp kendileri yapabiliyor/ar. Daha önceki çalzşmalarda bunu 
,.,.vapamadıklaruu, direk bize geldiklerini gördük. Bize gelip, işte, bunu 
hazırlayabilir miyiz diye sorduk/arım gördiik. O da bizim zamanımız alıyordu. 
Zamanımızı alırken diğer taraftan benim bildiğim kadarıyla verimimizi 
düşüriiyordu. Ben bu kurs yönteminin, işte .. iki ay veya üç ay verilehilecek bir 
kursun daha ileriye dönük olarak daha yararlı olacağznz gördük, ve olduğunu da 
gördiik hu arada. Arkadaşlarımızla heraber bwm iistlennu:kle iyi yaptığımızı 
düşünüyoru::. Bundan sonra da hu kurslar verilmeye devam ederse bu 
işletmenlik kursu verdiğimiz öğretmeniere daha değişik konularda bilgisa_varm 
daha iyi işletilmesi konusunda bilf::,ri verehilirsek üzerimi::den hem hiiJdik bir yük 
kalkacak hem de ö{;relmenlerimiz daha iyi daha çok başanit olacaklar. •· 

Recai aynı zamanda diğer öğretmenierin kendi yapabilecekleri işleri de bilgisayar 

öğretmenlerinden beklediklerini ifade etmektedir: 

" ... .ı·tl!tk planiann bilgisayar bölümünde ya::tlmast. Ne akıkasi ı·ar.\'{(/... Nasıl 

yani bunu biraz açıklayabi/ir miyiz? Okuldaki biitiin höliimlerin hiitiin 
D{;re/menlerin _vllltk planlan miisı·eddesi gdi_vor hilgisayar hi'Jiiimiinc orda 
yazdıyor daha sonradan ilgili öğretmene /es/im ediliyor. " 

Gökhan da bu konuda görüş belirtmektedir: 

"Okulun bütün ytfbk planlarını ... Ben, biz _vazdtk. Böliim olarak biz yazdtk. 
Ama öğretmenlerimiz de öyle bir tuh{!f ki yani "hen sl!nin ,vtl!tk plamm 
yaztyorum ama bunu bir diskete k{~vdet, seneye gene getirdiğinde senin için 
koh~vltk olur, hemen değiştirirsin, gerekli diizenlemelerini yaparsm, tekrar 
çtkarltrsm ··. bunu da yapnuyorlar, sallt._vorlar. "Seneye olur bir daha ya::dtnrız" 
e,\prisi var. Her sene _yıazmak zorunda_ytz gibi geliyor hana .. 

Gökhan, bir meslektaşının devlete zarar verici eylem ve etkinliklerde bulunduğunu 

üzülerek ifade etmektedir (söz konusu kişi bu araştırmaya katılan öğretmenler arasında 

değildir): 

"Benim hilgist"~ı,:ar bölümünde bir arkadaş demeyim ona, bir düşmmı da artık 
demiyonım. O bile ya işte biz de bizim bölümde bir tane işte, RAlı.,1 var, Gökhan. 
ister misin bu RAM'i sana vereyim dediğini, ve mesela priterin kartuşun, renkli 
kartuşunu böyle felaket bir şekilde kullandtğzm, zarar verdiğini gözlerimle şahit 
oldum. Çok utandmı. Bu sizin nıeslektaşınız mı? Meslektaşım. Kendisi bu işin 
içinde olan bir insan, ama baktyonım, htr.wzlzkta, ne bileyim printerden o 
mürekkehin çalmması olsun, bu tip işlerde kullanzvor. Yaz1klar olsun diyonım, 
bu tip insanlara, bu tip insanlan dtşlamamtz lazzm. Bu insanlarm olmaması 
kızım. " 
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Katılımcılardan elde edilen verilerin analiz edilmesi sonucunda diğer bölüm ve 

öğretmenler ile ilgili durumlar konusunda şu bulgular elde edilmiştir: 

1. Okulda bulunan tüm bölümler diğer bölümlere kendi uzmanlık alanlan ile 

ilgili destek sağlamaktadır. 

2. Diğer öğretmenierin özel istekleri bilgisayar öğretmenlerini rahatsız 

etmektedir. 

3. Bazı öğretmen ve yöneticiler bilgisayar bölümlerinden gereksinim dışı 

malzeme istemekte, bu şekilde devletin olanaklarım olumsuz 

kullanmaktadır. 

4. Diğer bölümlerdeki öğretmenlerden bir kısmı, kendilerine ayrılan 

bilgisayarlan dikkatli ve düzgün kullanmayarak yıpratmaktadırlar. 

5. Bilgisayar okur-yazarı olan öğretmenler, kendi işlerini kendileri yaparak 

bilgisayar öğretmenlerinin iş yükünü hafıfletmektedir. 

6. Bazı öğretmenler bilgisayarda kendi yapabilecekleri işleri de bilgisayar 

öğretmenlerinin yapmasını beklemektedir. 

7. Sayıca çok az olmakla birlikte bazı öğretmenler devlet malına zarar verici 

etkinliklerde bulunabilmektedir. 

4.2.5. Tüm Öğretmenler 

Araştırma sonuçlannda sadece bilgisayar öğretmenlerini değil, tüm öğretmenleri 

ilgilendiren durumlar da belirlenmiştir. Bu durumlar üç başlık altında incelenmektedir: 

• Ücretler 

• Güdüleme 

• Stajyer Öğretmenler 

4.2.5.1. Ücretler 

Selim, kendi okulunda yeterli ders ücreti alamadığını ifade etmektedir: 

" ... mesela kendi okulumuzda almamız gereken dersi alamıyoruz. Ek ders 
Ocretinıiz düşük oluyor böylece sürece, " 

"Ocret yönünden bir kere tam tatminkar değiliz. Bölümümüzde almamız gereken 
bazı dersler bizlere verilmediğinden dolayı veya ben daha fazla derse girebi/me 
imkamm varken giremediğimden dolayı k(~famda huzursuzluk var. Ben bu 
durunula ne yapzyonmı? Kendime sonuçta para kazanmak için bu işi yapıyoruz. 
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Para kazanmam gerektiği için dışarıdaki okullara yönelmem gerekir. Nereden 
ek ders alabilirim diye. Ben tabi dışanya yönelince hqftada iki gün ben başka 
okula gidiyorum. Tabi kendimi tamamen kendi okuluma veremiyorum. Kendi 
okuluma veremezsen, kendi bölümüme, kendi öğrencime de veremiyorum. Bu 
yüzden daha iyi ........ için bu okulda uğraşanıtyorum şu anda. Çünkü tamamiyi e 
başka okula şu anda yönfenmiş durumdayım. Bir ifade kullandınız "ders 
verebilecekleri lıaltle vermediler". Burayı biraz açabilir miyiz? Niçin böyle bir 
durum söz konusu? Şimdi daha önceden bilgisayar öğretmeni olmadığı için 
bilgisayarın bazı derslerini tabi doğal olarak bazı bölüm öğretmenlerine 

dağittmdan verilmiş. İdare tarafmdan. Belli tarihten sonra bilgisayar 
öğretmenleri gelmiş. Ama o eski adet bir türlü değişmemiş. O dersleri o 
hocalardan alıp bilgisayar ijğretmenlerine. .. işte 5 ytldtr bir derse bilgisayarı 
herhangi bir dersini bir öğretmene ı•eriyorsa bilgisayar öğretmeni gelmiş olsa 
bile o öğretmene o dersi verme_ve devam etmiş. Evet. Bundan dola,.ı;t tabi ki biz 
ha::t ders/ere ulaşanuyom:: tabi sonuçta·· 

Barış ise, öğretmenierin ücret alabilmek ıçın ilgileri olmayan dcrslere girmek 

durumunda kaldıklarını ifade etmektedir. 

··Orne/f;in ben ketu/im meslek lisesi me:::umt değilim. Bumm için, Şll anda lesisat 
dersine Kiriyom:: burada belki de. Tesisal dersine normalde benim Kirmemem 
gerekir. Çiinkii hen üniversitede tesisalla ilgili hiç·hir şey görmemişim. Den 
açığmıı.ı kapatmak için sizi branşınız olmayan dersler veriyorlar. Şoyle asimda 
bir baktma o ders/ere girmekten ben de sorumlu olabilzvorum. Yani bir teknik 
öğretmen, bütün ders/ere girebilir. Elektroniğe de girebilir. Fakat, yazı/tm 

böliimü olmast hem bizim açmuzdan avanü?i olacak. hem de ö{;renci açısmdan 
biiyük avantaj. Çünkü bir programct olarak çok iyi yetişebilecek" 

İsmail, normal liselerde görev yapan bilgisayar öğretmenlerinin aynı işi yaptıklan halde 

ciddi bir ücret kaybına uğradıklarını belirtmektedir. Araştırmacı ile İsmail arasında bu 

konuda aşağıdaki diyalog gerçekleşmiştir: 

·· ... açtkçast ben şu anda bu okulda haftada 30 saate gmyorum. Ve hu 
alahilece<~im en yüksek ücret. Bunun ötesi yok. Ve bu ücretle teknik öğretmen 
olduğum halde onun bir ek bir maaşa etkisi var bunu hen bu okulda 
alanuyorum . ... Yani Eskişehir içinde çok zvi bildiğim teknik okullarda bu işin 
üniversiteden eğitimini almamış yani ünvanı teknik öğretmen olmayan insanlar 
var. Teknik bir okulda teknik öğretmen yokken düz bir okulda teknik ö[,rretmen 
var. Bu uygulamayı ben anlayamıyorum açıkçası" 

"İşte yani az önce de anlatttm gerçekten acaba hakikaten bir teknik okula tayin 
istesem mi ikilemi içerisinde_vim. ,S'uf ücret açısmdan ayrıca yaptığım iş 

açısından. Dikkate aldığzm iki nokta bu. Bu konular haricinde de yani hem siz 
hem de ben bu işin içindeyiz. Ne olup bittiğini iyi hi/iyoruz. Ki söylenebilecek 
çok fazla bir şey de yok. " 

· .. -~ -... 
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Katılımcılardan elde edilen verilerin analiz edilmesi sonucunda ücretler ilgili durumlar 

konusunda şu bulgular elde edilmiştir: 

1. Bazı ok.'Ullarda bilgisayar öğretmenleri almalan gereken ders yükünü okul 

yönetimi vermediği için alamamaktadır. Bu nedenle ücret konusunda sıkıntı 

yaşamaktadırlar. Bu öğretmenler başka okullardan ders almak durumunda 

kalmaktadırlar. 

2. Bazı okullarda bilgisayar öğretmenleri ücret alabilmek için ilgileri olmayan 

derslere girebilmektedir. 

3. Teknik Eğitim Fakültesinden mezun olmasında rağmen meslek liselerine 

atanmayan öğretmenler özlük hakları ve ücretlendirmeler konusunda diğer 

meslektaşlarına göre büyük dezavantajlar yaşamaktadır. 

4.2.5.2. Giidüleme 

Recai yaptığı çalışmalarda herhangi bir teşvik unsuru bulunmadığını belirtmektedir: 

" ... yapmak istemiştim. Geçmiş zaman~ işle okulda bilgi.wz>yar laboratuarmt 
lntemele açmak istemiştim. Bu da geçmiş zaman Ama bunların hiç birini 
yapamadtm. Ben işte yap~yorum, daha sonradan destek olmasi gereken 
durumlarda bize hep köstek olundu. İşte allyorum, Web sayfasz yapttm da omm 
bir host edilmesi laztm yani O!JT(i'ye başvurulup isim alcnmast falan lazım 
bunu söylediğimizde hiç ilgilenen olmuyor. Biz de zaten kendi kendimize o işi 

yaparruyoruz. Bize bir resmi kanaldan Dm/er olmasi lazım birisinin İdare 
desteği. idare desteği. Yani sonuçta ben tutup ODrO:ve yazt yazsam beni kaale 
hile almaz/ar. Yani onu mii(liir beyin veya idarenin yazt yazmast gerekir. Işte 
internet işinde yapmaya çalıştık o anda da maddi imkansızlıklar gerekli 
donammı sağlayamadık O .viizden şu anda h(~vata geçirilmiş bir proje yok. '' 

Kadir, çalışan öğretmenin teşvik edilmediğini, öğretmenierin yaptıkları çeşitli 

çalışmalann ücretlendirilmediğini ifade etmektedirler. Bu alıntı öneriler bölümünde 

sunulacakttr ancak Recai'nin düşüncelerini desteklediği için aşağıda da sunulmaktadır: 

"Şimdi şi~yle, bir kere, öğretmen çaltştrsa, çalışan öğretmen teşvik edilmeli, yani 
devlette de artık bu yönde çalişmalar başlatt/dt diyebiliriz. Ama sonuçlandığmz 
görmüyoruz. Çalzşan öğretmen teşvik edilmeli. Çalzşması kola_ylaştznlmalz. Eğer 
aym işi dışardan yaptmldtğmda dtşanya iicret veriliyorsa, belki öğretmene, 
öğretmen bu işi yaptlğmda, öğretmene de bir ücret verilmeli. Ocret de bir 
teşviktir" 

Katılımcılardan elde edilen verilerin analiz edilmesi sonucunda güdüleme ile ilgili 

durumlar konusunda şu bulgular elde edilmiştir: 



110 

1. Bazı okullarda yöneticiler bilgisayar öğretmenlerinin çalışmalarına ilgisiz 

kalmakta ve destek vermemektedirler. 

2. Meslektaşlarına göre daha çok çalışan öğretmen maddi ve manevi olarak 

teşvik edilmemektedir. 

4.2.5.3. Stajyer Öğretmenler 

Bazı katılımcılar, okullarda stajyer öğretmenJere olumsuz davranışlarda bulunulduğunu, 

stajyerlerin gerektiğinden çok çalıştırıldığını ifade etmektedirler. 

Ayşe yukarıda geçen bir diyaloğun bir bölümünde bu konuya da değinmektedir: 

"Peki geçen sene ki çalışmalarmızda yoğunluktan şikayet ettiniz. Bir çok iş 
yapflğmızı tmlattımı,. Geçen sene stajyer olduğunuz için mi bu kadar 
yüklendiler size? Stajver olduğum için de bu kadar yiiklcndiler ama benim 
dtştmda iki slt?Lver öğretmen daha vardt ama c~vms1 aym şekilde gösterilmedi. 
Branşları farklı mıydı? Birinin branşz t.~vmydL, di{{erinin branştji.rrkl~vdt. Aynt 
slajyer ij{;relmenlere aym şekilde davramlmryor" 

Orhan stajyerlik deneyimlerini şu şekilde anlatmaktadır: 

"Tabi, tabi. Sh~jyerliğimizi _vapttk biz bu okulda. Stajyerliğimizi yaparken 
bizlerin elinden sütünden derisinden her şeyinden fayda/am/dt. Pansiyonda 
kalıyonluk biz .......... hey vardt hilgist.~var öğretmeni. Şimdi Ankara 'da. Onunla 
geç saatiere kadar pansiyona bilgisayar götiirdiik ve geç saatiere kadar yazılar 
yazd1k. Yazdtğlmt:: yazdar işte, kullam/dt bir yerlerde ama biz ne işe yaradtğzn1 
bilmiyoruz tabi. Bunlar .vapıldz. Slajyer olduJ:,"rıtmuz için hiç unu/muyorum 
"stajyerlik do.~yasuu" dedim hen "bilgisayarda ya::aca{5tm. " "Hop" dediler. 
"Elde .vazacaksm sen bunu. Slajyerlik dosyasz öitretmenin elde _r·azdığz bir 
şeydir, çalışmadır. ··· işlerine geldikleri zaman da bilgisayarda yapılacak işleri 
bize yaptmyorlar. Sorunlar çzktyor. " 

Katılımcılardan elde edilen verilerin analiz edilmesi sonucunda stajyer öğretmenlik ile 

ilgili durumlar konusunda şu bulgular elde edilmiştir: 

1. Okullarda stajyer öğretmeniere çok fazla iş yüklenmektedir. 

4.2. 6. Eğitim-Öğretim Etkinlikleri 

Araştırma sonuçlanna göre eğitim-öğretim ile ilgili durumlar iki başlık altında 

incelenmektedir: 

• Donanım 

• Eğitim Programları 
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4.2.6.1. Donanım 

Katılımcılardan bir kısnu, okullardan bulunan donanım imkanlannın yetersiz olduğunu 

belirtmektedir. 

Ayşe kendi okulundaki durumu aşağıdaki gibi özetlemektedir: 

"Bir kere en önemlisi şu külüstür bilgisayarlardan kurtulmak isterdim. Hiç biri 
işin açtkçast, işe yaramaz. Onun içinde tabi biiyük bir maddi ödenek olarak ta 
biiyük bir ödeneğin gelmesi gerekiyor. Çok pahalı. Onu göz önünde 
/)f(/unduntlarak gelmesi gerekiyor. " 

Ayşe ile aynı okulda çalışan Mesut aynı tespitlerde bulunmaktadır: 

''Donamm olaraklan işle bilgisayar laboratuarlan yctersi::.. Bilgisayar sayısı 
yetersi::.. Bunun t.hşrnda okulun yeni kurulmasmdan dolayt hel/i eksiklikler var 
ders araçkımıda Bunlar zamanla telt~fi edilecek mi? Tabi ::.amanla te/c~fi edilir. 
Yeni bilgi.w~rarlar gelzvor. Zamanla diizelzvor . .... " 

Ayşe ve Mesut ile aynı okulda çalışan Barış'ın bu konudaki görüşleri şöyledir: 

"Rakttğmr::da ilköğretimlerde 20-30 bilgisayar oldu<~u halde bizim /5 
hilgi.w~varmu::. çaftştym·. Bilgisayar bölümü olmanıza ra<~men Bilgi.w~var 
bölümü o!manuza rağmen. ('ok act hir gerçek. Yani bu konuda biz isti_voruz ki 
elimizde daha fazla bilgisc~var olsun. Daha çeşitli olanaklar sağlaya/tm. 

Teknoü~ji_vi sonuna kadar kul/ana/un. DataShow/ardan bahsettim biraz önce 
Data,)'howlar o/sım, sın~fta görsel olarak, önce bir şeyler aktaral!m. Bu konuda 
tabi kaygt!annuz var. " 

Aynı okulun bölüm şefi Muammer kendi tespitlerini aşağıdaki gibi aktarmaktadır: 

"Tabi öncelikle ben donammsal konulardan başlayc~ı:un. Bizim bilgi.\'C{}'Ctr 
böliimiinde öğrenci say1sma göre yeterli bilgisayar donammına sahip değiliz. 
Tabi bu da dersleri anlatırken, dersi işienirken bazı aksakltk/ara sebep olı~vor . 
. Mesela yarım saatte anlatılacak bir konu işte bir saatle, bir buçuk saatte 
anlatr!tyor. Bu yönden zorluklarla karşılaşzvoruz. Oneelik/i olarak donanan 
sorunlan var. Bu sorunlarm giderilmesi iyi olacakllr ·· 

İsmail de konu hakkında görüş bildirmekte, okulundaki durumdan şikayetçi olmaktadır: 

"Yani şu var, şu anki oku/um Eskişehir 'de bilgisayar laboratuarı olarak ilk imal 
edilmiş. Eskişehir 'de ilk. O yüzden kullandtğımız bilgisayarlar eski. 
Oğrencilerin kullandığı. Ne bile yi m şu anda 386 'lar mr. Ve onlarla artık bir 
hiçbir işlem uyguiayamıyoruz gibi bir şey oldu. Bunu hep idareden istedim ben. 
Her seferinde istiyorum onlar da eksik olmasm/ar anlayLşblar ama ellerindeki 
imkanlar uygun olmadıği için. Şu 3 yıl içerisinde btmlan bir upgrade etme 
imkam olmadt. ·· 
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Pek çok okulda donanım sıkıntılan yaşanmaktadır ancak donarum sorununun 

yaşanmadığı okullar -sayıca az olsa da- bulunmaktadır. Aynı okulda görev yapan Selim 

ve Orhan bu durumu ifade etmektedir. 

Orhan durumu şöyle anlatmaktadır: 

''Öncelikle kişisel çabalannun en birincisi okulumuzdaki ''bir öğrenciye bir 
bilgisayar" çalışmasım başarıyla sonuçlandtrdtğLma inamyorum. Yani bizim 
okulumuzda maksimum öğrenci olan stmf 34 kişidir. Rizim şu anda 
laboratuanmtzda 34 tane bilgisayar var ki bu ç:of{u okulda yoktur. İllaki en az 
iki öğrenciye hir hilgisL~):ar kullanmak durumu söz konusudur. Ama hiz de 
hilgi.w~varfa::kts! dahi olr~y-or çoğu sın~flarda. Enfa::la öğrenci olan smif 34 kişi. 
Bunu sağku/tk" 

Selim de destekleyici bilgiler vermektedir: 

"Sinn/i okulun h u şartlarmda genel ... malzeme açısmdan h ir stk m/mu:: yok. 
Bölüm olarak şu an olma'it· gereken her tiirlii ma/::ememi::: var. Keşke şu da 
olsaydı şu an desek e{;er, hakst::ltk e/miş oluruz yani. İki lahoratuannu:: var. 
Konularunı::m hepsini" v·t;kiyi bii· şeklide verebi leeeğimize inamyoruz. Ve gerekli 
malzemeleri isted(f!:imiz di! ::alen alffii)'Or. ()yönden bir stkmttmtz yok" 

"Laboratuarda hen öğrencinin bire-hir hilgi.\·t~ı:ar intkam sa,f!:lamışun. Her tiirlü 
programall hilgis(~ı:ara J7'iklemişim" 

"Biz okulda her birime bilgisc~var vermek idealimiz. Genelde her birime 
bilgisayar ı·erdik. Her idareciye. her böliime, her şefe ve her memura hilgisc~ytlf' 
verildi. Bu asimda liikstür. Her okulda yoktur hu. Bizim okul biraz farkli bu 
açulan'' 

Okullannda bilgisayar donanım sıkıntısı yaşamayan katılımcılar okul idaresinin isterse 

rahatlıkla kaynak bulabileceğini ifade etmektedirler. 

Orhan bu iddiada bulunmaktadır: 

''Okul/arda aslında &unları karşılayacak maddi olanaklar bence var. Yok diyen 
yalan söylemiş olur. L\1addi olanaklar çeşitli yerlere fuzuli sarf edil(vor. Ama 
bizim okulumuzda en ıifak bir fırsatla biz kendi bi!gisayarımızz kendimiz 
toplayarak 34 bilgisayarlık bir laboratuar haline getirmiş olduk" 

Selim de aynı düşüncededir: 

"Şimdi bu da şeyden kaynaklamyor, eski idareci/erimizin tamamiyle bilgisayar 
olayına hakim olma.\'!. Naszl hakim olması, çok gerekli olduğunu düşünmesi bir 
çok işin hilgis~yar ile halledilebilir oldut,Fımu bilmesi, işlerin daha htzlt, daha 
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güvenilir olması, bilinçlenmesi. Bundan dolayı demek ki, kaynağı artık biz 
bilemeyiz de sadece şu şu malzemelerimiz olursa işlerin daha iyi olacağım 
söylüyoruz, Kaynak var ki idareci de okııla o imkaniarz sağlıyor. Tabi ki şu var, 
biz bir şey ilettiğimizde idareye, bilinçli olarak omm gerekli olduğuna 
inandıkları için istediğimiz malzemeler bize geliyor. " 

Katılımcılardan elde edilen verilerin analiz edilmesi sonucunda donanım ile ilgili 

durumlar konusunda şu bulgular elde edilmiştir: 

1. Bir çok okulda bulunan bilgisayar donamını eskidir ve yetersizdir. 

2. Bir çok okulda bilgisayar yan cihaziarı da (yazıcı, tarayıcı, data show) 

yetersizdir. 

3. Donanım sorununun }'aşannıadığı okulların sayısı çok azdır. 

4. Bilgisayar öğretmenleri, okul idarecilerinin isterlerse donanım ıçın kaynak 

bulabileceklerini iddia etmektedirler. 

4.2.6.2. F:ğitim Prognımhtrı 

Katılımcılardan bir kısmı, eğitim programlarının yetersiz olduğunu ifade etmektedirler. 

Eğitim programlarından kaynaklanan bazı sıkıntıların bulunduğunu da ifade 

etmektedirler. 

Gökhan'ın tespitleri ve düşünceleri aşağıdaki gibidir: 

" ... Çünkü "I. Stn!fta" dedim, "mi?fredat progrann çok kötü,. dedim. ''!1.-fi?fredat 
programt daha çok 3. Smifa yüklenmiş, ama şunu söylüyomm ·· dedim, 3. ,)'mifa 
gelmiş bir öi~renci, işletmeyle beraber, bizim verdiğimiz eğitimle çok iyi bir 
seviyeye, donanımda çok iyi bir seviyeye geldiğini söyledim, ifade ettim. '·' 

Kudret görüşlerini aşağıdaki gibi ifade etmektedir: 

"Derslerin işieniş yönünden işte.. programlarm -gösterdiğimiz programlarzn
daha çok t,rzürümiize yönelik olmas1 Fe daha .. mi~fredatm daha esnek olmasun 
düşüni(voruz '·' 

Banş bu konuya şöyle değinmektedir: 

"Özellikle, miifredaltmtzda çok, müfredat konusu var. Miifredatlarnruz bu gün 
bizim çok geri. Word kelime işlemci olarak geçiyor, örneğin biz o Word yerine 
Office 87 aniatıyoruz Office uygulamalarım anlatıyontz. Bu konuda kaygılarmuz 
var. Tabi dediğim gibi işte biz kendimiz eğer yeterince geliştirirsek, ve bu 
kendimizi yetiştirdiğimiz çerçevede öğrencilere bir şey aktarabilirsek biz mutlu 
oluyoruz,. 
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Muammer de düşüncelerini aşağıdaki gibi anlatmaktadır: 

"İkinci olarak devamli dediğimiz gibi bilgisayar sürekli değişen bir teknoloji. 
Her yıl sürekli gelişiyor. Bunun da takip edilmesi gerekir. Tabi biz öğretmenler 
olarak bunları takip etmeye çalış1yoruz. Fakat işte müfredatta olan konuları 
öğrencilere aktarmamız gerekiyor. Mı~fredatta da bu konularla ilgili herhangi 
bir gelişme yok. Bu müfredatlarm değiştirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Tabi 
biz bu milfredatları öğrencilere aktarmak zorunda olduğumuz için eski 
teknolojiyi kısa tutarak işte yeni gelişen teknolopyi öğrencilere aktarmaya 
çalışıyoruz. Şimdi eski konımun yerine şu gelmiştir eski konu budur, eski konuyu 
kısa tutarak yeni gelişen teknolojiyi öğrencilere aktarıyoru:: .. 

Ayşe de yaşadığı sıkıntılardan söz etmektedir: 

''Bize belli hir mi?fredat kabplan verilmiş, o mi?,fredatzn dtşma çtkanuyorswıuz. 
Bazen öyle yerlerden slktştmyorlar ki .r..·izi, çıkamıyorsunuz. Her ne kadar 
çıksamz da hel/i hir aşamadan sonra tekrardan on.~y-a girmeniz gerekiyor çünkü 
ortak s ma ı· olcryı var okulda" 

Katılımcılardan bazıları, eğitim programları yüzünden öğrencilerine yeteri kadar yararlı 

olamadıklarını ifade etmektedirler. 

Barış kendi okulundaki durumu aşağıdaki gibi anlatmaktadır: 

"Zannediyorum siz birikimlerinizi ogrenciye yansıtanııyorsunuz? 

Yansıtanuyoru:::.. Evet. Kesinlikle. Bizim ana kaygtmtz, yansllanuyoruz. Yani 
örneğin bizim şu anda iiç saat programlama den·imiz Far, eğer bir yazzlım 
bölümü ol~·aydık bizim şu anda atö~yede baskz devre yapl!rmamız _)t'lN'ine veya 
atölyemize elektronik devreler yaptırmak _yerine hi:: hu öğrencilerimize 17-18 
saat he/ki C, Delphi veya Pascal anlatacaktık Bu da çok iyi olacaktı l'e crynı 

zamanda donanun da anlatacaktık Donamm da geri kalmayacaktı. İkisi zaten 
donanun ve yazdım bir bütündür. '·' 

İsmail ise teknik bir öğretmen olarak normal lisede çalıştığı ıçın bu sıkıntıyı 

yaşamaktadır: 

"Yani ben üniversitede bu işin eğitimini aldtm arkasmda yani burada suf o 
aldığım eğitimin bütün hepsini öğrencilere aktaramzyorum. Olup ta suf ne 
bileyim özel bir bilgisayar kursunun mi?fredatmt okuluyor olmak elbette bunu 
okulurken bir çok ekstra/ara da hen at!zvorum yani özel kurslarda aniatılmayan 
bir çok özelliği de anlattyorum. Bu da vicdanımı rahat etiirmek için belki'' 

Ayşe de birşeyler yapamamanın verdiği sıkıntılardan söz etmektedir: 

''Bize belli bir müjredat kaltp/an verilmiş, o mii.fredatm dışma çıkanuyorsunuz. 
Bazen öyle yerlerden stkıştırıyorlar ki sizi, çıkam~yorsunuz. Her ne kadar 
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çıksamz da belli bir aJamadan sonra tekrardan oraya girmeniz gerekiyor çünkü 
ortak sınav olayı var okulda" 

Ayşe kendi okulunda elektronik ve bilgisayar bölümlerinin bazı ortak dersleri olduğunu 

belirtmektedir. Ayşe farklı bölümlerde anlatılacak aynı dersin içeriklerinde de farklılık 

olması gerektiğini ifade etmektedir. Okuldaki ortak sınavlarda bu durumun sorun 

oluşturduğunu belirtmek.'iedir. Katılımcıya göre her ders -adı ve içeriği aynı olsa bile

her bölümde aynı biçimde anlatılamamaktadır. Katılımcı bu durumun ders 

programiarına uygun bir biçimde yansıtılması gerektiğini iletmektedir: 

''Bize belli bir miifredal kabplan verilmiş. o müfredalm dtşma çtkamzvorsunu::. 
Bazen t~vle yerlerden szk1ştır~vor!ar ki si::i, Çlkamzımrsunuz. Her ne kadar 
çtksamz da belli bir aşamadan sonra tekrardan ora.ya girmeniz gereki_vor çünkü 
ortak sznav olr.~VL var okulda. Benim en çok şikc~)lel ettiğim nokta bu. Benim 
böliimümdeki öğrenczvle başka bir bölümdeki öğrenci strf derslerin adt re 
planlar aym diye ortak smav _vapll1yor ve hen ::aten ders içerisinde her ne kadar 
konuları d.:jtere o şekilde _r·azsam hile (~Vtum anlatnuyorum _vani. Kommun dtşmn 
çıkabiliyorum yahulfa konuyu daha a:: bir şekilde geçzvorum ''Bilgisqvar bölümit 
D{;rencisine hu kadar gerekli değil" diyerekten ama işte ortak smav olduğu için 
mechuren hen hazı konulan gös/ermemem gerckliği ha/dt:, hilgist~var hiiliimii 
ogrenctsmm ihtiyacltiiti olrnad1ğun hildiğim halde göslerrnek zorunda 
kaliyorum. Bu çok stkmtdı olduğum bir nokta. " 

Aynı katılımcı programcılık derslerinde "Temel Algoritma" (ya da "Algoritmaya 

Giriş") konusunun net bir şekilde yerleştirilmesinin yararlı olacağını belirtmektedir: 

''lvfi?fredatm bir an önce yenilenmesi lazmı. Düzenlenmesi lazım. Programlama 
dillerinin, programlama dersinin dillerinin del!;iştirilrnesi lcıztm. Hala Basic 
gösteriliyor. Tamam Basic temel, insanlarm milayahi/eceği en kolc~r 
programlama dili ama bunun yerine bir aki.y diyagramlan onlarla ilgili 
programlama mantığmm verildiği kısımlar var. Programlama dersi, Algoritma? 
Algoritma evet. Algoritmamn yt~ygmlaştmldzğt. Zaten çocuk algoriımayt aniarsa 
herhangi bir dili çok rahat bir şekilde algt!ayabilir. Çiinkii ben de meslek 
lisesinde okudum. Ve bize hocamtz bayağı bir algoritmayz öğretmişti. O yüzden 
hen şu anda bir pro~:,rram öğrenirken zorluk çekmiyorum. Belki mi?fredatLmtzda 
yoktu. Ben 1.5 - 2 «Y ho_vunca çocuklara algoritma anlatlun ve şu an çok güzel 
dosyalama programı yapahiliyorlar. '' 

Banş çalıştığı okulda bir yazılım bölümü olmadığını ve bunun büyük bir eksiklik 

olduğunu belirtmektedir. Banş, eğer yazılım bölümü olsaydı öğrencilerine daha yararlı 

olabileceğinden de söz etmektedir: 

"Şimdi yazılım höliimünii talep etmemizin nedeni şu, ülke geneline baktığımızda 
herkes donammet olabiliyor. Bizim aslı bu konuyla isteğimizin sebebi, 
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ogrencmın programct olarak yetişrnesi. Siz donamnu çok rahat, size zyi bir 
öğreten olduğu zaman, bir saat içerisinde iki saat içerisinde anlayabilirsiniz. 
Çünkü her şey tak, çıkart, veya tamt mantığıyla hareket ediliyor. Tabi donamm 
bölümü istememizin bir başka nedeni de, biz sonuçta burada bilgisayar 
öğretmeniyiz, Yazılım bölümü i.-.temeniz. .. Evet. Yazı/mı bölümü istememizin 
nedeni, biz bilgisayar öğretmeniyiz. Oniversitede genel olarak programlama 
dersleri almıştı. . .. birikimlerinizi ogrenciye yansıtamıyorsunuz. 
Yansztamtyoruz. Fvet. Kesinlikle. Bizim ana kaygımız, yansıtanuyoruz. Yani 
örneğin bizim şu anda üç saat programlama dersirniz var, eğer bir yazılım 
bölümü olsa_vdtk bizim şu anda atölyede baskı devre yaptzrmamzz yerine veya 
atij/yemize elektronik devreler yaptırmak yerine biz bu öğrencilerimize i 7-18 
saat belki C. Delphi veya Pa:ıcal anlatacaklik Bu da çok i.vi olacakti ve aynı 
zamanda donanun da anlatacaklik Donamm da geri kalma.yacakll. İkisi zaten 
donanım ve yaztüm bir biitündiir. " 

Kadir ise bilgisayar derslerinde uygulamalı sınav yapamadtklanm, bunu ıçın gerekli 

yasal düzenlernelerin yapılmadtğını belirtmektedir: 

"Bir de şu stkmll var, smav _y·apl)/Orsww:::, her şeyi, pratikte gösterdiğini::: her 
şeyi, teorisi gösterme.ı:e az meyil verdiğini:: bir bilgisayar dalmda, ya::t/1 smav 
yap~Jiorswuc. O<(!:renci, bilgisc(rar da u;gulasam yapacağtm fakat, yaztiL 
sorunca maddeleştiremiyomm. {fade edemiyorum, nerede olduğunu 

hilemi_vorum. hangi menüde olduf~ww bilemiyorum, stkmitlar yaşzyor. Ama sizin 
istediğiniz uy[.,rıdama Slllavt yapmak, hem yorucu, hem de doküman nast! 
saklanacak? Yasal boşluklar var o noktada. Yasal prosedür nastl haztrlanacak? 
teknok!ii ilerizyar ama bunu yakala.van resmi prosedürlerimiz yok. Olmaszy/a 
rahat/tk olacak. " 

Yine Kadir bilgisayar eğitiminden gerekli verimin alınamarlığını ifade etmektedir. 

Bilgisayar eğitiminin uygulamada çeşitli sorunlarla karştiaştığını ve bazı anlayışlarm 

değiştirilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Kadir'e göre temel bilgisayar eğitim yaşı öne 

çekilmeli, ilerleyen yıllarda bilgisayar eğitim amaçlı ve proJe üretimi ıçın 

kullanılmalıdır: 

"Bir dokiiman koyalım. O dokümam okusun, kendi kendine öğrenmeye başla:-;ın. 
Bilgisayar onun öğrenmesinde grafikler, animasyonlar, yardımcı olsun 
çahşmaya. Yarm·h olmadı çünkü daha temel, kullanım bilgisine sahip değiller. 
Verdiğimiz de temel kullanım bilgisi olduğu için, bilgisayarın öğretimde 
kullanılmasi biraz zor olur. Siz bilgisayarla eğitim değil, bilgisayar eğitimi ... 
Bilgisayarz biz öğretiyoruz. Biz istedik ki bilgisayarlll öğretimde kullcmımzndan 
Jaydalanalzm. Bilgi.myarla eğitim, Bilgisayarla eğitim yapalım istedik. Olmadı 
çünkü, temel bilgisayar bilgisine sahip olmayınca, bilgisayar, öğretmede pek 
fayda!t olmuyor . ... Peki o zaman siz, lise ve dengi okullarda bilgisayarla eğitim 
yapılma.-.mı ist(vorsanız, bilgisayar öğrenme yaşının dtıha önlere çekilmesinin 
mi gerektiğini düşünüyorsunuz? Yani bu mutlaka böyle olmalı. Nasıl böyle 
olmalt? Çünkü öyle olunca biz, daha rahat öğretmenlik yaparız. Hem de daha 
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farklı şeyler öğretiriz. Daha ileriye götünirüz. Şimdi sadece basit Windoıvs 
öğretiyoroz, basit office öğretiyorlar, işlerine gidiyoruz. öğrencinin kendini 
yeterli hissedip hissetmediğini, farkına varamryoruz. Ama öğrenci, diğer 

matematik görür gibi, İngilizce görür gibi, artık temelden gelirse, bazı şeylerde 
tamşık olacağından yerine oıurturuz. Bilgilerin yerine oturtuntz. Kullamş/ı hale 
getiririz. Şimdi sadece ham bilgi veriyoruz. Om.t kullamşit hale getirdi mi, başka 
kendi branşına dönüştürdü mü, farkına varamıyoroz. HTzlı bir şekilde şunu 
yapabiliyor musun, bunu yapabiliyor musun, deyip belki ham bilgiyle 
geçiştir~voruz ··· 

Katılımcılardan elde edilen verilerin analiz edilmesi sonucunda donanım ile ilgili 

durumlar konusunda şu bulgular elde edilmiştir: 

1. Bilgisayar dersleri eğitim programlannda sıkıntılar yaşanmaktadır. 

2. Bilgisayar derslerinin eğitim programları daha esnek olmalıdır. 

3. Bilgisayar dersleri eğitim prograrnları sürekli yenilenen yazılımların 

gerisinde kalmaktadır. 

4. Bilgisayar öğretmenleri eğitim programları nedeniyle yeterince yararlı 

olamamaktadır. 

5. Endüstri Meslek Liselerinde farklı bölümlerde aynı isim altında okutulan 

derslerin içerikleri bölümlerin özelliklerine göre düzenlenmemiştir. 

6. Bilgisayar prograrnlama derslerinde algoritnıa konusu ihmal edilmektedir. 

7. Donanım bölümü olan okullarda yazılım bölümünün olmaması bir 

eksikliktir. 

8. Bilgisayar derslerinde uygulamalı sınav yapılması ıçın yasal düzenlerneler 

bulunmamaktadır. 

9. Bilgisayar eğitiminde yanlış yol izlenmekte ve yeterli verım 

alınamamaktadır. 

4.2. 7. Bilgisayar Öğretmenleri 

Katılımcılar eğitim-öğretim ile ilgili durumların dışında kendilerini ilgilendiren çeşitli 

durumlardan bahsetmektedirler. 

Ayşe, çalıştığı okulda bilgisayar öğretmenlerinin çeşitli olumsuz tavır ve taeizlere 

uğradığını iddia etmektedir. Ayınmcılık, küçümseme, kıskançlık ve çeşitli suçlamalarda 

bulunulduğunu belirtmektedir: 
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'' ... o kadar iş yapıyoruz, ama gözlerine gözükmüyor." 

'' ... bunun yam sıra bilgisayar öğretmenleri, bizim bölüm okulda -nasıl diyeyim
çok farkit şekilde davramlzyor. Hep korunup kollandığı söyleniyor ama -
bilgisayar bölümü olarak- ikinci sm!f muamele yapılıyor. Niçin böyle bir 
muamele yapıldığını düşünüyorsunuz? Tavırları, ... yaklaşım/art, ... ... Peki diğer 
branş öğretmenlerinin bilgisayar öğretmenlerine bakışı nasıl? Bir fark var mı? 
Bilgisayar bölümü öğretmenlerinin bütün gün oturduğuncı inanıyor/ar. Bence 
öyle. Çünkü konuŞ11ıalarında bu şeklide yansıtıyor/ar. Aleni olarak söylüyorlar 
mı? Aleni olarak söylüyorlar. "siz ne yapıyorsunuz ki burada? Oturuyorsmmz 
işte, taktyorsunuz CD 'yi tak /ak kendisi kuruyor zaten,. ya da bir de manyetik 
alatufan çok etkilendiği için, o gün _vaptığznu::: bir şeyi tanzmayabilzvor bilgi.w.~var 
ama ertesi gün ya da bir saat sonra açıp kapadığımtz zaman çok rahat bir 
şekilde sistemi tamtabi!iyorsunuz. Bi.~)!le şe_vler de her nastlsa o insanlarla iş 
yapttğum::. ::.aman üst iiste geliyor, negatif yiikler. Belki on/ann, Olumsuz 
etki/en~vor.mnuz. Evet. Ben nıa1~yetik alan ~-ok inamrun insanm eJNljisinden de 
çok etki/eniyor bu aletler. Oy/e şeyler de iist iiste geldiği ::.aman işte, 
"yapanuyorlar da beceremiyorlar d.a ", "hak sen gittim ben açiim ben yapimı .. 

falan. Işte böyle tepkiler var. "Ne J'aptyorsunuz işte, oturuyorsunuz. " J·: 
hilr;isayar atölyesinde de arttk oturu!ur. Ne yapacak bu çocuklar. A_vakta 
duracak hali yok ya.' Konupt anlatttktan sonra zaten oturaca{;zm. Sizi kontrol 
etmek i~:in geliyorlar. işte olun~yorsunu:: onlar da o/uruyor ama ne varsa bizim 
bölüme sanki biraz daha Ja::./a haşır neşirler. Aktilan sm:ı takıldtklarım 

zannediyorlar ama, şakanm belli bir dozu vardtr çünkü her şakamn altmda bir 
gerçek pt:('r'l vanltr. " 

Ayşe yaptığı yorucu işlerden bahsederken bu düşüncede bulunanlara bir de gönderme 

yapmaktadır: 

"Yetmiyor. lllfakine sc~ytst yetmiyor. Eleman yetmzvor. ~)'iz yetişmzyorszmuz. 

Onlar olsa hile siz yetmiyorsunuz. Gruplara aytrsamz bile. Tek tek 
ilgilenemiyorsunuz. Atö~ve!er ekstra efor gerekliren dersler. Her ne kadar 
bazıları oturduğumuzu söylese de:''' 

Aynı okulda şef olarak görev yapan Muammer ıse okul idaresinin bilgisayar 

öğretmenlerine sahip çıktığım düşünmektedir: 

"Okul idaresi size sahip çtktyor mu? Okul idaresi bilgisc~var öğretmenlerine tabi 
ki sahip çıkıyor. Diğer bölümlere nasıl davramyorsa, onlarla nasıl ilgileniyorsa 
biz/e de aym şekilde ilgileniyor. Farklı bir statü uygulanmtyor" 

Tüm branşlar içerisinde bilgisayar öğretmenlerinin sayısı çok azdır. Araştırmanın 

yapıldığı tarihlerde Eskişehir İlinde görev yapan bilgisayar öğretmenlerinin sayısı 

20'dir. Bu bilgi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Atama Bürosundan, Kasım 2001 tarihinde 

bir bilgisayar çıktısı ile alınmıştır. 
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İsmail bu durumu şu cümlede ifade etmektedir: 

"}ralla.. Şu var, Eskişehir içerisimfe bizler azzz. Az olduğumuz için de -ücret 
açısından elbette bunun bir ekstrası yok- az olduğun için azıcıktan insan istisna 
olmak istiyor " 

Katılımcılardan bir kısmı, bilgisayar öğretmenlerinin mesleki anlamda örgütlü 

olmadığını ifade etmektedir. 

İsmail bu durumdan, "Ama işle mWi eğitimin içeri.Yindeyiz di_Fe de ona da örgütiii bir 

şey olmadtğz için şimdzve kadar müdahale edemedi k. Değişmesini istedi[?im bu,. 

sözleriyle ifade etmektedir. 

Kudret bu eksikliği şu sözlerle belirtmektedir: 

"Bilgisayar öğretmenlerimiz yeterince bir arada bulumnamakıalar. Bunlar bir 
araya getirilebilir mi di_ve düşünüyoruz. Bu şekilde oku//anmr:: arasmda bilgi 
altş-ı·erişi yaptlabi!ir. Çiinkii biliyorsunuz bilgi ne kadar çok kişide olursa o 
kadar biiyiir d(ve diişüniiyoruz. O konuda bir eksiklik olduğunu söyleyebiliri::. ,. 

Orhan da örgütlenmenin gerekliliğinden aşağıdaki ifadelerle bahsetmektedir: 

"Bunun dtşmda söylemek istediğim bir şey daha mr. O da bilgisayar 
öğretmenlerinin iyi hir şekdde örgütlenmesi lazım. Örgütlenmesi derken tabi bu 
öyle şıc;y bir örgiit değil birbirlerini tammaları !azını. Birbirierzyie iletişim 
halinde olmalan iclZ!m. Özellikle il içerisinde hatta Tiirki_ve genelinde i/elişim 
halinde olmaları lazLnı. Çünkü internet kullanırm elimizin altmda hepimizin 
elimizin altznda. Belki şöyle bir şey olabilir, herkes birbirine e-mail adresini 
verebilir, birbirine ICQ numaralanm verebilir ... ·· 

Katı.lımcılann tartıştıklan bir başka durumda teknolojideki hızlı yenilenmedir. 

Bilgisayar öğretmenleri diğer branş öğretmenlerine göre daha hızlı kendilerini 

yenilernek durumundadırlar. Katılımcılar bunun zor olduğunu ifade etmektedirler. 

Orhan kıdemli bir bilgisayar öğretmeni olarak şu endişeleri taşımaktadır: 

''Şimdi günümüzde bilgisayar öğretmenfiği diğer öğretmenliklerden farkit gözle 
bakdıyor. Aslında farklı gözle bakılmama<>ı gerekir. Çünkü sonuçta bir 
öğretmenlik. Biz bu işi, bir makinenin öğretmenfiğini yaptyoruz. Ancak 
bilgisayann diğer branşlardan bir farkı var ki o da sürekli gelişmesi. Sürekli 
kendini yenilemesi. Mecburen öğretmenin de kendini yeni/emesi gerekir. Aynı 
zamanda okuldaki imkanların da teknolojinin de yenilenmesi gerekir. Bu 
enieresan bir durum. Burada öğretmenin kendini yeni/eyebilmesi için bu 
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öğretmeni n genç olması lazım. Ben çok merak ediyorum açıkçası yani bumı çoğu 
öyle bilgisayar öğretmeni kendi kendine düşünmüştür ve itiraf edememiştir çoğu 
zaman: "Ben 40 yaşına gelince ne yapacağmı?" çünkü 40 yaşındaki bir 
öğretmen veya bir insan kendini yenileme htzım yavaşlatır. Su anda biz bu hızda 
kendimizi yenileyebiliyontz ama 40 yaşına geldiğim zaman ben ne yapacağım? 
Öğrenci görtip hala aym yaşta olacak ama ben 40 yaşmda olacağım 45 yaşmda 
olacağım. O zaman n 'olacak? Üstelik onlar bilgisayarlaşma artınca da/ıa çok 
bilgiyle okula gelecekler Daha çok bilgiyle okula gelecekler ama bir tarih 
öğretmenini düşünün. Tarih değişmez ki! Emin OKTAY'm tarih kitabuu biz hala 
oku_voruz, hala okuyorlardtr herhalde. Bilgisayar i.~J;'ie de<~i!. O .Viizden i.~vle bir 
ilginç durum var. " 

Barış da kişisel olarak bu endişeleri taşımaktadır: 

"Eı·et. Tabi bizim kendi, hiz biraz D11ce sorunlardan bah:·;ettik işte, ya:::t!mı 

bölümü, donammdan bahsettik, fakat bizim de kendimi::i sürekli yenilememiz 
gerekiyor. Bir hilgi.-.,·{~varcl olarak, hen şahsen kendimi yenilemel~yim. Belki 
güncel yc~pnlart takip elmek durunıundayun, özellikle hilgis{~var diinyast siirekli, 
geliş~ı:or, siirekli i/erle_vcn bir teknohdi. diin sizin ı-ar.\·c~>yd(~ltlt:: hir ok~r. ertesi 
<!.,rt"in çok daha değişik şekilde ~fade hu/ahiliyor. Bu açtdan. kendimizi sürekli 
yenilememiz gerek~ı:or ı-e yenilenen hi/gilerimi::i mi~fredata yanst/mann:: 
gereki_vor .... Bir hilgi.wıyar öğretmeninin kendini yetiştirmesi, diğer hranşlara 
göre nispeten mmmiflı görünüyor. Tabi evet. Binı:: daha nw .... n?flt. .. 

Ayşe de benzeri düşüncelerde bulunmaktadır: 

"Tabi ki öğrencinin daha iyi yelişmesi, o en önemli isieğim tabi ki ama 
öğrencileri daha iyi yetiştirmek için benim de iyi yetişmem lazım. Ben şu anda 
bir iiniversitedeki mezun olduğumla c~·m seviyede değilim. Önceden İnternetsiz 
yapamazdım ama şu an İnternetsiz çok rahat bir şekilde hayatımı devam 
ettirehi!iyorum. Ru yakmda şeye dönecek; bilgisayar dergisi okumadan da çok 
rahat yaşamaya başlayahi/irim şekline dönüşme.ve haşlad1. Oneeden Tvde 
İniertteile ilgili programları hiç kaçtrmıyordum. Simdi on/an da hayalfmdan 
çtkarmaya başladmı. Kendim de geri/emeye başladtm. Zaten okulda yeterinde 
yoruldu{çum iç.·in, kendimi geliştiremiyorum. r,kstra bir çaba smf edecek vaktilll 
yok çiinkü kendime vakit c~·tranı~yorum. Zaman ve enerji sorunu. Evet. O da 
var. O da var. Başka sorunlar var mı? kendinizi geliştirememe nedeniniz 
olarak? Maddi sebepler ... Tabi ki maddi sebepler, bir bilgisayanm yok mesela. 
Yani öteki bilgisayanm çok eskidi. Yenifiğe «Vak uydurmam için, yeni bir 
bilgisayanm olnıast lazrnı. İstediğim özellikteki bdgisayar da bir arabayla aym 
fiyatıa. 1.5-2 milyan gözden çtkarmamz lazım .... Kişisel olarak sizfazla bir şey 
yapamıyor:ımnuz? Yani yapı!amtyor şu anda ama yapılabilir mi bilmiyonım. 
Olmaz diye bir şey yok. Mutlaka yapı/tr en azmdan bir ek gelir gibi, ne bileyim, 
kaynak oluşturulabilir dzve bakıyorum. " 
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Bir kısım katılımcılar ise bilgisayar öğretmenlerinin hak ettikleri ilgiyi göremediklerini 

ve bilgisayar kullanan diğer kişilere göre gen planda kalabildiklerini ifade 

etmektedirler. 

Orhan bu durumu eleştirmektedir: 

" ... bilgisayar öğretmenlerinin kendilerinin yeteneklerinin ve bilgilerinin 
farkında olması lazım. Günümiizde bilgisa._yar sektörii çünkü çok rant getiren 
ekonomi geliren bir sektör. Biz bunu vatan millet sakarya uğruna işte arkadaş 
hatmna iş yapzvoruz. Bunu yaparken de kzramadığumz insanlar olu.ror 
kmliğlfnı::: insanlar oluyor. Ama hww belli bir sisteme hağla__y·ıp belli bir 
kurallara bağlapp yap.•ıak ve diğer bilgi.w~var öğretmeni arkadaşlar da bizim 
gibi davransa o zaman problem kalmaz. Öniine gelen hen bi!gisayarcıyım diye 
ortaya çtktyur ve hen hilgisayarctytm diyen kişiler hilgist(rar öj{retmenlerinin 
önüne geçiyor. Kendilerini bilgist~varct olarak lanse ediyorlar ama bizim 
arkadaşlar \'e bi=ler geri planda kaltyoruz. İşte biraz da genç!(~in verdi~i şey ee 
ne derler. :::ayijlık. Anltyorum. Su anda zaten bilgisayar öğretmenleri bayağı .. 
Genç ... Genç Yaş olarak genç. Bazt şeyleri öğrenmi!J'e çalışzvorlar çiinkü 
öğretmenlik açtsmdan veya meslek açtsmdan ama sahip oldukları hilgisa.rar 
bilgisinin ve giiciin farkmda değiller. Arada kaymyorlar. İdari konularda da 
zannediyorum aym !jekilde bilgisayar öğretmenlerinin genç olması lıandikap 
oluşturuyor. Tahi. tabi. " 

Ayşe de aynı görüşleri taşımaktadır: 

"Bwı!arm yam sıra hilgisayarciların dtştnda artık herkes hilgisayarct. Bizim bir 
de böyle bir dezavantajımız rar. Dtşardan bilgi.w~var öğrenip kendini 
geliştirebiliyor. Ama biz bunu yapamtyoruz. ,. 

Banş düşüncelerini aşağıdaki gibi ifade etmektedir: 

"Simdi _'y'azılım bölümiinü talep etmemizin nedeni şu, ülke geneline haktı,'?ımtzda 
herkes donammet olabilzyor. Bizim as!t bu konuyla isteğimizin sebebi, 
öğrencinin programcı olarak yetişmesi. Siz donanmu çok rahat, size iyi bir 
öğreten olduğu zaman, bir saat içerisinde iki saat içerisinde anlayabilirsiniz. 
Çiinkii her şey tak, çtkart, Feya tamt manttğzyla hareket ediliyor. Tabi donamm 
bölümü istememizin bir bayka nedeni de, biz sonuçta burada bilgisayar 
öğretmeniyiz ... ,. 

"... kesinlikle ben yazılım böliimiiniin bilgisayar geleceğinde çok önemlidir. 
Dediğim gibi bugün Tür'kiye 'de bakttğımzzda herkes donanzmcz olabilir. Yani 
bugiin bak m, bugün Eskişehir 'e bakın, İstanbul 'a bakm eline dip/oması 
olmayan, sertifikası olmayan kişiler bile bazen bir donammcı olabiliyor/ar. 
U.ııta-çırak ilişkisi içinde yetiştirebiliyor Tabi usta-çırak ilişkisi ve ç·ok hel'ki 
bizim şu anda öğrencilere aktardığımiz donanım bilgisinden çok daha derin 
donanmı bilgisine sahip o/abi/iyorlar. Çünkü direkmen uygulamaya yönelik. 
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Bizim belki uygulama olanağınuz, onlar kadar gösterme olanağzmız, usta-çırak 
ilişkisi içerisinde onlar kadar olmuyor. " 

Bazı katılımcılar, bilgisayar öğretmenlerinin bürokrasi ile mücadele etmek için oldukça 

genç ve deneyimsiz olduklannı belirtmektedir. 

Orhan bu düşünceyi paylaşmaktadır: 

'' ... ama bizim arkadaşlar ve bizler geri planda kalıyoruz. İşte biraz da gençliğin 
verdiği şey ee ne derler, zay(/ltk. Anlıyorum. Şu anda zaten bilgisayar 
öğretmenleri bayağı.. Gem,: ... Genç Yaş olarak genç. Bazı şeyleri öğrenmeye 
çaltştyorlar çünkü öğretmenlik aç1smdan veya meslek açtsmdan ama sahip 
olduklan bilgisayar bilgisinin w gücün farkmda değiller. Arada ka_Fnzvorlar. 
İdari konularda da zannediyorum aym şekilde bilgisayar öğretmenlerinin 
genç olması lıandikap oluşturuyor. Tabi, tabi. Stc~j_verliğimizi yaptık biz bu 
okulda. Stajyerliğimizi yaparken bizlerin etim.len siifiindm derisinden her 
şeyindenfayda/am/dı ... ,. 

Gökhan da benzeri düşüncelere sahiptir: 

''İnanm~yorum okulda olan bir alişkan/tk olduğuna, bence anafikir, bilgisayar 
zarınedersem WIL?fikir. Benim genç olmam, birinci sebep. Sizin bölümdeki 
bütün öğretmenler genç. Genç olduğ11m iç·in, )'a bunlar ç·omk, bizim samimi 
arkadaşlar, bunlar genç bir şey olmaz" gibi hir düşünce altmda tak tak tak 
hemen, gir, bir şey olma::, söyleyiver hemen, gibi bir düşünce olduğunu tahmin 
ediyorum. Başka öğretmeniere yaptık/anna inannuyorum. Yapmazlar. Ama 
bizim genç olduğumuz için, buradan &rüç aldıkiamu tahmin ediyorum. ,. 

Kudret, üniversitelerin kaliteli bilgisayar öğretmeni yetiştirdiğini düşünrnektedir: 

"Üniversitelerimizin yeterli kalitede ve iyi bilgisayar öğretmenleri eğittiğini 
söylüyorsunuz. Ben eğitfiğini dii)iiniiyorum yalnız mevcut stkm/ılann da devam 
ettiğini... yine fakültelerde szkmtılara rağmen mezun olan öğretmenierin kendi 
gayretlerini kullandıklanm düşünüyorum. " 

Katılımcılardan elde edilen veriterin analiz editmesi sonucunda bilgisayar öğretmenleri 

ile ilgili dururnlar konusunda şu bulgular elde edilmiştir: 

1. Öğretmenlerden bir kısım bilgisayar öğretmenlerine karşı olumsuz tavırlarda 

bu lu nmaktadır. 

2. Bazı okullarda okul yöneticiler bilgisayar öğretmenlerine sahip çıkmaktadır. 

3. Eskişehir' de Bilgisayar öğretmenlerinin sayısı çok azdır. 

4. Bilgisayar öğretmenleri mesleki anlamda örgütlü olmarnaktan şikayet 

etmektedirler. 
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5. Bilgisayar öğretmenleri diğer branşlara göre kendilerini mesleki olarak daha 

hızlı yenilernek zorundadır. 

6. Bilgisayar öğretmenleri pazardaki bilgisayarcılada bir karşılaştırma yaparak 

daha bilgili olmalannda rağmen hak ettikleri ilgiyi göremediklerini ifade 

etmektedir. 

7. Bilgisayar öğretmenlerinin büyük bir çoğunluğu bürokrasi ile mücadele 

etmek için çok gençtir. 

8. Bilgisayar öğretmenlerine göre Üniversiteler kaliteli bilgisayar öğretmeni 

yetiştirmektedir. 

4.3. Kişisel Çabalar, Öneriler ve !)iğer Düşiinceler 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin, üçüncü sorulara verdiği yanıtlar bu bölümün 

konusudur. Araştırmacı. Katılımcılan görüşme sürecinde dar konularda 

sınırlandınnamıştır. Görüşmeler sürecinde katılımcılar, araştırmanın üç ana sorusuna 

yanıt olmayan bazı düşünceler sunmuşlar, bazı konulardan söz etmişleridir. Söz edilen 

tüm konular (Kişisel çabalar, öneriler ve diğer konular) aşağıda incelenmektedir. Kesin 

bir ayırım yapmak zordur ancak bu bölümde tartışılan konular üç ana konu başlığı 

altında incelenmektedir: 

• Kişisel çabalar ve projeler 

• Öneriler ve 

• Diğer düşünceler 

4.3.1. Kişisel Çabalar ve Projeler 

4.3.1.1. Sonuç Alınan Kişisel Çaba ve Projeler 

Araştırmaya katılan bilgisayar öğretmenleri üstlendikleri görevlerde ellerinden geldiği 

kadar çaba gösterrnektedirler. Bu çabalar karşısında olumlu ya da olumsuz sonuç 

alabilmektedirler. Bilgisayar öğretmenlerinin çeşitli durumlar karşısında gösterdikleri 

çabalar sonucunda aldıkları olumlu sonuçlar ve gerçekleştirmek istedikleri projeler üç 

başlık altında incelenmektedir: 

• Donanım 

• Eğitim-Öğretim 

• Bilgisayar Öğretmenleri (Kendileri) 
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4.3. 1.1.1. Donanım 

Gökhan, bölümdeki bilgisayariann modellerini yükseltildiğini ifade etmektedir: 

''Birincisi, arkadaşım askere gidince görevi ben aldm1. Bölüme malzeme 
alabilmek için, elimden geldiğimce, müdüre, müdür beye yalvardım, yakardım. 
Bilgisayarlarzmızzn yüb;eltilmesi konusunda, o kadar yalvarp yakarmarndan 
sonra, başanya ıdaşttm ve bilgisayarlartmız yükseltildi. Vicdanen rahat/adım. 
Biraz nefes aldık çünkü benim öğrencim, bilgisayar öğrencimin, bilgisayarı 
muhakkak daha iyi olmalı ki, programları daha rahat çaltşllrabil~ül, en azmdan, 
bu çocuklar diyor ki "hocam bu bizim bilgisayarlarımız niye böyle?·· gibi bir 
soruyu da ben utamJ·orum şahsen. Bu benim utancun değil, beni zıtandtran/ar 
utansın. En azmdan bunu başardım. " 

Orhan, okulunda her öğrenciye bir bilgisayar imkanını sağladıklarını ifade etmektedir: 

''Oncelik!e kişisel çabalarunm en birincisi okulumuzdaki ''bir öğrenc~ye bir 
biiKisayar ·· çal!şmasmı başanyla sonuçlandırdıf;mıa inanıyorum. Yt.mi bizim 
okulumuzda mahimum öl.(renci olan sm~f 34 kişidir. FJizim şu anda 
lahoratuarmuzda 34 tane hilgis(~var mr. Ki bu çoğu okulda yoktur. İlkıki en (t= 

iki i'Jl[renciye bir bilgisayar kullanmak durumu söz konusudur. Ama biz de 
hilgisayar.fazlasl dahi olu.vor çoğu sm?flarda. Enfi:ızla ö{;renci olan Slll?f34 kişi. 
Bunu sağlad1k. '·' 

Orhan ayrıca okula intemeti getirdiklerini ve bunu kendi imkanlarıyla ve devlete yük 

olmadan yaptıklarını da eklemektedir. 

''İkinci sağladığun şey okulunmza internelin getirilmesi. Burada da tamamen 
kendi çabalarını söz konusuydu. Okula intemeti, gittim te!efona abone oldum, 
ondan sonra internet hatttm çektim, bilgisayarlan gidip de herhangi bilgisayar 
firmasına buraya internet ağı kurun demedim. Gittim kablosunu satın aldım. 
Kahlosunu çektim, hağlanttlarmz yaptım. Huh 'mı satm aldım. Tabi kendi 
cehimden satm almadtnı ama sonuçta oku/larda . ... Tabi işçiliğini biz yapttk 
İnternet ticretimizi de kendimiz, kendi imkanlarınuzla, bölümümüzün 
imkanlarıyla karşılıyoruz. Devlete de yük o/muyoruz. Ha tabi işte bunlar bizim 
kendi şahsi çabalanmtz. Diyebilirdik ki biz "Ne gerek var? 20 tane bilgisayar 
_y·eter ·· ... Veya di_vebilirdik ki "Ne gerek var internete. Bilgisayarlan inemete 
bağlaymca bir sürü baştmıza dert çtkar. . .. Veya diyebilirdik ki laboratuarı 
ku!!andırmazdtk öğrencilere tam verimli olarak, bozu/ur diye aman eskir diye. 
Yapanlar çok. " 

Katılımcılardan elde edilen verilerin analiz edilmesi sonucunda donarum ile ilgili 

çabalar konusunda şu bulgular elde edilmiştir: 

1. Bazı bilgisayar öğretmenleri okul yöneticilerine ikna ederek bilgisayar 

donanımlannın iyileştirilmesini sağlamıştır. 
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2. Bazı bilgisayar öğretmeleri okuHanna devlete yük olmadan kendi 

imkanlarıyla İnternet getirmişlerdir. 

4.3.1.1.2. Eğitim-Öğretim 

Gökhan, bilgisayar bölümün malzeme ihtiyacının karşılandığını ifade etmektedir: 

''Bunun yanmda bilgisayarlarrm için, işte çocuklarımın gözü bozulmasın diye 
filtreler aldtrdım. Seannerimizi aldtrdık, CD-rVriterimizi aldzrdzk. Bir bilgisayar 
bölümü olarak, matbaa bölümünün scannerini utana be::.ene, kullanırken, 

onlarda ba:::en hava basarken, biz zor durumda ka!tyorduk ama. şimdi 

seannerimizi de aldtk. Ve artzk kendi işimizi kendimiz yapahilecek sev(yeye 
geldik." 

''Bi'Jliime malzeme altmrken maddi Jasarn~fyapt!dt. Bölümiin ihtiyact olan di/~er 
malzemeler temin edildi. " 

''Simdi hu sene, inşallah mart aymda, para gelecek galiba, ~·ocuklarımm hel 
aansmt en~ellemek icin, özel sandalyeler va'fJ/lraca(J-mı. Bil~isavar sandalve/eri, b' (_ i • .. c....., c. .. ".)' 

onlara do/ap yapllrat.xl{JIZ. Bu paralar, bilgisayar höliimiine gelen-'i/k paralario 
yapaca,~tmc işlem hu. Bunlar demirbaş, bunlar kesin olacak. inşallah. Yani 
hede.fim, ç·ocuklara do/ap, üstlerini baş/anm koyahilece~i. çocuklarımlll 

oturahileceği sanda~veler, hilgisay·ar sanda(yeleri, ve höliimiin, işte kapdanmn 
kapanması için, otomatik kapanması için, soğuk geliyor, üşiiyoruz, tabi hu tip 
işlemler. Kapdamı otoma/iğini yapltracağız. Bir şeyler yapacağtm. Bunlar ilk 
hedefimdeki şe_vler. Bunlar beni rahat/atıyor. Bun!art yapmak, bilmek beni 
rahatlatryor. Oğrencilerim de duyduğu zaman, sevh1iyorlar. Onlar da hak/i.,. 

Gökhan ayrıca okuldaki diğer bölümlerden bilgisayar bölümünün ihtiyaçlan konusunda 

destek sağlandığını belirtmektedir: 

"Simdi, bu tip işleri kesinlikle okul içinde halledeceğiz. Bizim metal işlerimiz 
var, mobilya dekorasyon bölümümiiz var. Bu bölümler bize malzeme karşzlığz, 
işleri yapacak. Bu işlen, işçi ücreti, ek ücret almayacak. Sadece hi:: malzemesini 
temin edeceğiz. Gerisini onlar hal/edecekler. Plan hu şekilde .... Bölümler/e 
konuştum. Bölüm şejler(vle. ''Tamam yapan;:,. dediler. "Hay hay" dediler. Sağ 
olsunlar. Ve şu anda gelecek olan parayla, demir boru alacağiz. İşte, döşeme 
alacağzz ve bu işleri yapacağız. '' 

Kudret, okulda çalışan diğer öğretmeniere ücretsiz bilgisayar kursu düzenlediklerini 

belirtmektedir: 

''!v/esela bizim düzen/ediğimiz, arkadaşlarımızla birlikte düzenlendiğimiz bir 
kurs oldu okulda. Okul çıkışmda hir saat, bir buçuk saat öğretmenlerden 
herhangi bir şey talep etmeden bir kurs verme yoluna gittik. Gruplar halif!de 
yaklaşık 40-50 civarmda öğretmenimize bu şekilde bir eğitimi ı·erdik biz. Işte 
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burada bilgisayarın kullamlmaH işletmenlik yönünden bilgisayarın kullanılması, 
arzza boyutuna geçtiğinde de bizi arayabilirsiniz şeklinde duyuru/ar yaptık" 

Kudret ile aynı okulda görev yapan Recai de bu konuya değinmektedir: 

"Çabam oldu, okuldaki öğretmeniere yani işte akşam mesaiden sonra, ikişer 
üçer saatlik bilgisayar kursu açmtştlk. Bu sadece gönül işi, sadece yaptığımız 
neydi? Word Excel, genel bilgisayarın ABC 'si okulda göniillii olan öğretmenler, 
yani sonuçta ona da istek işiydi bizim yaptığımız. Gönüllü olan öğretmenierin 
kattlmast. Ve gayet de yararlı oldu. Bir ücret aldınız mı bu işten? Ocret 
almadık. Ocretsizdi. Ve bayağı da sonuna kadar katılan öğretmenler tabi en 
başta bir on kişi katllzp daha sonra iki-üç kişi fire verdik bu olur zaten, işte 

bunun ücretsiz olmasmm bence en giizel yanı da öğrenmek isteyenler geldi o 
kurslara. Ve öğrenen hayağt da hir tane mobilya böWmü öğretmeni hana getirip 
E~rcel 'de yaptığı tablolan gösterdi. Işte hocam, bunları yap/tm, şöyle yaptım, 
yani o zaman zaten tüm ymgunfzlJ..,'ımuz gidiyor. Tüm bu olumsuzluklarunztn 
hepsi silinip gidiyor. " 

Mesut, diğer öğretmeniere bilgisayar kullanma konusunda yardımcı olduğunu böylece 

kendi işlerinin hatiftediğini ifade etmektedir: 

''Kisi.wd caha ... i)::ellikle f!et·en sene calLsiL<'7tm okulda isle iX!retmenler 20-25 
( • (,;r 'l' .) ' f...., • (.""'1' 

senelik işte hir çoğu daha bilgi.w~ran açnuzvı hilmi_vordu. f)evamlt işleri olduğu 
zaman geliyor!an.li. Belli saatlerde mesela öğle saatlerinde ya da tene.ffiislerde 
lahoraluanm devamit açtkll. Kendi gönüliii olarak öğrenmek isteyenlere bir 
şeyler öğrendi/er, kendilerini gölfirebilir seviyeye geldiler. Bumm chşmda ne 
oldu? Bir ara not girişini hen yapilm. Karneleri falan diizenledim. Buradaki 
kişiler bunu öğrendi/er, kendileri yapmaya başladılar. İnsanlara beli şeyler 
verdikçe ne oluyor? Kendileri bir şeyleri Rölürebiliyorlar. Bu da tabi sizin iş 
yükünüzde bir hafijleme meydana getirebiliyor. Tahi getiriyor. işte 
karsmtzdaki kisi istekli olması aerekivor her zaman. Birşevler alma.\·ı için. " -, , ö .. J 

Barış, öğle tatillerinde nöbetçi öğretmen koyarak laboratuarları öğrencilerin ve diğer 

bölüm öğretmenlerinin kullanımına açtıklarından söz etmektedir: 

''Bunun haricinde, öğle ta/illerinde, öğrencilere lahoraluan açtyoruz. 
Öltrencilerin faydalanabilmesi için. Belli çalışma saatleri var. Diğer bölüm 
öğrencileri de gelip bu çaltşma saatleri içerisinde çalışabiliyor. Bilgisayar 
bölümünün laboratuarlarını öğle tatillerinde diğer bölümterin öğrencilerinin 
kullanımı için açıyorsunuz. Tabi. Açıyoruz. İzin veriyoruz. Bunun için de her 
gün bir öğretmen görevli. İçimizden belli görev belirledik Nöbet sistemiyle? 
Tabi nöbet sistemiyle. Bir öğretmeni görev!endiriyoruz. Buna göre o ö!:,'Tretmenin 
gözetiminde çaltşma yapabiliyor/ar. " 

Barış aynca, eğitim programlarındaki eksiklikleri kendilerinin kapattıklarını, kitabı 

olmayan derslerin nottarım kendilerinin bulduklarını ifade etmektedir: 
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"Eğitim programlarmda eksiklikleri kendi çabalarımızia kapatmaya çahş~yoruz. 
Kitabı olmayem derslerin ders not/arım İnternetten buluyonız." 

"Şimdiye kadar biz herhangi bir denetimle karşılaşmadık, yani biz herhcmgi bir 
denetim geçirmedik. Fakat dediğim gibi örneğin, bilgisayar giriş dersinde Word 
kelime işlemci yerine biz burada Office uygulaması olan Word 97 veya Word 
2000 anlattyoruz ki tabi bunu aynen oraya geçirdiğiniz zaman herhangi bir 
sorunla karşzlaştr mıyız? Karşılaşmadığzmız için bilmzvoruz. Şimdiye kadar 
herhangi bir sorunla karştlaşmadtk fakat, dediğim gibi omm yerine biz Word 
2000 anlattyoruz. Bu diğer derslerde de aynı şekilde devam edi_vor. Eğer i~vle bir 
ek.,;ik u_vulama varsa, örneğin paket programlama dersimi: var, bunun kitabı 
yok, kendimiz araştzrzvoruz. Benim elimde mesela ilA vardı, ......... dersine 
gir(vorum, milli eğitim bakanltğmm tavsiye ettiği bir kitap yok kendi 
çabalartmlzia 3-4 kaynaktan birleştirerek veya İntemetten fetyda/anarak ders 
aniatma )iOluna ;.;idiyoruz. ·· 

Ayşe, bilgisayar bölümü öğrencilerini para toplayarak bilgisayar dergisine abone 

ettiğini belirtmektedir: 

" ... hir de ben hunlarm yanmda ö{;rencilerin okuldaki bilgisayar böliimü 
öğrencilerini zoraki, altun ç:iziyorum, zoraki, bMiimii bilgi.w~var dergisinden 
birine abone el/ik. Yani 200er bin lira 10plad!lar biiliin yıl boyunca dergiyı: 
abone/er. Şu an gene geldi. CD 'lerini alabiliyorlar ama dergileri sadece alö(ve 
saatlerine inceleyebiliyorlar. İnşallah bu geleneği sürekli devam ettirir/er. Hatta 
seneye iki-iiç dergiye çtkarsak, yani 200 bin lira çokfc.ızla bir miktar değil. hütiin 
bir yıl için, her öğrenciden. Höyle bir çalışmam oldu, baktım yani takip 
edemiyorum, ve gidip hir ekstradan para verip almak ta hana ekstra geliyor. 
Şinu/i bunu öğrenciye Hem ö{,:rrenciye yararlamyor, hem öğretmenlerimiz 

yararlanzyorlar. CD 'yi evlerine götiirebiliyorlar bilgisayart olanlar öyle 
inceleyebiliyorlar ama dergiyi atölyede görebil(vorlar. Çünkü öğrenci çok 
fazla. .. " 

İsmail eğitim programlarının yenilenmesi ıçın çok çaba gösterdiğini ve sonuç elde 

ettiğini belirtmektedir: 

''Oncelikle ben ilk atandığımda özellikle düz lise/erin bilgisayar müfredatı 
oldukça eskiydi. İlk günden itibaren hem Eskişehir ili Hem de Eskişehir milli 
eğitim müdürlüğü vasıtasıyla Ankara 'ya hep bunun güncellenmesini -özellikle
istedik. İ dareye müracaat ettik. Onlar vasıtasıyla mili eğitime oradan Ankara )la 
en sommda 2 yıl içinde bu istediğimiz oldu .... ··· 

Katılımcılardan elde edilen verilerin analiz edilmesi sonucunda eğitim-öğretim ile ilgili 

çabalar konusunda şu bulgular elde edilmiştir: 

1. Bazı bilgisayar öğretmenleri okul yönetimi ve okuldaki diğer bölümler ile 

işbirliği yaparak bölümlerinin gereksinimlerini sağlamışlardır. 
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2. Bazı bilgisayar öğretmelen çalıştıklan ok."Ullarda diğer öğrtmenlere ücretsiz 

bilgisayar kursu vermişlerdir. 

3. Bazı bilgisayar öğretmenleri okullannda öğle tatillerinde nöbetçi öğretmen 

sistemi ile laboratuarlan öğrencilerin kullanımına açmışlardır. 

4. Bazı bilgisayar öğretmenleri, eğitim programlarındaki eksiklikleri kendi 

çabalan ile kapatmaya çalışmaktadır. 

5. Bazı bilgisayar öğretmeleri para toplayarak öğrencilerini bilgisayar 

dergilerine abone yapmaktadır. 

6. Bazı bilgisayar öğretmenleri eğitim programlarının yenilenmesi için ilgili 

makamlara kişisel girişimlerde bulunmuşlar ve zaman içinde sonuç 

almışlardır. 

4.3. 1. 1.3. Bilgisayar Öğretmenlerinin Kendileri 

Selim okulunda kendilerine (bilgisayar öğretmenlerine) ders verilmediğin, arkadaşıyla 

ortak hareket ettiklerini ve ilgili makamlara başvurarak haklarını aradıklarını 

söylemektedir: 

"Simdi somnlanmtzl çözmek için mesela kendi okulumuzda almamtz gereken 
dersi alamtyontz. Ek ders Ocretimiz düşiik oluyor bö,ylece sürece, bunu 
değiştirmek için çabalanmiz var. Kendi bran~daşım olan arkadaşunla işte ortak 
hareket etme karart ahyoruz. Haklaranızı herkese aniatma yoluna gidiyomz. Bu 
hakkrmız kademe kademe gerekli kişilere söylüyoruz. Böliim şe.fine, oradan i(ÇJili 
miidiir yardJmCtsına, oradan müdiirümiize bu şekilde hakktmız arama yoluna 
gidiyoruz. Ha hunlarda hir değişiklik görmez.ıçek art1k daha iist seviyeye milli 
eğitim miidiirliiğiine, oradan da hakanlığa kadar bu işin arkasından gitmekte 
karar a!dtk. Çünkü hakkımızdan fazlasım istemiyoruz. Hakk1m1z neyse biz 
sadece onu istiyoruz. Fazlasım da istemiyoruz. '' 

Selim aynca, sertifika sınavlarında daha çok görev alabilmek ıçın diğer arkadaşlarla 

temas kuracaklarını da eklemektedir: 

"Milli eğilimin bazı görevlerinin verilmediği diişüncemiz var. Dershane/erin 
sınavlarında görev alamadığımtzı. Bunları da şu an aynı ilde bulunan öğretmen 
arkadaşlarımı::, aym branşta. Bunlarla toplamp aramızda, bunlarla ortak bir 
karar alma yoluna gitmeyi düşünüyoruz. '' 

Katılımcılardan elde edilen verilerin analiz edilmesi sonucunda eğitim-öğretim ile ilgili 

çabalar konusunda şu bulgular elde edilmiştir: 
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Muammer de hayata geçiremedikleri bazı projelerden ve var olan bazı ihtiyaçlarını 

sağlayamadıklanndan yakınmaktadır: 

"Tabi öncelikle bilgisayar sayısım her defasmda nasıl arıırabiliriz İşte 
öğrencilere nastl verimli hale getirebiliriz? Bunları konuştuk. O arkada.şlarımız 
da bunun daha iyi olabilmesi için birtakım önerilerde bulundular. Örneğin, 
öğrencilerin sık sık internet cafe/ere gittiği oralarda para harcadığı bu internet 
cafe/erin ve de internet olayının okullarda yaygınlaşttnlmasz gerektiği bunun 
dışında işte bilgisayarı daha aktif hale, yani daha görsel hale getirebilmek için 
işte bir pr(?jeks·zyon cihazznm alınma.s·1 gerektiği, bunun öğrenciler açısından 
faydalı olabileceği kanıdar aktanlırken tabi görerek daha i_vi anlayacaklart için 
bir prr?jekszron cihazmzn almması gerektiğini ıtzwguladılar. Tabi biz bunları en 
ki.w zamanda temin elmeye ça!tşacağzz. Tabi bu işler parc.~ı-1a olan işler bunlar~ 
ne kadar sürede yapabiliriz şu an ben de hilmi_vorum. " 

Ayşe, okuldaki bilgisayar laboratuarını İnternet cafeye dönüştürerek döner sermaye 

sağlamayı düşündüklerini ancak bunu henüz gerçekleştiremediklerini belirtmektedir: 

''Yeni bilgi.w.~ı:arlar gelecekmiş işte 10 /ane -inşallah!- 10 ya da ll tane, o 
bilgisc~;varlardan yeni bir intemel Iaboraluan w;mc~y1 diişiinii_yom::. . 
... Zannediyorum okulunuzun öğle tatili var. Evet var. 1 saat? 1 saaf 15 dk. Ya:
dönemi için, bahar dönemi için, .yu an işte kış, havalar soğuk. erken gitsinler eve 
diye 45 dk. }'ani -15 dk da zaten, bi:: lu?fiada 3 giin etç(ı-oru: atO(velerimi::i 
çocuklara. Geliyorlar burada bilgisayarla uygulama yapabiliyorlar. Onun 
dtşmda da zaten gene gelirler. lntemeü duyunca adtm atarlar. Olmazsa işte 
atölyelerde falan da yapurabiliriz işte bunu. İşte 2 saati bir milyon, işte 
sabahtan öğleye kadar. Salt okulun öğrencilerine... Ht ht. Sadece okulun 
öğrencilerine ama ilk elapta bilgisa _ _y·ar bölümü öğrencilerine. Çünkü belki 
Eskişehir 'de en fazla bilgi.\"(~yar öt,'S-J~etmeiıi olan okul hi:: olabiliriz ama sonuçta 
başlarına bir de nöbetçi öğretmendikilmesi lazun. Onlarz da koordine etmemiz 
lazım. .:15 dk içerisinde de öğretmenleri her zaman nöbetçi yapamayacağmtz 
için, onlara görev dağı/um yapacağtz. Onlar ayar/anacak. Bir şekilde yapacağız 
yani yapz!acağma inamyorum yani. Olacak. " 

Recai de bazı projeleri gerçekleştirmek istediğini ama olmadığını, okul yönetiminin 

gerekli destek sağlamadığım belirtmektedir: 

''Mesela hen okulun Web sayfasını yapmak istemiş/im. Geçmiş zaman, işle 

okulda bilgisayar laboratuarım internete açmak istemiştim. Bu da geçmiş 
zaman. Ama bunların hiç birini yapamadtm. Ben işte yaptyorum, daha sonradfm 
destek olmaSI gereken durumlarda bize hep köstek olundu. işte atıyorum, Web 
sayfası yaptım da omm bir host edilmesi lazım yani ODTO).•e başvurulup isim 
alınmast fetlan lazım bunu söylediğimizde hiç ilgilenen olnmyor. Biz de zaten 
kendi kendimize o işi yapamıyoruz. Bize bir resmi kanaldan önder olması lazım 
birisinin İdare desteği? İdare desteği. Yani sonuçta ben tutup ODTO'ye yazi 
yazsam beni kaale hile almaz/ar. Yani onu müdür beyin veya idarenin yazı 
yazması gerekir. İ~te İnternet işinde yapmaya çaltştık o anda da maddi 
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imkansızlıklar gerekli donamm1 sağlayamadık O yüzden şu anda hayata 
geçirilmiş bir proje yok. " 

İsmail donanım konusunda istediği yenilerneyi gerçekleştiremediğini ifade etmektedir: 

" ... bu istediğimiz oldu ancak bu sefer de okulun buna alt yapı olarak elverişli 
olmamasından ötürü bu sefer orda bir sıkmil oldu. İşte az önce de anlattım hep 
okuldaki en azından öğrencilerin kullandığı bilgisayarlarm giincellenmesi, 
istedim ama orda şu ana kadar bir sonuç elde edemedim. " 

Katılımcılardan elde edilen verilerin analiz edilmesi sonucunda sonuç alınamayan 

çabalar konusunda şu bulgular elde edilmiştir: 

1. Bazı bilgisayar öğretmenleri diğer öğretmenierin çeşitli işler ıçın derslerini 

bölmeleri konusunda gösterdiği çabalardan sonuç alamam1ştır. 

2. Bazı bilgisayar öğretmenleri, okullarında yazılım bölümü açılması 

konusunda gösterdiği çabalardan sonuç alamamıştır. 

3. Bazı bilgisayar öğretmeleri okula internet cafe kurma projesı konusunda 

gösterdiği çabalardan sonuç alamamıştır. 

4. Bazı bilgisayar öğretmenleri okulun Web sayfasını yapma projesi konusunda 

gösterdiği çabalardan, okul yöneticileri gerekli desteği vermediği için sonuç 

alamamıştır. 

5. Bazı bilgisayar öğretmenleri okulun donanımlarını yenileme çabalarından, 

okul yöneticileri gerekli desteği vermediği için sonuç alamarnıştır. 

4.3.2. Öneriler 

Bilgisayar öğretmenleri çeşitli konularda önerilerde bulunmuşlardır. Bu araştırmada söz 

edilen öneriler beş başlık altında incelenecektir: 

• İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Üst makamlar 

• Okul yönetimleri 

• Öğretmenler 

• Öğrenciler 

• Eğitim-Öğretim 
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4.3.2. l. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Üst Makamlar 

Gökhan, bilgisayar kursları sertifika sınavlannda sadece bilgisayar öğretmenlerinin 

görevlendirilmesini önermektedir: 

"Bence bu da diizene kavuştuntlmalı. Yani, bu olaylar uzaklaşsm. Bu işlerde 
bilgisayar öğretmeni görevlendirilrsin. Bu tip kişiler, memurlar, biraz daha arka 
plana atılmaıst kızım. Bu işin, öğretmenfiği bizdeyse, bu işin parasım da, ya da 
eğitimini de bizim görev almamız gerekiyor. Ki bu yanltş bir düşünce de değil. " 

Kudret Gökhan ile aynı düşünceleri paylaşmaktadır. Kudret' e göre bilgisayar 

öğretmenleri çeşitli şekillerde desteklenebilir, bunun bir yolu da serti:fika sınavlarında 

daha çok görevlendirilmeleri olacaktır: 

"Bunun yamnda bilgisayar öğretmenlerine daha feda desteğin wri!mesi 
gerektiğini diişiinii_voru::. Ç'iinkii .... Ne tür bir destek? 1Hesela hi:: bilgisayar 
öğretmenfiği mezun/art olarak bi!gisc~var öğretmenfiği bi'Jliimii fakülte okul 
mezunlan olarak bilgisayar öğretmenlerine hak/ann rerilmcsini dilzvoruz. Bu 
haklar ne o/ahi/ir? Alesefa bilgi.w~var kurslanmız var. Sehir!erimi::de ve 
ilçelerimi::: de bilgisayar kurslarmuz var. Bu kurs!arznuzm smaıda görerli olan 
ö[?re/men/eri oluyor, işle smaı.'1an oluyor ... iki ayda hir iir c~vda bir smavlan 
oluyor. Bu smavlarda hu komi.,ymllarda hi!gisa_var D{{retmenleri gön·ı· 

ald1klarmda bilgisayar kurs smm·lannm daha iyi olacağiili diişiini(vomz. Çiinkii 
öğretmenlerimi::: hem eğitim .fbrmmyonu alm1ş kişiler hem de hi!gisa_yar 
seklöriiniin içinde olduklan m diişiiniiyoruz çünkii hilgisa_yarı... öğrencilere 

bilgisayan anlatıyorlar. bilmek durumundalar. Bu şekilde kurslarda 
görev!endirilme/eri, smavlarda görev/endirilme/eri olabilir. Hizmet içi eğitim 
kurslarmda belki bilgisayar öğretmenlerimizden yararlanzlabi!ir. Bunlan 
diişiiniiyoruz. '· 

Kudret ayrıca Milli Eğitim Bakanlığının hizmet-içi eğitim kursları düzenleyerek 

öğretmenleri bilgisayar konusunda eğitmesi gerektiğini, bu çalışmanın, üniversitelerin 

öğretmen yetiştiren bölümlerinde bilgisayar derslerinin okutulmasına daha iyi bir 

alternatif olacağını öne sürmektedir: 

"Bu diişiinceden yola ç1karak bence milli eğitim bakarı/1ğ1 bünyesinde veya milli 
eğitim müdiirlüğii bünyesinde bir hizmet içi eğitimin -okul/ara yönelik- verilmesi 
durumunda daha başanit olacağmı düşünüyorum. Obür türlü eğitim 
fakültelerine geri döndii.t,1ünde öğretmenierin bir üniversite ortammda ders 
c,:alışmaları durumuna döneceği için çok fazla faydalı olamayacağını 
düşünüyorum. Bence milli eğitim müdürlüğünün görevlendirdiği öğretmenler
yeterli göreceği öğretmenler- bu işi daha iyi yapacak/ardır. Hem zamandan hem 
de tasarruf --paradan tasarruf- edilerek öğretmeniere bilgi verilebilir" 
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Kadir çok çalışan öğretmenleri teşvik edilmeleri gerektiğini ifade ederken, yapılan her 

işin ücretlendiritmesini önermektedir: 

"Şimdi şöyle, bir kere, öğretmen çalışırsa, çalışan öğretmen teşvik edilmeli, yani 
devlette de artik bu yönde çalışmalar başlatıldı diyebiliriz. Ama sonuçlandığzm 
görmii_y·oruz. Çalışan öğretmen teşvik edilmeli. Ça!tşması kolaylaştmlmalt. Eğer 
aynı işi dışardan yaptırı/dığında dışarıya ücret veriliyorsa, belki öğretmene, 
öğretmen bu işi yaptrğmda, öğretmene de bir ücret verilmeli. ticret de bir 
teşviktir. Ondan sonra, malzeme alımı konusunda da klSltlanmamalt. Su ana 
kadar kısıt/anmadık ama kzsıtlandı{{lnl duyduf{umuz arkadaşlar da oldu. Yani 
belli bir süreden sonra. şevki yitiyor. Böyle de idare edilir diyorsanız, böyle de 
kalszn denzr·or. Ama şu ana kadar ne si~ı.Jedzı.·sek, hemen almaya ça!tştılar 

okulumuz için. " 

Kudret Üniversiteler ve Milli Eğitim bakanlığının daha yakın ilişki içinde olmaları 

gerektiği ifade etmektedir: 

"Bunu diişiiniiyomm hen şunu da gözlemledilfim fark ellim, gördiim daha 
do[?rusu milli eğitim hakan!lğtyla üniversitelerin çok foda birbirine yakm 
olmadtğlfll diişiiniiyorum. l:,gitim fakiiite/ai ols11n, hranş öğreTmenlerinin 

yetiştiği ./(tkiilteler olsun htmlarm ç_·ok fa;:/a _vaku1 olmadtğmt diişüniiyorunı. 
Oku/dan, fakiilieden me:::un olan ijğretmenlerin dahafa:::la yenilikçi diişiince/er/e 
me:::un olup milli eğitim hiinyesinde mi?fredata hağ!t kalmak durumunda 
olduk/amu diişiiniiyomm. Biraz daha hirhirleriyle ilişkisi artarsa eğerfakii/te/er 
ve milli eğilim okullamwt ilişkileri rahat/arsa daha zvi olur diye düşiini(yorum. 
Ben hölümiim adma öğrencilerimin iiniversiteden daha fazla faydalanmasmz 
istiyorum. ·· 

Kadir'e göre Demirbaş Yasası değiştirilmelidir ve bilgisayar sistemlerinin özelliklerine 

göre yeni bir yasa düzenlemesi yapılmalıdır. 

"Bilgisayar modiiler bir sistemdir. Çeşitli parçalarz sökiilüp takz/ahilir. Bu 
yüzden demirbaş yasasi yeniden düzenlenmelidir. İki yava~ çalışan makineden 
bir iyi çalışan makine... İyi çalışan, kullanışlı, bir makine çıkarmaya 
çaltşıyorsunuz. Veya, hiç çalışnuyor şu anda çaltşnuyor. makine ça!tşmzı;or. O 
makinedeki birimleri söküp, diğer makineye koyduğunuzda o makine daha rahat 
çalzşJyor .... $öyle diişiinii_ı,•orwn artık ben, atölye dtştna çtknuyor nasd olsa. 
Demirbaş olarak ta kasa demirbaş yaptlnuş, içindeki board zaten almmt}'Or. 
İçindeki sadece bir RAA1 almmış, diğerine konmuş, art tk fazla değiştirmeden, 
Parça stok olarak nu gösterilseydi? Parça slof,'Tu olarak gösferilse daha pralik 
olurdu. Sürekli bir teknik rapor mu tutulsa "şu parça buraya takıldı, bu o 
parça şuraya takıldı" diye Süreklilik öğretmeni yorar. Süreklilik öğretmeni 
yorar. Yani süreklilik öğretmeni yorar, fakat, toplam bir olduktan sonra, o 
ondl~)lmış, bu bundaymış, şu masa sağ duruyormuş, şu masa sol duruyormuş, şu 
masa şunu üstiinde duruyormuş, şu masa kullamlmryor, atıl thmanda 
duruyormuş, toplamda sayt tuttuktan sonra, problem olmaması gerekir. Toplam 
sayının tutması gerektiği... Yeni evet. Senede bir bunlar yapılıyorsa, 5 senede 
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bir ycqnlıyorsa, topla sayı tuttuktan sonra, bilgisayarın içindeki, problem 
olmaması lazım. " 

Barış, :Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde özel bir birim oluşturularak bilgisayar 

derslerinin eğitim programları sürekli geliştirilmesini önermektedir: 

"Peki donanımlar çok çabuk yenileniyor, yazılınılar çok çabuk yenileniyor, 
bilgisayar öğretmenleri olarak biz de bu sıkıntılan yaşayacağız gibi 
görünüyor. Bu konuda bir düşünceniz, bir öneriniz var nu? Benim bu konudaki 
diişiince şu _y•ani, bir kere bilgisayar teknolojisi, f::,riinden güne değişzvorsa, rnil!i 
eğitim bakan!tğmm bilgi-işlem teknolojisidir veyaimi erkek teknik öğretim genel 
müdürlüğiidiir, bu konuda kesinlikle sürekli mi?fredalmz giincel!emesi la::an. 
Sürekli bir be.vin takmn oluşturup .siirekli bu işlerle i!gilenmesi /a::mt. Benim 
düşiincem. Orneğin eksik neler eksikler nelerdir? Hangi yeni bir dil çrknuştır 
bunu öğrencilere aktaralmı. fVeb sayfası lasarunt mt var? Şu anda günümüzde 
m çok uğraşılan bir konu öğrencilere Web sayfa.\·t haztr/ama diye ayriyeten bir 
ders verebiliriz. Çiinkii giincelliği takip elmek istiyorsak hu konuda örneğin, 
milli eğilimin müfredatuu bu konuda değiştirebilir. Yani eğer, yeni bir uygulama 
geldi)'·.\·e, hu konuda gerekli ça!tşmalar _vapt!ahilir. ·· 

Katılımcılardan elde edilen verilerin analiz edilmesi sonucunda İl milli Eğitim 

Müdürlüğü ile ilgili öneriler konusunda şu bulgular elde edilmiştir: 

1. Bilgisayar kursları sertifıka sınavlarında sadece bilgisayar öğretmenleri 

görevlendirilmelidir. 

2. Hizmet-içi eğitim ile tüm öğretmeniere bilgisayar kursu verilmelidir. 

3. Çok çalışan öğretmenler maddi ve manevi olarak desteklenmelidir. 

4. Üniversiteler ve Milli Eğitim Bakanlığı daha yakın ilişkiler içinde 

olmalıdırlar 

5. Demirbaş yasası değiştirilmeli ve bilgisayar çağının özelliklerine uygun 

olarak düz.enlenmelidir. 

6. Mjlli Eğitim bakanlığında bilgisayar dersleri eğitim programlannın 

geliştirilmesi için sürekli bir birim oluşturulmalıdır. 

4.3.2.2. Okul Yönetimleri 

Gökhan, görev dağılımmda iş yükünün okuldaki diğer birimlere adil paylaştınlmasını 

ve her birimin kendi işini kendi yapmasını önermektedir: 

" ... herkes kendi işini yapsın. Eğer, fotoğraf işi varsa başka bir zaman, başka bir 
metot kullamlsm. Eğer bir yazz yazdmlacaksa başka şekilde, yani buramn da 
memurlan var yani. O zaman, onlari görevlendirin, onlara y1kın. Biz 



135 

öğretmensek, öğretrnenliğimizi yapalım. lviemur memurluğumt yapsm, herkes 
görevini yapsın. " 

''Bütiin öğretmenler ve ö[,rrenciler şunu söylüyor, "makine ressamlığı bomboş 
duruyor laboratuar bomboş, kimse bir şey yazmzyor hocam '' diyorlar. Niçin 
bunu makine ressamlığma da yaymak dilşiincesi yok? Niye hep biz yaz1yoruz? 
Onlar da yazabilirler. " 

"Birincisi, idaredeki bu kafanm değişmesi laztm. Her şey bilgisayar böliimü, her 
şey bilgisayar bölümü... haki!. Onlarda haklt. Yani bilgisayar bozulurstt ne 
olmast, tamir edilmesi lazım. işlerin aksamaması için. Ama, bunlara ben 
katılıJ'ontm, bunlara ben hak veriyorum. Bi~yle şe_yler bizim için de güzel olan 
şeyler çiinkü, bilgisayar tamir ettiğimiz zaman çocuklarda öğreniyor. Ama yazı 
işleri, bir yazı işi, yani hi~vle bir memurun rahat/ikla yapabilece/j;i işlerin bize 
_vaptmlmasm istemiyorum. Çok hüyiik bir hata bu.··· 

Gökhan, bölüm Şefinin, okul yönetimi ile konuşarak aşırı ış yüklenmesi konusunu 

çözüme kavuşturması gerektiğini de eklemektedir: 

"Bilgisc~'r'ar höliimii iizerindeki h11 aşm _riiklenmenin ht~f(fletilmesi it,'ill bi'Jliim 
·>·efi okul idaresi ile bu konuyu çi'Jziime hağlasm'' 

"Simdi şöyle hir şey var: teknik eğitimeiyiz biz, bizim bNiim şefimiz vardtr. 
Böliim şefi her işte miidiirle muhatapltr, idareyle muhataptır. E{ter o sert 
konuşur, rest çekerse, iş biter, onun dtşmda biz kanşmt~y1z bi~yle şeylere'' 

Kudret, idari yazılımlar satın alınırken sözleşmelerin iyi düzenlenmesi gerektiğini ve 

tirmaların sözleşmeye sadık kalmaları gerektiğini ifade etmektedir. Kudret' e göre 

okulda işlerin aksamadan yürütülebilmesi için bu konu önemlidir. 

"Her şeyin bu konuda daha iyi olabilmesi için bence idaremizce yapilacak 
işlerde bu programları alirken bu çalişmalan alırken iyi hir sözleşmenin olmas1 
gerekiyor. Bence bilgisayarlar satıhnca değil alana kadar belki herkes böyle işte 
biz servis yaparız ederiz gideriz denebilir ama bilgisayariz aldıktan sonra da bu 
şirketlerin b11 düzenleyenfirmaların programlan yapanfirmalarm da ba{çlay1cl 
olarak bir sözleşmesi olmasi gerekir. Onlar, en azından o kişiler gelir 
bakımiamu yaparlarsa biz de böliimiimiiz olarak veya arkadaşlarınm olarak 
öğrencilerimize daha fazla zaman ayzrabiliriz. Yenilikçi olarak daha fazla 
ça!tşabiliriz. " 

"Tabi firmalar daha bağlaytel kurallar içinde olurlarsa hem okullarm işleri 
aksamayacakttr çünkü biliyorsunuz öğrencilerin işleri, öğrenci notlan girişleri 
olduğu için bunların anında yapilması gerekiyor ama arıza dımmı/armda da 
işletme yeterli desteği vermediyse ortaya hoş olmayan sonuçlar çıkacaktır. ,. 
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Recai, okullarda teknik servıs birimlerinin kurulması gerektiğini belirtmektedir. 

Recai'ye göre yazı işlerini memurlar ve ilgili diğer görevliler yapmalıdırlar. 

Öğretmenler bu işleri bırakarak asıl görevleri olan eğitim-öğretim ile uğraşmalıdırlar. 

"Yani bir kere o lip komisyonlar ve diğer işte atryorum, teknik servis gibisinden 
ola..rların, için farklı bir birim olması laz tm oku llarda. Yani atzrorum bir teknik 
servis/e görevli iiç eleman. bozulan bilgisayarlara müdahale edecek, işte okulun 
gerekli tab/olarım ve gerekli Word belgelerini .vazacak bir birim olmasz 
gerekiyor bana göre bir öğretmeni tutup ytlltk plam yazmas1, veya bozulan 
miidiir yardtmcısmrn bilgisayamu yapması, eğitimle alakasT yok. Ama o 
hilgisc~yannda orada yaptimasi gerekir. }v/iidür yardmiCISitıtn hilgisc~yarmm 

yapt!masz gerekir. O ~vaptlmazsa on/ann işleri aksayacak Ren de orda, yani ben, 
çok oldu benim atölye de öğrencileri btraktp gittiğim. İdari binaya. Yani onu 
benim yapmamam gerekir. Benim görevim oradctki öğrencilere ders vermek. 
Dersim olduğu vakit. Ama çoğu zaman hen dersten ç:tktp işte atryorum miidür 
J'atdtmctsmm odasma. veya bizdeki bilgisa..varlarm haşma ytlltk plan yapmak 
i<:in oturduğum oldu. Omm olmamost gerekir. !vfilli e{;ilimde de, milli eğilimin 
bir kere okullardan öğretmen çağmnast çok saçma yani, bunu yapacak milli 
eğitimde başka eleman yok mu? Attyomm orda H/ord belgesini diizl:'nle:ı:ecek 

binlerce elemant vardır lvfilli e{~;itimin. " 

''Ben işle dediğim gibi o teknik servis birimi mi ch:J!im ar!lk nast! hir şey 
diJ·eceksem, o arttk okullarmu:::a girmesi la::tm. Ya şu anda gilsek haksak her, en 
ufak okulundan en büyük okuluna kadar, her okulda bilgisayar var. Yani biz 
gene şanslzvız. Bi:::im okulda hilgisa;ı:ar böliimii var. Rilgisa.var höliimii olmayan 
okullarda ise işte buna ilgili bir müdür yardtmctsı veya bir öğretmen bu işleri 
iistleniyor. Yani ar Ilk hunlarm bir ad n mı konulmasz laz mı. .. . Su ana kadar bu 
işe gönüllü ... gön'il işi olarak gitti. Yani işle altyomm, idarenin bilgisayart 
bozu/ur bir tane öğretmen iyi biliyordur bilgisayarı, ya işte "hasan hey gel şu 
bilgisayar bir hak·· bu bir yere kadf.ır gidiyor. Bir mkilfen sonra yetkili sorumlu 
personelin olaya el atmasz gerekiyor . .. . Ben bu işleri seve seve yapar un. Yani 
idarenin bilgisayart bozukluğunda hen onu yapmam seve seve olur. Ama bu 
arada benim eğitimim öğretimim etkilenmemesi gerekiyor··. 

Katılımcılardan elde edilen verilerin analiz edilmesi sonucunda Okul yönetimleri ile 

ilgili öneriler konusunda şu bulgular elde edilmiştir: 

1. Okul yönetimleri iş dağılımını adil yapmalıdır. Okuldaki her birim kendi 

işini kendi yapmalıdır. 

2. Bilgisayar bölümlerine aşın iş yüklenmemelidir. 

3. İdari yazılımlar satın alınırken sözleşme şartlan çok iyi belirlenmelidir. 

4. Okullarda teknik servis birimleri kurulmalı ve bilgisayar öğretmenleri gerçek 

görevlerine dönmelidirler. 



5. Bilgisayar öğretmenlerine memurlan n yapması gereken yazı yazma işleri 

verilmemelidir. 

4.3.2.3. Öğretmenler 
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Kudret, tüm öğretmenierin etkin bir biçimde bilgisayarı kullanabilmesi gerektiğini 

ifade etmektedir. 

''Bana göre değişmesini istediğimiz dummlar öğretmenlerimizin bilgisayar 
kullatum yönünden daha _r·eterli duruma getirilmesi. Büliin öğretmenlerimizin 
bence branş aytrt etmeden yeterli eğitimden geçirilmesi gerekiyor çünkii 
giiniimüzde artık bilgi.w~var çağmm ortasında olduğumuza göre biitiin bireylerin 
bilgisayar kullanmasiill bilmesi gerektiğine giire öğretmenierin de bu şekilde 
geliştirilmesi gerekir. Zaten ça!tşmalarznm bilgisa_var ortammda oluyor .. ders 
planiartmiz miifredat programlarmm zümre top/antt/armuz htmlan bilgisayar 
ortammda yazarken eğer öğretmenlerimiz daha fazla bilgiye sahip olursa hem 
bizim yiikiimüz hc?fiflemiş oluyor hem insanlar kendi işlerini daha ko!t~v yoldan 
halledebilirler •·· 

Kudret, diğer öğretmenierin etkin bilgisayar kullanmalarının. bilgisayar öğretmenlerinin 

üzerindeki iş yükünü hafıtleteceğini düşünmektedir: 

''Bunun bir yaranm şöyle gördiik mesela öğretmenlerimiz haztrk~racaklan bir 
ders program mda, güniii k bir ders progranu olabilir, işte ... ders plam olahi/ir 
btmlan haztrlarken bize telefon yoluyla ulaştp kendileri yapabiliyor/ar. Daha 
önceki ç·ahşmalarda bunu yapamadıklarm1, direk bize geldiklerini gördük. Bize 
gelip, işte, bunu haz1rk~yabilir miyiz diye sorduklanm gördiik. O da bizim 
zamanmuz alzyordu. Zamamnuzı alirken diğer tarqftan benim bddiğim kadan_vla 
verimimizi diişiin·iyordu. Ben bu kurs yönteminin, işle.. iki ay veya ;;ç ay 
verilebilecek bir kursun daha i/erzve dönük olarak daha yararli olacağuu 
gördiik, ve olduğunu da gördük bu arada. Arkadaşlammda beraber bunu 
üstlenmekle zvi yapt1ğmnzz düşüniiyoruz. Bundan sonra da bu kurslar verilmeye 
devam ederse bu işletmenlik kursu verdit,Timiz öğretmeniere daha değişik 

konularda bilgisayarlll daha iyi işletilmesi konusunda bilgi verebilirsek 
iizerirnizden hem biiyük bir yük kalkacak hem de öğretmenlerimiz daha iyi daha 
çok başartb olacaklar,. 

Kudret bilgisayar öğretmenlerinin daha çok bir araya gelmeleri ve mesleki dayanışma 

içinde olmalan gerektiğini belirtmektedir: 

"Bilgisayar öğretmenlerimiz yeterince bir arada bulunmamaktalar. Bunlar bir 
araya getirilebilir mi dzve düşiiniiyoruz. Bu şekilde okullarımız arasmda bilgi 
al!ş-ı.·erişi yapt!abilir. Çünkii biliyorsunuz bilgi ne kadar çok kişide olursa o 
kadar büyür diye dii.şüniiyoruz. O kormda bir eksiklik olduğunu söyleyebiliriz. 
Bilgisayar eğitimi için yine sadece eğitim yönüyle bakmamak gerekiyor hem 
donammt hem yaztftml bilmek bunun yanmda da eğitimi de iyi bilmek gerekiyor 
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öğrencilere anlatırken tabi bilgisayar öğretmenlerinin bunun bilincinde olmaları 
gerekiyor diye düşünüyorum. " 

Orhan da bilgisayar öğretmenlerinin mesleki anlamda örgütlenmesi gerektiğini ifade 

ederek Kadir'i desteklemektedir: 

"Bunun dtşında söylemek istediğim bir şey daha var. O da bilgisayar 
öğretmenlerinin iyi bir şekilde örgütlenmesi lazım. Orgiitlenmesi derken tabi bu 
öyle şey bir örgüt de[?il birbirlerini tammalart lazım. Birbirlerzvle iletişim 
halinde olmafarz lazım. Ozellikle il içerisinde hatta Türki_ve genelinde iletişim 
halim/e olmalan lazım. Çiinkü internet kullammt elimizin altmda hepimizin 
elimizin altmda Belki şöyle bir şey olabilir, herkes birbirine e-mail adresini 
verebilir, birbirine ICQ numara/arım verebilir... Bir mail grubu 
oluşturulabilir... Tabi mail grubu oluşturulabilir. ICQ numara/arım verebilir. 
Di_velim ki mesleğimizle ilgili bir gelişme olduğu zaman veya işte branşmuz!a 
ilgili bir gelişme olduğu ::aman birbirimize mail gönderı:!biliriz. Birbirimizle 
iletişim, chatleşebiliriz karşıhk!t ICQ 'da bi/,f?i pc~rlaşabiliriz, dmya 
gönderebiliriz o kadar entere.'ıan durumlar var ki ... Sizin aradığınız bir ders 
notu başka bir hocat!a olabilir. Evet. Tabii ki o kadar enieresan oluyor ki .. Basit 
bir C programllllll disketini htt!am(}'orsumt::. Halbuki öbiir taraftaki insanfar 
ellerinde bol miktarda var. Sizi! hemen 1:!-maille internet iizerinden 
gi'mderebilir!t•r. Bence bilgisayar i){?retmenlerinin birbiriyle iletişim kurmast 
lazmı. Bu çok önemli. ·· 

Kudret bilgisayar öğretmenlerine daha çok değer verilmesi gerektiğinden söz 

etmektedir. 

''Bizim düşüncemiz öğretmenlerimizin bu çağda daha fazla bilgisayar eğitimi 
alma/art. Bilgisayan öğremm:vi daha fazla öğrenmeleri diye diişüniiyorum. 

Bunun için de bence bilgisayar öğretmenlerine daha fazla değer verilmesi 
gerektiğini diişiiniiyorum. Bilgisayar öğretmenini sadece meslek öğretmeni 
olarak değil hem çalışalllan, öğrencileri diğer arkad.aşlanmtzt -meslek hayalma 
hazırlamak }'önünden- hem de her ortamda bulunup bu işi konuşup 
arkadaşfartmıza anlatmak yönünden daha farkit bir yeri olduğunu 

düşiiniiyorum. ··· 

Katılımcılardan elde edilen verilerin analiz edilmesi sonucunda öğretmenler ile ilgili 

öneriler konusunda şu bulgular elde edilmiştir: 

1. Tüm öğretmenler etkin bir biçimde bilgisayar kullanmalıdır. Bu bilgisayar 

öğretmenlerinin iş yükiinü de hafifletecektir. 

2. Bilgisayar öğretmenleri mesleki dayanışma içinde olmalıdır. 

3. Bilgisayar öğretmenlerine daha çok değer verilmelidir. 
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4.3.2.4. Öğrenciler 

Kadir, laboratuarların boş zamanlardan öğrenci kullanımına açılması gerektiğini ifade 

etmektedir. 

"Nasıl değişeceği konusunda da bilemiyomm. Yani belki it?fonnal olarak 
okuldaki kendi kulüp mü kurarlar, yani na.szl bir ça!t.şma içine girerler 
bilemiyontm ama, bir kere şu olmasi laztm, öğrenciye, boş zamanlarmda okulun 
açılması, bilgisayarın kullandın/ması lazım. Şimdi bunlar, teorikte çok güzel 
göriinüyor ama, pratikte, bilgisayar donanmmn açttysamz, onun ak1mım da 
bilgisayar öğrenneni yapacak. F bunun da ders J'iikü var. Kendi iş/erini 
sağlamaya çalt.pyor. '·' 

Katılımcılardan elde edilen verilerin analiz edilmesi sonucunda öğrenciler ile ilgili 

öneriler konusunda şu bulgular elde edilmiştir: 

1. Laboratuarlar boş zamanlarda öğrencilerin kullanımına açılmalıdır. 

4.3.2.5. Eğitim-Öğretim 

Kudret, eğitim programlannın (konu olarak anlatılan yazılımlar konusunda) güncel ve 

esnek olması gerektiğini, öğretmenierin eğitim programları konusunda daha rahat 

hareket edebilmeleri gerektiğini belirtmektedir: 

"Derslerin işieniş yöniinden işte.. pro&rramlarm -gösterdiğimiz programlann
daha çok giiniimiize _ı,·önelik olması ve daha.. mi{fredaltn daha esnek olmasmı 
diişiinü_voruz .va/m:: bunun yanmda lahoraluar hakan/arı, lahoraluar çaltşmalart 
bizim tarafimtzdan yapıldığ1 için on/ann da haktmmm biz tarafindan 
yaptldığuu, yapzlahileceğini düşüni~voruz. Yalnız program biraz daha esnek 
olursa hem öğrencilere yeni programlar konusunda daha fazla bilgi verilir hem 
de milli eğilim miidiirlüğümiiz de okullarda programları elde eder ellerinde 
bulunursa bu programlan uygulama yöniinde daha iyi öğretim yapabiliriz" 

Kudret ayrıca, okuldaki donanımların hızla yenilenmesi gerektiğini, bu şekilde okullarm 

teknoloji çöplüğüne dönüşrnekten kurtulacağını ifade etmektedir: 

"İşte bilgisayarlartmtz giincelleşnze yolunda biraz daha gecikmekle diye 
diişüniiyomm İşte bu bilgisayarlanmtz anında güncelleşebi/se işte.. teknoloji 
çöplüğüne döniişmese ... ,. 

Kadir ise temel bilgisayar eğitiminin yaşının düşürülmesini önermektedir: 

''Peki o zaman .~iz, lise ve dengi okullarda bilgisayarla eğitim yapılmasım 
istiyorsanız, bilgisayar öğrenme yaşının tlaha ön/ere çekilmesinin mi 
gerektiğini düşünüyorsunuz? Yani bu mutlaka ht~yle olmalı. Nasıl böyle olmalt? 
Çünkü öyle olunca biz, daha rahat öğretmenlik yaparız. Hem de daha farklı 
şeyler öğretiriz. Daha iler~ye götüriirüz. Şimdi sadece basit Windaws 
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öğretiyonız, basit office öğretiyorlar, işlerine gidiyoruz. öğrencinin kendini 
yeterli hissedip hissetmediğini, farkına varamıyoruz. Ama öğrenci, diğer 

matematik göriir gibi, İngilizce görür gibi, artık temelden gelirse, bazı şeylerde 
tamşık olacağmdan yerine oturturuz. Bilgilerin yerine oturturuz. Kullamş/ı hale 
getiririz. Sirndi sadece ham bilgi veriyoruz. Onu kullamş/ı hale getirdi mi, başka 
kendi branşma dönüştiirdü mü, farkına varamıyoruz. Hızlı bir şekilde şunu 
yapabiliyor musun, bum1 yapabiliyor musun, deyip belki ham bilgiyle 
geçiştiriyoruz. '·' 

Ayşe, farklı bölümlerde aynı ad altında okutulan derslerin aynı içerikte anlatılınaması 

gerektiğini, her bölümün ağırlıklı ihtiyaç duyacağı konuların birbirinden farklı olacağını 

belirtmektedir. 

'' ... Ri>liim e::fitimi. Afi!freda! bilgi.w~yar donanmu daha farkli o/malt. Bence 
donamm hu kadar fa::laca elektronik höliimiiymiiş gibi burada bilgisayar 
bölümünde ders anlatryoruz. İşte sadece bir-iki dersitniz farkir om tn dt ş mda hep 
elektronik bDiiimiiniin gördiiğii tüm dersleri bizler göri~yonr:. Gösteriyoruz da 
ö.{frencilere. lnamr m1sımz hazt konulan hen anlayamiyorum ç~ocu{;a nasd 
anlatacağmı diye çtrpıntp dumyorum. Anla,vamı_vomm. Olliı•ersitede Kördiik 
ama hunlan bu kadar derinlere dalmamışt1k. Rilgi.w~var donammcıl!,ı~!lll/1 çok 
daha farkli olduğuna inmi!J'Omm. ];_'/hel/e hilgisayar elektronik/ir, e/h(:'l/e 
hi lgisayar elektrik/e çalzşL_y·or ama bilgi.w~varm donamm1 dahafarkli olma!t. Ren 
örneğin çocu,~a karlların özelliklerinden bahse/meliyim. Hangi karl nasıl olmcı!t, 
işte donantm çaklşmalan, yaztbm çaktşmalan, o tip sorunları anlatmahymı. 
Mimarisini vermel~yim. " 

Ayşe aynı zamanda eğitim programlarının yenilenmesi gerektiğini de ifade etmektedir. 

"lvfı?fredatm bir an önce yenilenmesi lazmı. Düzenlenmesi laztm. Progranılama 
dillerinin, programlama dersinin dillerinin değişiirilmesi laz1m. Hala Basic 
gösteri!zyor. Tamam Basic temel, insaniann arliayahi/eceği en kolay 
programlama dili ama humm yerine bir akış diyagramları onlarla ilgili 
programlama manuğmm verildi{;i ktsımlar var. Programlama dersi, Algoritnw? 
A lgorilma evet. A lgorilmamn yaygmlaştmldığı. Zaten çocuk algoritmayı aniarsa 
herhangi hir dili çok rahat hir şekilde algdayahilir. Çünkü hen de meslek 
lisesinde okudum. Ve bize hocamız hayaği hir algoritmay1 öğretmişti. O yüzden 
hen şu anda hir program öğrenirken zorluk çekmiyorum. Belki mi~fredatmuzda 
yoktu. Ren 1.5 -- 2 c~y boyunca çocuklara algoritma anlatttm ve şu an çok güzel 
dosyalama program1 yapabiliyor/ar. ·· 

Kadir, bilgisayar öğretmenlerine gerekli olanaklar sağlamrsa ve teknoloji sınıflan 

oluşturulursa daha iyi bir eğitim olacağım düşünmektedir: 

"Söyle, hen, okullarda hilgisayar öğretmenliği, özellikle bilgisayar 
öğretmenlerinin, çağı yakalamak istediklerine inamyorum. Gerçekten. Gerekli 
olanaklar açt!ırsa, gerekli rahallık verilirse, sorumluluk ve yetki bir arada 
sunu/ursa, ve bu komu.la da serbest birakılzrsa, şu anda serbest bLrakı!tyor, 
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bırakılmıyor, bilmiyorum ama, teknoloji sımjları oluşturulursa, öğrencilere 
gerçekten 2/. JY 'da yaşadtkları hissettirilirse, çok daha iyi olacak. " 

Kadir' e göre öğrenciler bilgisayarlardan yararlanabilmelidir. Kadir, eğitim stratejilerinin 

buna göre değiştirilmesi gerektiğini ifade etmektedir. 

;' .. .Ama öğrenci bilgisayarı bilgisayar öğrenme ıç m değil, kendi alanında 

kullanmak için öğrenmesi lazım. Bilgisayar bir meslek alanı olmaktan çtktı. Ben 
(~ıy·le görizvorum en azmdan şahsım olarak. Bir yan birim olarak ve kaçınılmaz 
bir yan birim olarak kullamlzyor. Yan alan. Runu şiiyle mi, düşünüyoruz, 
bilgisayar okur-yazarllğı. Temel bilgisayar bilgi.ııi. Art1 mesleki bilgisayar 
bilgisi. Herkes temel bilgisayar kullantmtm bilecek artı, me.'ii/eğindeki 
programların, yazılımların kullanımmı bilecek, lvfesleğine uyarlayabi/ecek 
Her şe,vi, bilgisayart öğrendikten sonra her şe,vi hazzr olarak istemeyecek Razi 
olanaklan kendileri de oluşturup. doğaçlama :vapabilecekler yani. Rilgi.\"C(Vart 
/emel öğrendikten sonra. J\;fuhasebecinin ETA, LOGO kullannw.w gibi galiba. 
Bir teknik çizimcinin A UTOCAD kullanabilmesi gibi mi? Evet. Çok giizel. 
Diyelim ki, çocuğa bilgisa_yar öğret/ini:::, çocuk temel şeylerini F,:rcelde 
sağh~rabilmeli. illa ki başka bir programa ihtiyaç du_vmamalr. O programr da 
bilme/i, mmn için ,vaztln11ş programı da bilme/i, ama temel şeylerde de, temeli 
her bilgisayar da olacağmt diişiindüğiimiiz, (![{ice programlt:.rrım da kı!ndi işine 
uyarlayabilmeli. illa ki bana haztr program lazım dememeli. Rir ç:ok ihti_vacmt 
.fi·eeware yaz!lltnlar/a, elinde bulunan (!!Jlce programlartyla, yapmaya ~.·al!şmalt. 
Yapabilme/i. ·• 

Kadir, öğrencilerin bilgisayarı eğlenmekten öte, öğrenmek ve bilgiye ulaşmak ıçın 

kullanmalarının sağlanması gerektiğini belirtmektedir. 

''Okul/arda bir !ek bu konuda sorun çözmeye bmtkı!mamab, kiilüphanelerde 
art tk, bilgisayar öğrenciler kullansm istendi. Sadece intemel cafe ler ... İnternet 
cafe/ere gidip haktyorsunuz, bilgi amacıyla kuliam!tmyor İnternet cafe/er. Hangi 
internet Cafeye gittiysem, bir araştırma yapan Allah 'm kuluna rastlamadım. Ne 
yapıltyor, ö[,'Trenci oyun oynuyor. Öğrenci chat yap1yor. 0[7enci arkadaşlarım 
loplanuş, toplu oyun oynamaya çaltşzyor . ... Yani amaç chat olmama/ı. Amaç 
cebe mes,~j olmamalı. Oğretmenler de bunu teşvik etme/i, nasıl teşvik etme/i? 
Ödeı·ini bilgisayardan istiyorum derneli. Eğer Türk Dili dersi değilse, öğrencinin 
yaz1sma hakt!nuyorsa, ödevini bilgisayardan istiyorum demneli. Yani öğrencinin 
yaztstndaki güzellik aranmamalt. Biçimsel planda giizellik arandığmda 
bilgisayarda yaztlmış ödevler biraz daha ön plana, öğretmen ihtiyaç gibi 
anlaii)''Orsa öğrencisine, şunu bilgisayardan yapman diye bir şart koşuyorsa, 
mecburiyelin verdiği zorımlulukla, öğrencilik yapmaya çalışacaktır . .. . Ancak o 
bilinç oturduktan o kolaylıklar farkma vanldtktan sonra, öğrenci diyecek ki hah! 
Bilgisayar şi.~vle faydalı, bi~vle faydali, ben bunu öğreneyim. Bana şu faydasi 
olur. Öğrencinin bunun faydasına inanması lazım. Bunun için de görmesi lazım. 
Günlük hayatında kullanması ... " 
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Kudret, bilgisayann artık bir eğitim aracı olarak k'Ullanı1abilmesi gerektiğini 

düşünmektedir: 

"Afesela benim bir düşüncem, şahsen gerçekleştirmeyi diişündüğüm burada bir 
konu bütün dersleri bilgisayar ortamma aktanp bırn/an görsel olarak sm?fta 
öğretmek yöntemi olabilir. Bilgisayarla etkileşim yapılabilir datashow 'lar 
kullamlabilir. Eğer bunlar yapılabilirse öğrenciler hem aniatımlı hem görsel 
olduğu için daha fazla anlarlar dzye düşüniiyorum. Bunun da şu andaki 
bulunduğumuz ortama göre bir eksiklik olduğunu düşüniiyorum. '·' 

Kudret aynca öğrencilerin yenı gelişen teknolojilerden yararlanabilmelerini 

istemektedir: 

"İşte öniimiizdeki zamanlarda günlerde aylarda olabilir biitün okullardaki 
öğrencilerin bu i/elişim leknoü?jisiyle Lamşmasuu istiyorum. Bu öğrencilerimize 
_ı,•eterli eğitimi verebilecek ö/f:retmenlerimizin o/du{çunu düşünüyorum, !m 
öğrencilerimi:::e bu öğretmenlerimizin daha fcıyda!t o/acağuır diişiiniiyorum. O 
yii:::den hilgisa_var ö,~retmenlerimizin daha i_vi ortamlarda çalışahilece,~ini 
eklemek istiyorum. ·· 

Katılımcılardan elde edilen verilerin analiz edilmesi sonucunda eğitim-öğretim ile ilgili 

öneriler konusunda şu bulgular elde edilmiştir: 

1. Bilgisayar dersleri eğitim programları güncel ve esnek olmalıdır. Bilgisayar 

öğretmenine hareket alanı açılmalıdır. 

2. Okullardaki bilgisayar donanımları eknoloji çöplüğüne dönüşmeden hızla 

yenjlenmelidir. 

3. Temel bilgisayar eğitiminin başlangıç yaşı düşürülmelidir. 

4. Farklı bölümlerde aynı ad altında okutulan derslerin içerikleri aynı 

olmamalıdır, bölümlerin özelliklerine göre içerikleri de yeniden 

düzenlenmelidir. 

5. Okullarda teknoloji sınıfları oluşturulmalıdır. Öğrenciler yeni gelişen 

teknol oj il erden yarari anabil m el i dir. 

6. Öğrenciler bilgisayardan yararlanabilmelidir. Bilgisayan oyun oynamak ve 

eğlenmek için değil, farklı amaçlar için de kullanabilmelidir. Eğitim 

stratejiler bu yönde geliştirilmelidir. 

7. Bilgisayar artık bir eğitim aracı olarak kullanılabilmelidir. 
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4.3.3. Düşünceler 

Bu bölümde katılımcıların genel konulardaki bazı düşünceleri incelenecektir. 

Recai, öğretmenierin bilgisayar okur-yazarı olmalannın Türkçe bilmeleri kadar önemli 

olduğunu iddia etmektedir: 

"Diğer okul personelinin bilgisayar okur-yazarı nlnuı.<;;ı sizce ne kadar önemli? 
Diğer öğretmen/erin, diğer böliim öğretmenlerinin... Diğer bölüm 
öğretmenlerinin Tiirkçe ~vi konuşmost ne kadar önemliyse bence o kadar 
önemli." 

Orhan ıse bilgisayar öğretmenlerinin, meslekte ilerleyen yıllarda kendilerini 

yenilemelerinin büyük bir sonın olacağını düşünmektedir: 

''Simdi giiniimii::de bilgi.w~var öğretmenfiği dil{er i'Jğretmenliklerden farkli gözle 
baktl!yor. Asimda farkli gözle bakdmamasz gerekir. Çiinkii sonuçta bir 
öğretmenlik. Riz bu işi, bir makinenin öğretmenfiğini yaptyom::. Ancak 
bilgisayann di~~er branşlardan bir farki var ki o da sürekli gelişmesi. Siirek/i 
kemlini yenilemesi. i\1ecburen öğretmenin de kendini yeni/emesi gerekir. Aym 
zamanda okuldaki imkanlarm da teknolqjinin de _ı,:enilenmesi gerekir. Ru 
enieresan bir durum. Rurada öğrelmenin kendini yeni/eyebilmesi i4:in !m 
ö{;retmenin genç olmast la-:: tm. Hen çok merak ediyorum aç·tkçast yani bunu çoğu 
i~y/e bilgisayar ()ğre/meni kendi kendine diişiinmiiştiir ve ilirt?fedememiştir <-·oğu 
zaman: "Ren -10 yaşma gelince ne yapaca{5zm?" ç·iinkii -10 _ı:aşmdaki bir 
öğretmen veya bir insan kendini yenileme hiZim yavaşlaf Ir. Şu anda biz bu hmia 
kendimizi yeni/eyehi/iyoruz ama -10 yaşma geldiğim zaman hen ne yapacağ1m? 
Oğrenci göriip hala aym yaşta olacak ama ben -10 yaşmda olacağmı 45 yaşmda 
olacağım. O zaman n 'olacak? Ü.•;telik onlar bilgisayarlaşma artınca daha çok 
bilgiyle okula gelecekler Daha çok bilgiyle okula gelecekler ama bir tarih 
öğretmenini düşünün. Tarih değişmez ki! ~min OKTA Y'm tarih kitabım biz hala 
okuyomz, hala okuyorlardzr herhalde. Bilgisa_var öyle değil. O yiizden öyle bir 
ilginç durum var. ,. 

Katılımcılardan elde edilen verilerin analiz edilmesi sonucunda düşünceler konusunda 

şu bulgular elde edilmiştir: 

1. Bilgisayar okur-yazan olmak bir zonmluluk halini almıştır. 

2. Bilgisayar öğretmenleri mesleki gelişimleri için büyük çaba göstermelidirler. 
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5- SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada Eskişehir ili merkezinde görev yapan bilgisayar öğretmenlerinin 

mesleklerine ilişkin görüşleri incelenmiştir. Bu bağlamda katılımcı bilgisayar 

öğretmelerine üç soru sorulmuş ve verilen yanıtlar ışığında sonuçlar incelenmiştir. Bir 

önceki bölümde tüm bulgular ortaya çıkarılmıştır. Bu bölümde bir önceki bölümdeki 

konu başlıkları temel alınarak bulgulara ilişkin önce sonuçlar daha sonra önerilerde 

bulunulacaktır. 

tartışılacaktır. 

5.1. Bilgisayar Öğretmenlerinin Görev Yaptıkları OkuUardaki Görev ve 

Sorumlulukianna ilişkin Sonuçlar 

5.1. l. İl Milli Eğitim Miidiirliiğii ve l\'lilli Eğitim Bakanlığının Verdiği Görev ve 

Sorumluluklara İlişkin Sonuçlar 

Bilgisayar öğretmenlerine İl lVIilli Eğitim 

incelendiğinde aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır: 

Müdürlüğünün verdiği o-örevler :::> 

1. Bilgisayar öğretmenleri, bilgisayar kursları sertifıka sınavlarında komisyon 

üyeliği görevinde bulunmaktadır. 

2. Bilgisayar öğretmenleri, hizmet-içi bilgisayar kurslanna öğretmenlik görevinde 

bulunrnaktadırlar. 

3. Bilgisayar öğretmenleri, çeşitli belgelerin bilgisayarda yazılması (dizgicilik) 

görevini üstlenmektedirler. 

4. Bilgisayar öğretmenleri, çeşitli amaçlı bilgisayar programlarının yazılması 

(programcılık) görevini üstlenmektedirler. 

5. Bilgisayar öğretmenleri, Web sayfası tasarımı görevini üstlenmektedirler. 

6. Bilgisayar öğretmenleri, kitap yazma komisyonlannda dizgicilik yapmaktadırlar 

7. Bilgisayar öğretmenleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda 

bilgisayar ile ilgili çeşitli incelemeler yapılması ve raporlar hazırlanması gibi 

işlerde görevlendirilmektedirler. 

Bulgular incelendiğinde bilgisayar öğretmenlerinin çok değişik işler tçın 

görevlendirildikJeri anlaşılmaktadır. Programcılık ya da Web tasarımı gibi birikim 
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isteyen görevler dışında kitap yazımı ya da belge-rapor yazılması gibi W ord® programı 

kullanabilen herhangi bir memurun yapabileceği işler de bilgisayar öğretmenlerine 

verilmektedir. Bu görevler arasında Bilgisayar öğretmenlerine doğrudan maddi kazanç 

sağlayan iki görev görülmektedir: bilgisayar kurslanna öğretmenlik ve bilgisayar 

kurslarında sertifika sınavlannda komisyon üyeliği. Diğer görevler -özellikle de dizgi 

görevleri- çok yorucu olmakla birlikte maddi katkısı olmayan görevlerdir. Bazı 

kurumlarda uzmanlık alanlannda inceleme yapmak ve rapor hazırlamak gibi görevler 

ise bilgisayar öğretmenlerinin kendi ceplerinden harcama yapmak durumunda 

kalabilecekleri türden görevlerdir. 

5.1.2. Okul Yönetimlerinin Verdiği Görev ve Sorumhıluklar ile İlgili Sonuçlar 

Bilgisayar öğretmenlerine okul yönetimlerinin verdiği görevler incelendiğinde aşağıdaki 

bulgulara ulaşılmıştır: 

1. Bilgisayar öğretmenleri, okul yönetiminde kullamlan bilgisayarların bakım ve 

onarımlarını gerçekleştirmektedirler. 

') B.l . -. ı gısayar öğretmenleri, okula alınan 

gerçekleştimıektedirler. 

3. Bilgisayar öğretmenleri, okula bilgisayar 

döşemektedirler, ayrıca ağiann ayarlanmasını, 

yapılmasını da gerçekleştirmektedirler. 

bilgisayarların montajlarını 

ağları 

bakım 

ve/veya internet 

ve onarımlannın 

4. Bilgisayar öğretmenleri, okulun Web sayfasının tasanınını yapmaktadırlar. 

5. Bilgisayar öğretmenleri, okul yönetiminin kullandığı idari yazılımların 

sorunlarını çözmeye çalışmaktadırlar. 

6. Bilgisayar öğretmenleri, okul yönetimlerinin verdiği çeşitli belge, resmi evrak ve 

raporlan bilgisayarda yazmaktadırlar. 

7. Bilgisayar öğretmenleri, gerektiğinde okullannda teknolojik birikim gerektiren 

tarayıcı, projeksiyon cihazı gibi cihaziarı kullanmaktadırlar. 

8. Bilgisayar öğretmenleri, Okul yöneticilerinin özel isteklerini yapmak zorunda 

kalmaktadırlar. 

Bulgular incelendiğinde okul yönetimlerinin bilgisayar öğretmenlerini bilgisayar 

montajı, bilgisayar bakım-onarımı, ağ döşenmesi, ayarlanması ve bakımının yapılması 
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gibi pazarda görece pahalı sayılabilecek işlerde görevlendirdiği görülmektedir. Bu 

bakımdan bilgisayar öğretmenlerinin görev yaptıklan okullara maddi katkı sağladıklan 

götillmektedir. Bunun yanı sıra bilgisayar öğretmenleri okul memurlannın da 

yapabileceği basit dizgi görevlerini de üstlenebilmektedirler. Okul yönetimlerinin, 

yazdırılacak yazılarda bilgisayar öğretmenlerine başvurulduğu görülmektedir. İlginç 

görünen bir başka nokta da bilgisayar öğretmenlerinin hiç sorumlu olmadıkları ve 

olmak ta istemedikleri idari yazılımlar konusunda bazen rahatsız edildikleridiL Bunun 

sebebi olarak, idari yazılımlan satan firmaların yeterli teknik desteği sunmamalalan 

göıillmektedir. Bilgisayar öğretmenleri çeşitli kültürel etkinliklerde ya da ofis işlerinde 

teknolojik birikim gerektiren cihazları da kullanmaktadır. Örneğin bir seminerde 

projeksiyon cihazının kurulması, kullanılması ve sökülmesi bilgisayar öğretmeninin 

görevi olabilmektedir. Bilgisayar öğretmenleri bir de okul yöneticilerinin özel 

isteklerini yerine getirmek durumunda kaldıklarını ifade etmektedirler. Bir kısmı için bu 

hoş olmayan bir durum olabilir. 

5. 1.3. Diğer Böliimlerin/Öğretmenlerin/OkuHarın Bilgisayar Öğretmenlerinden 

İsteklerine İlişkin Sonuçlar 

Diğer bölümlerin/öğretmenlerin ve okulların bilgisayar bölümlerinden isteklerine ilişkin 

araştırma bulguları şu şekilde belirlenmiştir: 

1. Bilgisayar öğretmenleri, okuldaki diğer bölümlerde bulunan bilgi.sayarların 

bakım-onarımını da yapmaktadırlar. 

2. Diğer öğretmenler, bilgisayar öğretmenlerinden eğitim-öğretim amaçlı isteklerde 

bu lunabi lmektedirler. 

3. Diğer öğretmenler, bilgisayar öğretmenlerinden özel isteklerde 

bulunabilmektedirler. 

4. Bilgisayar öğretmenleri, gerektiğinde diğer okullarda bulunan bilgisayarlarm 

bakım-onarımlarını gerçekleştirmektedirler. 

Bilgisayar öğretmenlerinin kendi bölümleri dışında, okulda bulunan diğer bölümlerdeki 

bilgisayariann bakım-onarımlarıyla da ilgilendikleri görülmektedir. Hatta diğer 

Ok'Ullardan gelen bazı istekleri de yerine getirmektedirler. Diğer öğretmenler bilgisayar 

öğretmelerinden eğitim-öğretim amaçlı yardım istedikleri gibi özel isteklerde 
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bulunabilmektedirler. İş yükünün fazla olması ve görevlerin dağınık olması bilgisayar 

öğretmenlerini zaman açısından oldukça zorlayabilmektedir. Bu kadar iş yükü arasında 

özel isteklere cevap vermek bilgisayar öğretmenleri ıçın oldukça sıkıntı 

doğu rabilmektedir. 

5.1.4. Temel Eğitim-Öğretim Etkinlikleri ile İlgili Görevlere İlişkin sonuçlar 

Bilgisayar öğretmelerinin temel eğitim-öğretim etkinlikleri ile ilgili görevlerine ait 

araştırma bulgular aşağıdaki gibidir: 

1. Bilgisayar öğretmenleri, görev yaptıklan okultın türüne göre değişen sayıda ve 

içerikte bilgisayar derslerinin etkinliklerinin yürütürler. 

2. Bilgisayar öğretmenleri, görev yaptıkları okulda laboratuarlarda bulunan 

bilgisayarların bakım-onarımlanndan sorumludurlar. 

3. Meslek Liselerinde görev yapan bilgisayar öğretmenleri, işletmelerde stajyerlik 

eğitimi yapan öğrencilere koordinatörtük yapmaktadırlar. 

4. Bölüm şetleri, bölümün tüm gereksinimlerinin karşılanması, temizliklerinin 

yaptırılması ve laboratuar dağılım planının yapılması gibi işlerden 

sorumludurlar. 

Bilgisayar öğretmenlerinin temel görevleri bilgisayar dersler, etkinliklerini yürütmek ve 

laboratuarların bakım-onarımlarını yapmaktır. Meslek liselerinde görev yapan 

bilgisayar öğretmenleri stajyer öğrencilerle ile de ilgilenmek durumundadırlar. Ayrıca 

bilgisayar bölümü olan okullarda, bilgisayar öğretmenlerinden biri bölüm şefi olarak 

görev yapar. 

5.2. Bilgisayar Öğretmenlerinin Görev ve Sorumluluklarını Daha iyi Yerine 

Getirebilmek İçin Değişmesini İstedikleri Durumlara İlişkin sonuçlar 

5.2.1. Görevlendirmeler 

Bilgisayar öğretmenlerinin görevlendirilmelerine ilişkin araştırma bulgulan aşağıdaki 

gibidir: 

1. Bilgisayar öğretmenlerine çok fazla görev verilmekt~dir. 

2. Ok."Ul yönetimlerinin görevlendirmeler için bilgisayar öğretmenlerini derslerden 

çağırdıklan görülmüştür. 
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3. Okul yönetimleri görevleri eşit oranda dağıtmamakta ve bilgisayar bölümlerine 

aşın iş yüklemektedirler. 

4. Okul memurlarının yapması gereken görevler de bilgisayar öğretmenlerine 

verilmektedir. 

5. Bilgisayar öğretmenlerinin, uygun olmayan idari görevleri reddetmeleri, okul 

yöneticileri ile ikili ilişkilerini bozmaktadır. 

6. Bilgisayar öğretmenleri, yapmaları zorunlu olmayan görevleri ya gönüllü olarak 

ya da sorumluluk duygusuyla yapmaki.adırlar. 

7. Bilgisayar öğretmenleri ve okul yöneticileri ,zaman sınırı olan işlerin 

yetiştiıilebilmesi için öğrencileri çalıştırmak zorunda kalmaktadırlar. 

8. Bilgisayar öğretmenleri, olumsuz şartlara rağmen verilen tüm görevleri yerıne 

getirmektedirler. 

9. Bilgisayar bölümlerine/öğretmenlerine verilen görevler, eğitim-öğretimi ciddi 

biçimde olumsuz etkilemektedir. 

Bulgular incelendiğinde çok çarpıcı sonu~~lara ulaşılmaktadır. Her şeyden önce 

bilgisayar öğretmenlerine çok fazla sayıda ve değişen türde görev verilmektedir. Bir 

önceki bölümde bu durum görülmektedir. Burada okul yönetimlerinden kaynaklanan bir 

dizi olumsuzluk göze çarpmaktadır. Okullarda iş yükünün eşit dağıtılmadığı gibi bir 

sonuç ortaya çıkmaktadır ve her durunıda bu sonuç bilgisayar öğ.retmenlerinin aleyhine 

olmaktadır. Özellikle başka kişilerin yapmaları gereken işlerin de bilgisayar 

öğretmenlerine verilemesi bu sonucu doğurmaktadır. Bilgisayar öğretmenlerinin çeşitli 

görevlendirmeler ve işler için dersten çağrılmaları görülmektedir. Bu durum eğitim

öğretimin çok olumsuz biçimde aksamasına yol açmaktadır. Hem öğretnıenin verimi 

düşmekte, hem de öğrencinin motivasyonu kaybolmaktadır. Üstelik bu durumun sürekli 

tekrar etmesi, bilgisayar öğretmenlerinin iş yükünü de sürekli artırmaktadır. A~ın iş 

yükü altında bulunan bilgisayar öğretmenleri temel görevlerini ihmal eder duruma 

gelmektedirler. Dikkati çeken bir başka nokta da bilgisayar öğretmenlerinin bir çok işi 

gönüllü olarak ya da sorumluluk duygusuyla yerine getirmeleridir. Bir diğer nokta da 

bilgisayar öğretmenlerinin verilen olumsuz görevlere ikili ilişkilerin geleceği açısından 

ses çıkarmamalarıdır. Bu durum devlet kurumlarında henüz demokratik standartiara 

ulaşılamadığını göstermektedir. Kuralların tam olarak uygularunadığı bir sistemde işler 

lta."!":' 
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görevlerde sürekli aynı isimleri görevlendirerek hep aynı öğretmenierin eğitim

öğretimden geri kalmasına neden olmaktadır. Bu tür görevlerin bir kısmı uzmanlık 

gerektiren görevler olurken bir kısmı da bilgisayar kullanabilen herhangi birinin 

yapabileceği işler olmaktadır. Bu durumda İl Milli eğitim Müdürlüğü önceliği olmayan 

bazı işler için kalifiye elemanlarını işe koşmakta ve eğitim-öğretimin aksamasında 

neden olmaktadır. Diğer taraftan maddi getirisi olan ve bilgisayar öğretmenlerinin 

doğrudan görevlendirilmeleri gereken görevlerde -sertifıka sınavları komisyonu gibi

bilgisayar öğretmenleri daha az görev almakta, bilgisayar konusunda uzman olmayan 

ancak herhangi bir kurstan belge almış katılımcıları görevlendirebilmektedir. Bu durum 

büyük bir çelişkidir. Bilgisayar öğretmenleri sitemlerinde haklıdırlar. İş yükü fazla olan 

ve herhangi birinin yapabileceği görevler bilgisayar öğretmenlerine verilirken, para 

kazandıracak görevlerin kime ne şartlarda verildiği belli değildir. Bu durum, İl Milli 

Eğitim Müdürlüğünde işlerin ikili ilişkiler yoluyla yürütüldüğü iddialarını 

güçlendinııektedir. Bu nedenle bilgisayar öğretmenlerinin haklarını aramak ıçın uygun 

bir ortam olmadığı söylenebilir. Yorucu ve maddi getirisi olmayan işlerde sürekli 

görevlendirilen bilgisayar öğretmenleri, maddi getirisi olan işlerde görevlendirilıneyince 

mesleklerinden soğutulnıaktadırlar. 

5.2.3. Okul ''iinetimleı-i 

Bilgisayar öğretmenlerinin okul yönetimlerinde deği~mesini istedikleri durumlara 

ilişkin bulgular aşağıdaki gibidir: 

1. Bilgisayar öğretmenleri okul yönetimlerinin kullandığı yazılımlara, ilgili 

fırma tarafında yeterli teknik destek sağlanmadığı için -istemeyerek

müdahale etmek zorunda kalnıaktadırlar. Bilgisayar öğretmenleri bu konuda 

risk almak istememektedirler. 

2. Denıirbas vasası bilgisavar çağının gereklerine U'l.'gun değildir. 
~ .J - ..' - - .J'- '-

Okul yönetimlerine idari yazılım satın alırken bazı güvenceler belki verilmektedir fakat 

daha sonra satıcı fırmaların bu güvenceleri pek yerine getirmediği görülmektedir. Bu 

durumda bir sorun çıh:tığında ya bilgisayar öğretmenleri risk almak zamnda kalacaklar 

ya da okul yönetimiyle ilgili işler aksayacaktır. Bilgisayar öğretmenJeri risk almak 

istememektedirler. Haklılar çünkü veri kaybı gibi olası bir sorunda yasal olarak 
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dayanakları olmayacaktır. Okul yönetimi ise bilgisayar öğretmenlerinden beklenti içine 

girmektedirler. Onlar da kendilerine göre haklı olduklarını düşünmektedirler. Okulda 

bilgisayar öğretmeni varken bilgisayarda çıkan bir sorunu -sorunun kapsamı ne olursa 

olsun- bilgisayar öğretmelerinin çözmesi beklenmektedir. 

Diğer bir konuda demirbaş yasasıdır. Bilgisayar kendine has özellikleri olan bir 

cihazdır. En büyük özelliği modüler olmasıdır. İçindeki bazı parçalar değiştirerek 

bilgisayarın modelini yükseltmek mümkündür. Bilgisayar sektörü sürekli bir gelişim 

göstermektedir. Bilgisayarlar çok çabuk kullanım dışı kalabilmektedir. Okulların 

bütçesi sınırlı olduğu için bilgisayarları değiştirmek yerine modelini yükseltmeyi tercih 

edebilmektedirler. Bu durumda demirbaş yasası sorun olmaktadır. Bazı okullar 

kendilerine özgü bir biçimde sorunu çözmektedirler ancak bu sağlıklı bir çözüm 

olmamaktadır. 

5.2.4. Diğer Böliim ve Öğretmenler 

Araştırma sonuçlarına göre bilgisayar öğretmenlerinin diğer bölüm ve öğretmenlerde 

değişmesini istedikleri durumlara ilişkin bulgular aşağıdaki gibidir: 

1. Okulda bulunan tüm bölümler diğer bölümlere kendi uzmanlık alanları ile 

ilgili destek sağlamaktadır. 

2. Diğer öğretmenierin özel istekleri bilgisayar öğretmenlerini rahatsız 

etmektedir. 

3. Bazı öğretmen ve yöneticiler bilgisayar bölümlerinden gereksinim dışı 

malzeme istemekte, bu şekilde devletin olanaklarını olumsuz 

kullanmaktadır. 

4. Diğer bölümlerdeki öğretmenlerden bir kısmı, kendilerine ayrılan 

bilgisavadarı dikkatli ve düzgün kullanınavarak vıpratmaktadırlar. 
....... ,.J ;;.,...; .1 .) 

5. Bilgisayar okur-yazarı olan öğretmenler, kendi işlerini kendileri yaparak 

bilgisayar öğretmenlerinin iş yühinü hafifletmektedir. 

6. Ba7J öğretmenler bilgisayarda kendi yapabilecekleri işleri de bilgisayar 

öğretmenlerinin yapmasını beklemektedir. 

7. Sayıca çok az olmakla birlikte bazı öğretmenler devlet malına zarar verici 

etkinliklerde bulunabilmektedir. 
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Mesleki okullarda tüm bölümler okula kendi uzmanlık alanlannda katkı sağlamaktadır 

ve bu okulun eğitim-öğretim ve yaşam kalitesini yükseltmektedir. Ancak bazı 

sıkıntılarda yaşanınaktadır. Bazı öğretınenlerin kuJlandıkları bilgisayar için TV kartı ya 

da renkli yazıcı gibi lüks denilebilecek isteklerde bulunması devlet meınurluğu ile 

bağdaşmayacak bir davranıştır. Kendilerine kullanınalan için verilen bilgisayarlara özen 

göstermeyen ve bu şekilde devlete zarar veren öğretmeler de bulunmaktadır. Bu 

okullarda istenmeyen bir dunımdur. Sayıca çok az da olsa okuldaki malzemeleri kendi 

kişisel gereksinimleri için kullanan öğretmenJere de rastlanmaktadır. 

Özel istekleri ıçın bilgisayar öğretmenlerini rahatsız eden çok sayıda öğretmen 

bulunmaktadır. Bazı öğretmenierin iş yapmamak için bilgisayarda kendi yapabilecekleri 

işleri de bilgisayar öğretmenlerine yaptırmak istemeleri ise etik olarak uygun bir 

davranış değildir. 

5.2.5. Tiim Öğretmenler 

Araştırma sonuçlanna göre bilgisayar öğretmenlerinin tüm öğretmenler ıçın 

değişmesini istedikleri durumlara ilişkin bulgular aşağıdaki gibidir: 

Bazı okullarda bilgisayar öğretmenleri alnıaları gereken ders yükünii okul 

yönetimi vermediği için alamamaktadır. Ru nedenle Cıcrct konusunda sıkıntı 

yaşamaktadırlar. Bu öğretmenler başka okullardan ders almak durumunda 

kalmakt;:ıdırlar. 

2. Bazı okullarda bilgisayar öğretmenleri ücret alabilmek ıçın ilgileri olmayan 

derslere girebilmektedir. 

3. Teknik Eğitim Fakültesinden mezun olmasında rağmen meslek liselerine 

atanmayan öğretmenler özlük hakları ve ücretlendirmeler konusunda diğer 

meslektaşlarına göre büyük dezavantajlar yaşamaktadır. 

4 Bazı okullarda yöneticiler bilgisayar öğretmenlerinin çalışmalanna ilgisiz 

kalmakta ve destek vennemektedirler. 

5. Meslektaşlarına göre daha çok çalışan öğretmen maddi ve manevi olarak teşvik 

edilmemektedir. 

6. Okullarda stajyer öğretmenlere çok fazla iş yüklenmektedir. 
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Bulgular incelendiğinde okullarda ders dağıtımında çeşitli sorunlar yaşandığı 

görülmektedir. Bilgisayar öğretmenlerinin almaları gereken derslerin başka 

öğretmeniere verilmesi açıklaması zor bir durumdur. Bu durum okullarda 

yönetmelikterin değil ikili ilişkilerin etkin olduğu gibi bir düşünceyi ortaya 

çıkarmaktadır. Bazı okullarda bilgisayar öğretmenlerinin ücret için ilgileri olmayan 

derslere ginnesi de bu durumla ilişkilendirilebilir. Ders alamayan öğretmenler başka 

okullara yönelmektedir. Bu da öğretmenin verimini düşürecek bir durumdur. Teknik 

Eğitim bölümünden mezun olan öğretmenler meslek liselerinde görev yapmadıklan 

zaman çok büyük özlük haklan kaybına uğramaktadır. Hem kademe/derece olarak hem 

de ücret olarak dezavantaj yaşamaktadırlar. 

Okullarda çözülmesi gereken en önemli sorunlardan biri de çok çalışan öğretmenierin 

maddi ve manevi olarak desteklenmemeleridir. Diğerlerine görev daha fazla çalışan 

öğretmeni para ve moral olarak ödüllendiren bir sistem bulunmamaktadır. Okullardaki 

varolan ücret ve ödül sistemi bu durumu karşılayamamaktadır. 

Bazı okul yönetimlerinin projeler geliştiren ve uygulamak isteyen öğretmeniere destek 

sağalamadıkları görülmektedir. Bu dunım çalışan öğretmeni yaraladığı gibi çalışma 

aznıini de körelmekte ve meslekten soğutnıaktadır. 

Bir başka önemli nokta da stajyer öğretmenierin durumudur. Mesleğe henüz yenı 

başlamış genç \'e deneyimsiz öğretmenleri ağır iş yükü altında bunaltınak ve yıpratmak 

olumlu değildir ve bu genç insanları henüz yolun başında meslekten soğutmaktadır. Bu 

da Türk ~/1illi Eğitim sistemi için iyi bir yatırım değildi.r. 

5.2.6. Eğitim-Öğretim Etkinlikleri 

Araştırma sonuçlarına göre bilgisayar öğretmenlerinin eğitim-öğretim etkinliklerinde 

değişmesini istedikleri durumlara ilişkin bulgular aşağıdaki gibidir: 

1. Bir çok okulda bulunan bilgisayar donanıını eskidir ve yetersizdir. 

2. Bir çok okulda bilgisayar yan cihaziarı da (yazıcı, tarayıcı, data show) 

yetersizdir. 
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3. Donanım sorununun yaşanmadığı okulların sayısı çok azdır. 

4. Bilgisayar öğretmenleri, okul idarecilerinin isterlerse donanım ıçın kaynak 

bulabileceklerini iddia etmektedirler. 

5. Bilgisayar dersleri eğitim programlarında sıkıntılar yaşanmaktadır. 

6. Bilgisayar derslerinin eğitim programları daha esnek olmalıdır. 

7. Bilgisayar dersleri eğitim programlan sürekli yenilenen yazılımların gerisinde 

kalmahad ır. 

8. Bilgisayar öğretmenleri eğitim programları nedeniyle yeterince yararlı 

olamamaktadır. 

9. Endüstri 1\1eslek Liselerinde farklı bölümlerde aynı isim altında okutulan 

derslerin içerikleri bölümlerin özelliklerine göre düzenlenmemiştir. 

10. Bilgisayar programlama derslerinde algoritma konusu ihmal edilmektedir. 

11. Donamnı bölümü olan okullarda yazılım bölümünün olmaması bir eksikliktir. 

12. Bilgisayar derslerinde uygulamalı sınav yapılması için yasal düzenlemeler 

bulunmamaktadır. 

13. Bilgisayar eğitiminde yanlış yol izlenmekte ve yeterli verim alınamamaktadır. 

Bilgisayar öğretmenleri eğitim-öğretim etkinliklerini yürütürken bir çok sorunla 

karşılaşınaktadır. Branşın özelliği olarak donamma bağlı bir derstir ve okullarda 

bilgisayar donanımlarının durumu araştırma sonuçlarına göre pek iç açıcı değildir. 

Eskişehir merkezinde donanım sorunu yaşamayan sadece bir okul vardır. Bilgisayar 

öğretmenleri, okul yöneticilerinin eğer isterlerse donanım için kaynak ayınıbileceklerini 

ifade etmişlerdir. Okullarda sadece bilgisayar değil, yan cihaziarında da sıkıntılar 

yaşanmaktadır. 

Bilgisayar öğretmenleri zorlayan bir başka konuda eğitim programlarıdır. Bilgisayar 

derslerinin eğitim programları güncellikten son derece uzaktır. Bilgisayar derslerinin 

eğitim programlarının öncelikli olarak gözden geçirilmeleri gerekmektedir. Bu 

düzenlemeler yapılırken bilgisayar öğretmenlerine hareket alanı kazandıracak esneklik 

sağlanmalıdır. Bilgisayar programlama derslerinde algoritma konusuna gereken önem 

verilmelidir. Aynca farklı bölümlerde aynı isim altında okutulan derslerin içerikleri de 

bölümlerin özelliklerine ve gereksinimlerine görev yeniden düzenlenmelidir. Donanım 
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bölümü bulunan okullarda yazılım bölümleri de açılmalıdır. Yazılım eğitimi ihmal 

edilmemeli ve yaygınlaştmlmalıdır. 

Bir önemli nokta da bilgisayar dersleri için uygulama sınavları yapılınasının yasal 

dayanakları bulunmamasıdır. Doküman saklanması gibi konular henüz çözülemediği 

için bir çok bilgisayar öğretmeni uygulamalı sınav yapmamaktadır. Oysa bilgisayar 

dersleri uygulama dersleridir ve sınavlannın da bu şekilde yapılması sağlıklı olacaktır. 

Uzmanların bu konuda çalışmalar yapmaları gerekmektedir. 

Eğirim programlarında yaşanan sorunlar nedeniyle bilgisayar öğretmenleri yeteri kadar 

verimli olamadıklarını düşünmektedirler. Bazı bilgisayar öğretmenleri bilgisayar 

eğitiminden çeşitli nedenlerle verim alınamadığını öne sürmektedir. Bu öğretmelere 

göre okullarda yanlış uygulamalar yapılmaktadır. Yeni stratejiler geliştirilmeli ve 

bilgisayarı ezberleyen değil, bilgisayarda üreten ve bilgisayardan yararlanan bir eğitim 

anlayışı yerleştirilmelidir. 

5.2. 7. Bilgisayar Öğretmenleri 

Araştırma sonuçlarına göre bilgisayar öğretmenlerinin kendilerine ilişkin değişmesini 

istedikleri dunHnlara ilişkin bulgular aşağıdaki gibidir 

1. Öğretmenlerden bir kısmı bilgisayar öğretmenlerine karşı olumsuz tavırlarda 

bulunmaktadır. 

2. Bazı okullarda okul yöneticiler bilgisayar öğretmenlerine sahip çıkmaktadır. 

3. Eskişehir' de Bilgisayar öğretmenlerinin sayısı çok azdır. 

4. Bilgisayar öğretmenleri mesleki anlamda örgütlü olmamaktan şikayet 

etmektedirler. 

5. Bilgisayar öğretmenleri diğer branşlara göre kendilerini mesleki olarak daha 

hızlı yenilemek zorundadır. 

6. Bilgisayar öğretmenleri, sektördeki bilgisayarcılada bir karşılaştırma 

yaparak daha bilgili olmalarmda rağmen hak ettikleri ilgiyi göremedikJeıini 

ifade etmektedir. 

7. Bilgisayar öğretmenlerinin büyük bir çoğunluğu bürokrasi ile mücadele 

etmek için çok gençtir. 
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8. Bilgisayar öğretmenlerine göre Üniversiteler kaliteli bilgisayar öğretmeni 

yetiştirmektedir. 

Bilgisayar öğretmenleri, bazı öğretmenierin branşlannda dolayı kendilerine olumsuz 

tavırlar takındıklannı ifade etmektedir. Bu durumun efsane bilgisayar korkusuyla bir 

ilişkisi var mıdır bilinmez ama nedenleri kişisel değilse, bu durum incelenmesi gereken 

önemli bir durumdur. Bilgisayar öğretmenlerinin sayılarının çok az olması (Eskişehir' de 

yaklaşık 20 tane) onlara karşı farklı davranılmasına neden olabilir. Örneğin bazı 

okullarda okul yönetimleri bilgisayar öğretmenlerine sahip çıkmaktadır. Bu durum 

öğretmeler arasında farklı yorumlanabilir. Bilgisayar öğretmelennin yaş ortalaması çok 

düşüktür. Bu durum meslekte ilerlemiş diğer öğretmenierin de onlara karşı tavırlarını 

değiştirebilir. Bilgisayar öğretmenlerinin çok genç olmalan bürokrasi ile mücadele 

etmelerini zorlaştırmaktadır. Yaşadıklan bir çok olumsuzluğun arkasında, haklarını 

arayacak kadar mesleki deneyimlerinin bulunmaması yatmaktadır. 

Bilgisayar öğretmenlerine özel bir başka durum da bilgisayar alanının kendini sürekli 

yenilenıesidir. Diğer alanlarla karşılaştırıldığında bilgisayar öğret menleri mesleki 

gelişimlerini sürdürebilmek için çok daha fazla zaman, emek ve para harcamak 

zorundadır. Bilgisayar öğretmenleri sürekli olarak progranıların yeni sürünılerini 

öğrenmek ve öğretmek durumundadırlar. Bunun için sürekli yayınlara abone olmak, 

kitaplar almak ve bilgisayar sahibi olmak gerekmektedir. Bilgisayar kitaplarının 

fıyatları çok pahalıdır. Bilgisayarı olan öğretmenler de yaklaşık olarak her üç yılda bir 

bilgisayarlarına yatırım yapmak durumunda kalmaktadırlar. Bilgisayar sektöründeki 

tüm satışlar dolar üzerinden yapıldığı için ortaya ciddi maliyetler çıkmaktadır. Diğer 

branş öğretmenleri de bilgisayar kullanmaktadırlar ve aynı masraflarla 

karşılaşmaktadırlar ancak söz edilen durum bilgisayar öğretmenleri ıçın bir 

zorunluluktur. Kuşkusuz bilgisayar öğretmelerinin mesleklerine ilişkin en çok şikayet 

ettikleri konuların başlannda bu durum gelmektedir. 

Bilgisayar öğretmenleri hak ettikleri ilgiyi göremedikJerini ifade etmektedirler ancak bu 

ilginin kimden ve niçin gelmesi gerektiğini açıklamamaktadırlar. Kendi ifadeleri 

dikkate alındığında, kendilerini sektördeki bilgisayarcılada kıyaslamaktalar. Onlardan 
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l. Bazı bilgisayar öğretmenleri okul yöneticilerine ikna ederek bilgisayar 

donanımlannın iyileştirilmesini sağlamıştır. 

2. Bazı bilgisayar öğretıncieri okuHanna devlete yük olmadan kendi imkanlarıyla 

İnternet getirmişlerdir. 

3. Bazı bilgisayar öğretmenleri okul yönetimi ve okuldaki diğer bölümler ile 

işbirlibı-i yaparak bölümlerinin gereksinimlerini sağlamışlardır. 

4. Bazı bilgisayar öğretmeleri çalıştıklan okııllarda diğer öğretmeniere ücretsiz 

bilgisayar kursu vermişlerdir. 

5. Bazı bilgisayar öğretmenleri okullarında öğle tatillerinde nöbetçi öğretmen 

sistemi ile laboratuarları öğrencilerin kullanımına açmışlardır. 

6. Bazı bilgisayar öğretmenleri, eğitim programlarındaki eksiklikJeri kendi çabalan 

ile kapatmaya çalışmaktadır. 

7. Bazı bilgisayar öğretmeleri para toplayarak öğrencilerini bilgisayar dergilerine 

abone yapmaktadır. 

8. Bazı bilgisayar öğretmenleri eğitim programlarının yenilenmesi için ilgili 

makamlara kişisel girişimlerde bulunmuşlar ve zaman içinde sonuç almışlardır. 

9 Bazı bilgisayar öğretmenleri okullarında alanıadıkları dersler için daha üst 

makamlara başvumıaktadır. 

1 O Bazı bilgisayar öğretmenleri sertifika sınavlarında düzenli görev alabilrnek ıçın 

meslektaşlarıyla girişimlerde bulunmaktadır. 

Bulgular incelendiğinde, bilgisayar öğretmenlerinin eğitim-öğretim etkinliklerinde bazı 

projeler gerçekleştirdikleri görülmektedir. Bu projeler, görev yaptıkları okulların 

olanaklarıyla ve yöneticilerin tutumlanyla doğnıdan ilgilidir. Gerçekleştirilebilen 

projeler, okullarda öğretmenierin ne kadar etkili olabildiklerini de göstermektedir. Bir 

okulda rahatlıkla İnternet kurulabilirken, bir başka okulda, okul yönetimi Okulun Web 

sayfasının yapılmasına çok ilgisiz kalabilmektedir. 

Bilgisayar öğretmenleri gerçekleştirdikleri projeler ile devlete ciddi maddi katkılar 

sağlamaktadırlar. Her okulda bilgisayar derslerinin yürütüleceği ve bilgisayar 
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yönetimlerinin inisiyatifine kalmış götiinmektedir. Bazı öğretmenler kendilerinin 
'-

girmeleri gereken derslere girernemektc ve bürokratik yollardan sonuç alamamaktadır. 

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği bilgisayar kursları sertifıka sınavlarında da 

bilgisayar kursundan mezun olan öğretmenler, bilgisayar öğretmenleriyle aynı statüye 

kanarak görevlendirilmekte, bu da bilgisayar öğretmenlerini incitmektedir. Hem ücret 

hem de moral kayba uğramaktadırlar. Bu konuda bazı girişimlerde bulunulduğu ifade 

edilmiş, ama sonuç alırup alınamadığı bu aşamada belirtilmemiştir. 

Bilgisayar öğretmenlerinin projelerini gerçekleştirememe nedenleri olarak maddi 

yetersizlikler, okul yönetimlerinin tutumları ve yetkisizlik ifade edilebilir. Özlük 

haklannın kaybı konusunda ise bürokrasi en büyük engel olarak görülmektedir. Okul 

yönetimlerinin uygulamaları da önemli bir nedendir. 

5.3.2. Öneriler 

Araştırma sonuçlarına göre bilgisayar öğretmenlerinin çeşitli konular hakkındaki 

öneriler aşağıda incelenmektedir. 

5.3.2. ı. İl Milli Eğitim Miidürliiğii ve Üst Makamlar 

1. Bilgisayar kursları scrtitlka sınavlarında sadece bilgisayar öğretmenleri 

görevlendirilmelidir. 

" Hizmet-içi eğitim ile tüm öğretmenlere bilgisayar kursu verilmelidir. 

3. Çok çalışan öğretmenler maddi ve ınanevi olarak desteklenmelidir. 

4. ·Oniversiteler ve Milli Eğitim Bakanlığı daha yakın ilişkiler içinde 

olmalıdırlar 

5. Demirbaş yasası değiştirilmeli ve bilgisayar çağının özelliklerine uygun 

olarak düzenlenmelidir. 

6. Milli Eğitim bakanlığında bilgisayar dersleri eğitim programlannın 

geliştirilmesi için sürekli bir birim oluşturulmalıdır. 

Bilgisayar öğretmenleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, bilgisayar kurslan sertifıka 

sınavlannda sadece bilgisayar öğretmenlerinin görevlendirilmelerini istemektedirler. 

Çünkü bu durum onların hem maddi hem de moral kaybına neden olmaktadır. Ayrıca 
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bilgisayar öğretmenleri, diğer öğretmenler bilgisayar kullanmayı ne kadar çok 

öğrenirlerse, kendi iş yüklerinin o kadar hafıfleyeceğini ümit etmektedirler. Ayrıca 

bilgisayar öğretmenleri çok çalışan öğretmenierin maddi ve manevı olarak 

desteklenmesini istemektedirler, bu şekilde yorucu çalışmalarının bir karşılığını almayı 

beklemektedirler. 

Bilgisayar öğretmenleri demirbaş yasasının değiştirilmesini istemekte, böylece 

okullanndaki bilgisayann daha iyi bir şekilde yenilenebileceğine inanmaktadırlar. 

Bilgisayar öğretmenleri, bilgisayar dersleri eğitim programlarının sürekli bir iyileştirme 

içinde olması için Milli Eğitim bakanlığı bünyesinde sürekli bir birim oluşturulmasını 

önermektedirler. 

5.3.2.2. Okul Yönetimleri 

1 . Okul yönetimleri iş dağılımını adil yapmalıdır. Okuldaki her birim kendi 

işini kendi yapmalıdır. 

2. Bilgisayar bölümlerine aşırı iş yüklenmemelidir. 

3. İdari yazılımlar satın alınırken sözleşme şartları çok iyi belirlenmelidir. 

4. Okullarda teknik servis birinıleri kurulmalı ve bilgisayar öğretmenleri gerçek 

görevlerine dönmelidirlcr. 

5. Bilgis<:ı:yar öğretmenlerine memurların yapması gereken yazı yazma işleri 

verilmemelidir 

Bilgisayar öğretmenleri verimlilik ve adalet için okulda herkesin kendi işini yapmasını 

önermektedir. Bu istek, bilgisayar öğretmenlerinin çoğunlukla başka birimlerin ve 

kişilerin işlerini yapmak dunımunda oldukları ıçın belirtilmiştir. Bilgisayar 

öğretmenleri, aşırı bir iş yükü ile karşı karşıya olduklarını ifade ederek, hem 

yanılduklarını hem de verimli olamadıklarını belirtnıektedirler. Aynı ücreti aldıkları 

diğer öğretmenierin de işlerini yapmak durumunda kalmalan moral açıdan bilgisayar 

öğretmenlerini olumsuz etkilemektedir. 
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Öğretmenler, artık tamir ve bakım işlerinin sının aştığını, bu işlerden neredeyse ders 

yapamaz duruma geldiklerini ifade etmektedirler. Bu durumun çözülmesi için sunulan 

önerilerden biri de ok.-ullarda sürekli teknik servis birimlerinin kurulmasıdır. 

Bilgisayar öğretmenierinin en çok rahatsız oldukları durum ise kendilerine sürekli 

verilen yazı işleridir. Bilgisayar öğretmenleri bu işlerin ok-ul memurları tarafindan 

yapılınası gerektiğine inanmaktadırlar. Bu durumun bir an önce bir çözüme 

kavuşturulması gerektiğini ifade etmektedirler. 

5.3.2.3. Öğretmenler 

1. Tüm öğretmenler etkin bir biçimde bilgisayar kullanmalıdır. Bu bilgisayar 

öğretmenlerinin iş yükünü de hafifletecektir. 

2. Bilgisayar öğretmenleri mesleki dayanışma içinde olmalıdır. 

3. Bilgisayar öğretmenlerine daha çok değer verilmelidir. 

Bilgisayar öğretmenleri, her öğretnıenin mutlaka bilgisayar kullanıcısı olması 

gerektiğini düşünıncktedirler. Bu durum onların iş yükünü de hafifleteccktir. 

Bilgisayar öğretmenleri kendi aralarında bir mesleki dayanı~ma içinde olmaları 

gerektiğini ifade etmektedirler. 

çıkabilecek lerini düşünınektedirler. 

Bu şekilde bürokrasiylc daha kolay başa 

Bilgisayar öğretmenleri hem sayı olarak çok az oldukları hem de çok ağır ve önemli 

işler yaptıklamıa inandıkları için kendilerine branş olarak maddi-manevi daha çok değer 

verilmesi gerektiğini ifade etmektedirler. 

""3 2 4 L'~· • o··~ · -· . . . ı:..gıtım- gretım 

1. Bilgisayar dersleri eğitim programlan güncel ve esnek olmalıdır. Bilgisayar 

öğretmenine hareket alanı açılmalıdır. 

2. Okullardaki bilgisayar donanımlan teknoloji çöplüğüne dönüşmeden hızla 

yenilenmelidir. 

3. Temel bilgisayar eğitiminin başlangıç yaşı düşürülmelidir. 



4. Farklı bölümlerde aynı ad altında okutulan derslerin içerikleri aynı 

olmamalıdır, bölümlerin özelliklerine göre içerikleri de yeniden 

düzenlenmelidir. 

5. Okullarda teknoloji sınıfları oluşturulmalıdır. Öğrenciler yeni gelişen 

teknolojilerden yararlanabitmelidir. 

6. Öğrenciler bilgisayardan yararlanabilmelidir. Bilgisayarı oyun oynamak ve 

eğlenmek için değil, farklı amaçlar için de kullanabilmelidir. Eğitim 

stratejiler bu yönde geliştirilmelidir. 

7. Bilgisayar artık bir eğitim aracı olarak kullanılabilmelidir. 
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Bilgisayar öğretmenleri güncel konuları daha iyi aktarabilmek için bilgisayar dersleri 

eğitim programlarının daha esnek olması gerektiğini önermektedirler. 

Bilgisayar öğretmenleri, bilgisayar eğitiminde bir şeylerin yanlış gittiğini iddia ederek, 

temel bilgisayar eğitiminin daha erken yaşiara çekilmesi gerektiğini belirtmektedirler. 

Bilgisayar öğretmenleri, okullarda bilgisayarların şimdikinden çok daha verimli olarak 

kullanılması gerektiğini düşünmektedir. Bilgisayar öğretmenlerine göre yapılan 

uygulanıalar, yaratıcı düşünceyi desteklenıenıekte, bilgisayar bir eğitim aracı olarak 

kullanılamamaktadır. 

5.3.3. Diişiinceler 

1. Bilgisayar okur-yazarı olmak bir zonınluluk halini almıştır. 

:2. Bilgisayar öğretmenleri mesleki gelişimleri için büyük çaba göstermelidirler. 

Bilgisayar öğretmenleri bilgisayar okur-yazarı olmanın bir zorunluluk haline geldiğini 

ve stratejilerin buna göre belirlenmesi gerektiğini düşünmektedirler. Ayrıca bilgisayar 

öğretmenleri, kendilerine bu konuda büyük görevler düştüğünün bilinciyle mesleki 

gelişimleri için çok çaba göstermek durumunda olduklarını ifade etmektedirler. 

5.4. Yapılacak Diğer Araştırmalar İçin Öneriler 

Bu çahşma sadece ortaöğretim kurumlannda çalışan bilgisayar öğretmenleri ile 

gerçekleştirilmiştir. Özellikle Bilgisayar ve Öğretim teknoloji Bölümleri mezunlan 
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görevlerine başladıktan sonra, ilköğretim bilgisayar öğretmenlerinin durumunu konu 

alan bir araştırma yapılmalıdır. Araştırmacı, böyle bir çalışmanın, ilköğretİrnde 

bilgisayar eğitimi konusuna çok büyük katkı sağlayacağını düşünmektedir. 

Türkiye'de okul yöneticilerinin bilgisayara ve bilgisayarı eğitimde kullanmaya ilişkin 

düşünceleri ve uygulamaları bir başka araştırma konusu olmalıdır. Bu araştırmadan 

çıkan sonuçlar, yöneticilerin tutumlarının, okullardaki bilgisayar eğitimini doğrudan 

etkilediğini göstermektedir. 

Stajyer öğretmenierin maruz kaldıkları uygulamalar konusunda bir başka araştırma 

konusu olmalıdır. Bu araştırmadan çıkan sonuçlar bazı okullarda stajyer öğretmeniere 

çok olumsuz davranışlarda bulunulduğunu göstermektedir. 

Okullarda görevlendirmelerin nasıl yapıldığı bir başka araştırma konusudur. Bu 

araştırmadan çıkan sonuçlar, bazı okul yönetimlerinin görevlendirmeleri adil bir şekilde 

yapmadığı ve eğitim-öğretimi olumsuz bir biçimde etkilediği yönündcdir. Bunun 

nedenleri araştınimalı ve eğitim çalışanlarının verimliliğini düşüren uygulamalar tespit 

edilmelidir. 

Okulların yeniden yapılandırılmaları konusunda araştırmalar gerçekleştirilmeli ve 

bilgisayar eğitiminin tam olarak yerleştiği bir okulda hangi sürekli birimlere ihtiyaç 

duyulacağı belirlenmelidir. 

Amerika Birleşik Devletlerinde uygulanan "Teknoloji Lider Öğretmen Modeli" 

araştırılmalı, bu modelin Türk eğitim sistemi için uygulanabilirliği incelenmelidir. 

Göreceli olarak diğer öğretmenlerden daha çok çalışan öğretmenleri maddi ve manevi 

olarak destekleneceği ücret ve özlük hakları konusunda, yapılacak araştırmalar yoluyla 

öneriler sunulmalıdır. 
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SORULAR 

ı. Bilgisayar öğretmeni olarak okulda neler yapıyorsunuz? Daha önce başka 
okullarda görev yaptıysanız görev ve sorumluluklannızı karşılaştırır mısınız? 
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2. Okulda üstlendiğiniz görev ve sorumluluklarınızı daha iyi yerine getirebilmek için 
nelerin değişmesini isterdiniz? 

3. Bu söz ettiğiniz şartların oluşması için kişisel bir çabanız oldu mu? Olduysa ne 
tür olumlu ve olumsuz durumlarla karşılaştınız? 
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ı3. Öğretmenlik dışında bir uğraşı n ız oldu mu? 

14. Öğretmenlik bilinçli bir tercih miydi? 

ı5. Branş seçiminiz bilinçli bir tercih miydi? 
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EK-E 

BİLGİLEI\ITIİRME FORMU 

Bu çalışınanın Anadolu Üniversitesi, Ei~iliın Bilimleri EnstiHisüne hap)ı olarak yüksek lisans 
Pf;itimine dL~vı;m eden Mustafa EKER'in ........................................... danı~mı;nlıf;mda yürütlüğü tl'/. 

ı..:ı;lı~nıasının bir bülünıünü kcıpsödıgını l>f;rendinı. Si iz konusu anı~tırımuıın geref;i olarcık Eski~ehir' Lkki 
Milli Egitim Bakanlıgına baglı okullarda görev yapan Bilgisayar Ögretmenkri ile "görüşme" leknij',ine 
dayalı hir veri toplarmı çalışımısı yapıldı[~, hıı çalı~nıaya ili~kin g('rekli rPsmi izinin F.. Valilij~i ve E. il Milli 
Ef;iliın l'v1üdürlüp,ü tarafıııJcın vt~rildip,i ara~tırnıau lönıfıııJan baııa !'ildirildi. 

II. ARAŞTIRMAl'."'IN AMACI 
ilı~li çalı5ııırının aman E.'de Milli Ei~ihnı Bakanlıi~ın;ı haf~lı okullardaki bilgisayar 

l>f;rdnwnlt'riııiıı nıL•skki sorunlarını incl'lPrııl'ktir. Bu ı,;alı~ımmın aıııaunı biliyorum VL' giiııüllü olcırak 

katılıyorum. 

III. ARAŞTIRMA Si)R.ECİ 
Bu ara!ıtırınaııın 2001-2002 i'>f;rdim yılı gü/. di">ıwnıiııde yakla~ık bir saatlik bir tt>yp kaydını 

kapsadıgıııı; ara~tırıııaunııı, ara::;tırıııcisıııın ilt•rky('ll L~Vrt>h•rindl' bL~ııiın gürü~ Vl' dü!;ôüııcdPriııH' h•krar 
bcı~vurrııası gt~rl~klif;indL' lwninıh~ ildi:;;iııı kurcıbill'Cl'i\ini biliyorum. 

IV. ARAŞTIRMANIN OLASI RlSKLERİ VE YARARLARI 
Bu gi·ırü~Jll<' l'snasında sDruhın konulara ilhkin ı•,Cırii~lvriıni <:u,:ıklarkt•n kı•ndiıni ralıal 

hissl'tllll'/.Sl'lll istt>diı\iııı aııd<-1 Vl' hi,bir yaplırıııı Dlım1daıı gi\rü~ııı<'yi k('Sllll' lıakkıııı:.ı ~ahip olduf~uıııu 

hiliyuruırı. 
Hl'rlıcıııgi bir sDruıı kar~ısında ;;ıra~tınııan Mu:-.tafa EKER' L' yukarıda lwlirtill'ıı tL·h•foıı VL' dif',l'r 

ill'li:?iııı iıııJ..cııılurıııdaıı y<ırarlamırak ula:;;avaf;ııııı, J:L'rl'kirsl' hı anı~lırıııaııııı yiiııdiL isi .......................... .'a 
................................ rwlu tekfPndnn vcı dıı ......................... ('-rostu mln•sindcn ya da A.Ü. Egitim Bilirııll'ri 
Eııstitüsii Tv1i.idiirii Dr. Cu:ıkurı B,\ YR;\I<'cı ..... . ... ııulu tvll'fuııdaıı ya LLl... . .......... ı• 

po:-.t<-ı <ıdrl':-.indcıı u]d~d']•ilt•ı t•)•,iıııi bilir<•nırıı. 

V. KATIUMCJNIN liAKTJARI 
Bu ı.cılı':>JlldVd katılıııcıııırı lcırııaırıt•ıı )',i)ııiilliilük ı·:-.asırıa d<~v<ıııdıf;ıııı vı• istı·dii';iııı zaıııaıı l•u 

~:all'illliJdwı lıiı;bir .ıı:ıkldıııa yaprıachırı VL' lıiı,hr y<Jplırııııa ııwru/. kalıııadaıı ayrılal>ih·u·);iıııi dııladıırı. 

VL GİZL1L1K 
Gi.ırü~ıııl' :-.ırasıııJa l']Jp ı•clilvıı l•ilv,iiPriıı anııııiııı ula nı k tııplaııaı ap,ıııı aııladıııı. Vı~rilvriıı 

<muııiııılif;iııi saf;laıııak i(iıı katılaııl:.ırııı kiıııliklt>riıw ili~kiıı tüııı lıilgilt•r gi.-.li tutulacdk Vl' ara~tırıııaııııı 
raporhı:;;tırılımısıııJd bu lıilgilt•r kl'siııliklı· a~ıklaıııııayau.ıktır. /'>.nı!;itırıııanın lcııııaınlaıııııcısırıda suıını 

ı·,i\rü::iııwkrP ili::ikiıı lüııı İl'YP kasdkri yuk l'diku•klir. 

VII. PARASAL DESTEK 
Bu ~·cılı~nıaycı kcıtılıııaııı ıwdt•ııiylP l•aııa ht>rlıcın)•,i lıir i·ıdvıııc yar•ıl<ııııcıy<Hcif',ıııı l•iliyorurıı, bunuıı 

iı,;iıı bir lcıh•hiııı olıııayaccık. Kcılılııııııı gönüllülük L'sasıııcı dcıyaııdıgıııı biliymuııı. 

VIIL BİLGİLE:NTIİRME MTLAŞMASI 
Yukında baııcı VL!rikm bilgih~r ı:;;ıf;mda bu (i:ilı::inıaya kı:ıtılnıayı kı:ıhul Pdiyorunı. 

Katılımcı 

Tarih .... / ..... / 2002 

İmza 

Ara~tırmacı 

Mustafa EKER 

Tarih .... / ..... / 2002 

İm7n 
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EK- F 

Madde 56 - Öğretmenler kendilerine verilen dersleri okulurlar, bunlarla ilgili bütün 

17 ı 

uygulamaları ve deneyleri yaparlar. Serbest çalışma saatlerinde öğrencileri gözellerler. Öğretmenler, dersler dışında 
okulun eğitim öğretim ve yönetim işlerine de canlı bir şekilde katılmakla; kanun, yönetmelik ve emirlerle saptanan 
ödevleri yapmakla yükümlüdürler. Öğretmenler, öğrencilerini yetiştirmek konusunda her fırsattan yararlanmalı, hizmet 
ruhu beslemeli, ödevden kaçınmamalı, öğrencilerine öğrenim işlerinde iyi bir yardımcı ve kılavuz olmalı eğitim işlerinde 
tutum ve davranışları ile örneklik etmelidirler. 

Madde 57 - Öğretmenierin öğretim işlerinde ödevler i şunlardır: 
a) Öğretmenler, her ders yılı basında müfredat programlarının, ders uygulamalarının (çevre tarihi eser, müze, teknik 
kurumlar vb. incelemeleri) ve deneyierin ayiara dağılılmasını gösterir bir plan hazırlayarak derslere başlamadan önce b·ır 
örneğini okul müdürüne verirler. 
b) Öğretmenler, derslerini yararlı bir şekilde vermek için, derslere hazırlıklı girrnek ve okulda bulunan ders araçlarından 
ve okul kitaplığmda bulunan kitaplardan öğrencilerini yararlandırmakla yükümlüdürler. 
c) Öğretmenler. öğrencilerini kişisel çalışmalara yöneltmek için tedbirler alırlar. (Bu hususta yerine göre tabii çevreden, 
eski eserden, müzelerden, kitaplıklardan, işlik ve laboratuvarlardan, dizartasyon ve ödevierden, okulda düzenlenecek 
müsamere, müzik, spor ve bahçe çalışmalarından, okulda bütün öğretmenierin elbirliğiyle yaratıp yaşatacakları çalışma 
havasından yararlanırlar. incelerne gezintilerinin bir plana göre yapılması, gidilecek kuruma önceden haber verilerek 
gereken tedbiıierin alınması, öğrencilere, görecekleri ve inceleyecekleri konular üzerinde bir plan verilmesi gerektir.) 
d) Aynı dersi okutan zümre öğretmenleri ve aynı sınıfta ders okutan öğretmenler sık sık toplanarak aralarında iş birliği 
yaparlar. Bu toplantılardan ilki ders yılı başında yapılarak bu maddenin (a) fıkrasındaki planlar incelenir. 
e) Öğretmenler, derslerde öğrencilerine "Yazılı Öğrenci Ödevler! Yönetmeliği" hükümetlerine göre ödev vermek ve 
bunları düzelterek öğrencilerine geri vermekle yükümlüdürler. 
f) Öğretmenler, imtihan yönetmeliğiyle kendilerine verilen ödevler! yapmak ayırtman seçildikleri okulların imtihanlarında 
hazır bulunmak zorundadırlar. 
g) Öğretmenler, verdikleri dersleri, yaptııdıkları ödevleri, yaplıkları deneyleri ve yoklama konularını her derste sınıf 
defterine yazarak imza ederler. 
h) ö~retmenler, dersçe laboratuvarlarda ya da bir gezide yaptıkları ve yaptırdıkları deney ve uygulamayı her hafta 
sonunda müdüre bir raporla bildirirler. 
i) Öğretmenler, derse girince yoklamayı kendileri yapar, derste bulunmayanları ve bunların sayısını yazarak yoklama 
kağıdını imzalarlar. 
j) Öğretmenler, not defterlerini her zaman yarılarında taşımak, derse kaldırdıkları öğrencilere takdir edecekleri notları 
mürekkeple bu deftere yazarak o ders içinde öğrenciye bildirmek zorundadırlar. Yazılı yoklama kağıtlarına ve ödevlere 
takdir edilen notlar da bu deftere aynı suretle geçirilerek öğrencilere bildirilir. 

Madde 58- Öğretmenierin eğitim işlerinde ödevleri şunlardır. 
a) Öğretmenler; haftada bir gün nöbet tutarlar. Öğretmen sayışı elverişli olmayan okuilaıda okulun nöbetçi öğretmensiz 
kalmaması için nöbet işleri okul müdürü tarafından gereğince ayarlanır. 
b) Öğretmenler, yönetimi öğretmenler kurulunc.a ya da okul müdürlüğünce kendilerine verilen öğrenci kurullarını yönetir 
ve her türlü eğitim çalışmalarına katılırlar. . 
c) Öğretmenler, öğretmen kurulu kararıyla kendilerine verilen sınıfın eğitim işlerini üzerlerine alırlar. Öğretmenler. bu 
sınıftaki çocukların. ayrı ayrı üstünlüklerini. kusurlarını ve yönsemelerini incelemeye ç.alışırlar. Eğitimini üzerlerine 
aldıkları sınıfın çocuklarının okul içi ve dışındaki durumları, davranışları; çalışmalarıyla yakından ilgilenirler. Okul 
mOdOriOğü ile bu hususta sıkı bir iş birliği yaparlar. (Öğretmenlere, eğitimini üzerierine aldıkları sınıflarda, elden geldiği 
ölçüde fazla ders verilir.) 

Madde 59 - Okullarda nöbet birinci dersten yarım saat önce başlar. aralıksız devam ederek son dersten 15 dakika 
sonra biter. 

Madde 60 - Birkaç okulda görevli olan öğretmen. rnaaşım aldığı okulda nöbet tutar. Valilik gerekli görürse, öğretmenin 
nöbet tutacağı okulu değiştirebilir. 

Madde 61 - (Değişik: 31/01/1994- 2400 s.T.D.) Okulun bina ve tesisleri, öğrenci mevcudu yatılı, gündüzlü, normal veya 
ikili öğretim gibi durumları göz önünde bulundurularak; öğretmenler, okul müdürü tarafından düzenlenen nöbet 
çizelgesine göre, normal öğretim yapan okullarda gün süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde 
nöbet tutarlar. Öğretmen birden fazla okulda derse giriyorsa rnaaşım aldığı ol-,-ulda, maaş aldığı okulda hiç dersi yoksa 
en çok dersinin bulunduğu okulda nöbet tutar. Hizmet süreleri bayanlarda 20. erkeklerde 25 yıl ve daha fazla olan 
öğretmenler ile hamile öğretmeniere doğumuna 3 ay kala ve doğumdan sonra 6 ay nöbet görevi verilmez. Ancak, 20 
veya 25 hizmet yılını dolduran öğretmenierin sayıca fazla olduğu okullarda ihtiyaç duyulduğunda bu öğretmeniere de 
nöbet görevi verilir. 

Madde 62 - Nöbetçi öğretmenin ödevıeri şunlardır: 
a) Okulun eğitim ve öğretim işlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak, öğrencilerin kişisel sorunlarıyla ilgilenerek 
gerekli yardımlarda bulunmak, 
b) Sabahleyin sobaların yakılıp yakılmadı!')ını, akşamları sobaların ateşlerinin alınarak söndOrOIOp söndOrülmediğlni ve 
sabah temizliğinin yapılıp yapılmadığını denetlemek, eksikleri varsa tamamlatmak, 



c) Bahçede, koridorda, sınınarda ve okulun diOer yerlerinde bulunan öğrencilere 
gözcOlük etmek (Birkaç nöbetçi öğretmen bulunursa müdür tarafından iş bölümü yapılır), 
d) Öğretmeni gelmeyen sınıfla bulunmak. 

Madde 63- Öğretmenierin yönetim içlerindeki ödevleri şunlardır: 
a) Okulun disiplin ve onur kurulu ile eğitim ve yönetim kurullarında kendisine verilen ödev!eri yapmak, 
b) Öğretmenler kurulu toplantısına katılmak, 
c) Müdürün uygun bulacağı şekilde okulun öteki yönetim işlerine yardımcı olmak. 

Madde 64- Öğretmenler Tebliğler Dergisini okumakla yükümlüdürler. 

Madde 65 -Öğretmenler, bü!ünleme imtihanlarından ve öğretim yılı başlangıcından birgün önce göreve başlarlar. 
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Madde 66 - Okulun açılma tarihinde ve ders yılı içinde hastalık ya da pek önemli bir özür dolayısıyla ödevine gelmeyen 
öğretmenler, özürlerini üç gün içinde haber vermek zorundadırlar. Süresi içinde özürünü bildimeyenler ya da özürleri 
okul müdürlükierince kabul edilmeyenler hakkında kanuni hükümler uygulanır. 
Öğretmenler bir günden çok tedaviyi ve dinlenmeyi gerektiren hastalıklarda özürlerini raporla belgelendirmek ve bir 
günlük olan hastalıklarını da bir tezkere He okul müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar. Bir ders yılında bu hal üç defadan 
çok olursa rapor istenir. Sağlık raporlarının 782 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan 315 -1-81 sayılı Müdürler 
Encümeni kararıyla Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanıp 03/10/1953 tarih ve 8524 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan yönetmeliğe uygun bulunması gerekir. 
Raporlarında, hemen sağıtım altına alınması ve görevinden ayrılması hakkında bir kayıt bulunmayan öğretmenler, 
raporları ilgili makamlar tarafından incelenip onaylanarak kendilerine tebliğ edilmedikçe görevlerinden ayrılamazlar. (4) 

Madde 67 - Öğretmenlere, imtihanların devamı süresince ve ders yılı içinde kendi hastalıklarından başka ancak pek 
önemli sebeplerle izin verilebilir. Bir yıl içinde üç defadan çok olmamak üıere bir güne kadar olan özürlerin kabulü 
müdüre aittir. Daha çok izinler için kanunların genel hükümleri içinde işlem yapılır. Yaz ve dinlenme tatilleri dışında, 
öğretmenierin görev yerlerinden aynımaları için izin almaları gerekir. Ancak, dinlenme tatilinde görev yerinden 
ayrılanlara bu süre için ders ücreti ödenmez (5) 

Madde 68 - Öğretmenler, Ortaöğretim Kanununun 11. maddesi gereğince öğretim, eğilim ve bilim ödevinden başka bir 
ödev alamazlar. Kendi okullanndan başka okullarda ek olarak öğretmenlik alacak öğretmenlerle ek olarak bilim. öğretim 
ve eğitimle ilgili b'ır işte çalışacak olan öğretmenierin Bakanlıktan izin almaları şarttır. 

Madde 69 - Öğretmenler, ayırtman ve öğretmen olarak görevlendirildikleri imtihan komisyonlarında ve okulda yapılan 
her türlü resmi toplantılarda bulunmak zorundadırlar. Görevlendirme ve toplantılar, yazı ile ilgililere duyurulur. Bu 
toplantılarda bulunmayanlara, derslerde bulunmayan öğretmenler hakkındaki hükümler uygulanır. 

Madde 70 - Öğretmenler ders yılı sonundaki imtihanların bitiminden bütünleme imtihanlarının başlamasına kadar 
adreslerini yönelkesine bırakmak şaıtıyla izinlidirier. Izinlerini ve dinlenme tatillerini yurt içinde diledikleri yeılerde 
geçirebiliıler. Yabancı memleketlere gideceklerin Bakanlıktan izin almaları gerekir. Üzerlerinde yönelim görevi olan 
öğretmenler yetkili makamlar tarafından görevle başka yere gönderilir ya da çağınlırlarsa yönetim görevinden 
ayrılmamış sayılırlar. 

Madde 71 - Öğretmenler dersleriyle ilgili ders araçlarını laboratuvar. işlik eşya ve gereçlerini. kitaplık kitapların korumak 
ve öğrencilerine de bu a\ışkanlığı vermekle yükümlüdürler. Ayrıca. özel memuru bulunmayan okullarda bu aletlerin ve 
kitapların korunmasından da sorumludurlar. 

Madde 72 - Öğretmenierin tuvaJetlerinde ve giyinılerinde yalıniık, temizlik temeldir. Senli benli, özensiz ve ağır başlılıkia 
bağdaşmayan kılıkiara yer verilmemelidir. Öğretmenler. öğrencilerin katıldığı okul dışındaki tören ve toplantılar da bu 
madde hükCımlerine uymak zorundadırlar. 

Madde 73 - Öğretmenierin kendi okullarındaki öğrencilere özel ders vermeleri. başka okullar öğrencilerinden ya da 
dışarıdan olup da özel ders verdikleri öğrencilerin imtihanlarında bulunmaları yasal---tır. 
Özel ders vermek isteyenlerin bu husustaki yönetmelik hükümlerine uymaları şarttır. 

Madde 74 - Öğretmenierin imtihanlar dışında okulda öğrencinin bulunduğu yerlerde ve öğrenci karşısında sigara 
içmeleri yasaktır. 

Öğretmen Kurulu Sınıf ve Zümre Öğretmenleri Toplantıları 
Madde 75 - Öğretmenler Kurulu, müdürün başkanlığında okulun bütün öğretmenleriyle slajyer öğretmenlerden 
meydana gelir. Müdürün bulunmadığı zamanlar başyardımcı ya da yardımcılardan birinin başkanlığı a'ıtında toplanır. 
Öğretmenler Kurulu, ders yılı basmda, ders yılı içinde ve ders yılı sonunda müdürün çağrısı üzerine toplanır. 

Madde 70 - Öğretmenler kurulunda, öğretim işlerinin düzenli yürütülmesi, okulun düzen ve disiplin işleri, öğrencilerin 
eğitim ve yetiştirilmeleri, kanı (kanaat) notlarının ineelenme ve onaylanması gibi öğretim ve eğitim işleri ile müdürün 
saptayacağı, Bakanlığın bildireceği konular üzerinde görüşmeler yapılır. Öğretmenler kurulunun kararıyla saptanacak 
öğretim ve eğitim işleriyle ilgili konularda daha sonraki toplantıların gündemleri arasına alınabilir. Öğretmenler kurulunda 
slajyerlerin durumu üzerinde yapılan konuşmalar dışında kişisel ve meslek dışı konular üzerinde görüşme ve tartışma 
yapılmaz. Ö\')retmenli!)e geçirilmesi söz konusu olan stajyer kendi hakkındaki toplantıya katılmaz. 

Madde 77- Aynı dersi okutan zümre öğretmenleri aralannda sık sık toplanarak müfredat programlarının ve derslerin 
birbirine paralel otarak yürütülmesi; ders aletlerinden, laboratuvar ve işliklerden, çevreden yararlanma işler 
program!aştırılması; öğrenci &!evleri ve ders yoklama isieri üzerinde anlaşma yapılması derslerde Bakaniıkça verilmiş 



173 

yönergeler gereğince izlenecek öğretim metotları gibi konular üzerinde görüşüder ve varncakları karartan müdürün 
onayından geçtikten sonra uygularlar. 
Aynı sınıfta ders okutan öğretmenler, ara sıra toplanarak sınıf öğrencilerinin çalışma ve eğitim durumları üzerinde 
görüşerek gerekli tedbirleri alır ve uygularlar. 

Madde 78 - (Değişik: 02/04/1970 tarih ve 68 sayılı Karar) Öğretime ve imtihanlara başlama ve son verme zamanları 
"Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Orta Dereceli Okulların Sınıf Geçme ve imtihan Yönetmeliği"nde belirtilen sürelere göre 
tespit edilir. 
Gerekli hallerde bugünlerde yapılacak değişiklikler, Bakaniıkça zamanında Valiliklere duyurutur. 

Madde 79 - Normal öğretim yapan okullarda dersler 45 dakikadır. Çift öğretim yapan okullarda ise 40 dakika olabilir. 
Ders araları okuHarca saptanır. Derslerin başlama ve bitimle saatleri Milli Eğitim Müdürünün başkanlığında okul aile 
birliğinden de bir temsilci alınarak okul müdürlerince saptanır, ilçeterdeki okulların günlük çalışma çizelgeleri, şartlarına 
göre okul müdürlerince düzenlenir. Yaz ve kış dönemlerindeki çalışma durumu Milli Eğitim Müdürlerinin başkanlığında 
toplanacak okul müdürleri tarafından saptanır. Normal öğretim yapan okullarda öğleden önce 4, öğleden sonra 2 olmak 
ÜZere günde 6 saat ders yapılır. Çarşamba günleri öğleden sonra kol çalışmaları ve inceleme gezileri mÜZik, spor, 
mosarnere ve izeilik çalışmalan vb. yapılır. 

Madde SO -(Değişik: 25/05/1983 tarih ve 85 sayılı Karar) Yaz tatili dışında okulların tatil zamanları şunlardır: 
a) Haftanın resmi tatil günleri, 
b) Cumhuriyet Bayramı tatili. (28 Ekim saat 13.00'de başlamak üzere 29 Ekim günleri) 
c) Yılbaşı tatili: (1 Ocak günü) 
d) Yarı yıl tatili:( Her yıl Bakaniıkça hazırlanan çalışma takviminde belirtilir) 
e) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. (1 gün) 
f) Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı tatili: (19 Mayıs günü) 
g) Zafer Bayramı: (30 Ağustos günü) 
h) Ramazan Bayramı: (Arife günü saat 13.00'den başlamak üzere, 3,5 gün) 
ı) Kurban Bayramı: (Arife günü saat 13.00'den başlamak üzere 4,5 gün) 
i) Mahalli Kurtuluş Bayramı: (1 gün) 
Bu günlere sınav konulmaz. Ancak, soruları Bakaniıkça gönderilen sınavlar bu günlere rastlasa da yapılır. 
Öğleden sonra tatli olan günlerde yarım gün programı uygulanır. 

Madde 81- O"'Uida ya da okulun bulunduğu yerde bulaşıcı hastalık çıkar ya da sel, deprem ve benzeri afetler olursa 
mahalli makamların ve kurulların gerekli görmeleri ve karar vermeleri üzerine okullar saptanan süre içinde öğretime ara 
verir ve durumu Bakanlığa bildirirler. 

Madde 82- 80. ve 81. maddelerde açıklanan durumlar dışında öğretime ara verilmez. 
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EK-G 
GÖRÜŞME KA YITLARI FORMLARl 



GÖRÜŞME KAYITLARI FORMU -Ayşe 

·---·--·-·-------------------------------------------------------------. 

GÖRÜŞME YERi .......................... : Tepebaşı Endüstri Meslek Lisesi. Bilgısayar Bölümü. 2 No'lu Laboratuarı 
GÖRÜŞME TARiHi ..•....•.....•...•••.• : 03.01.2002 
GÖRÜŞME SAATLERI.. .............. : 15.40- 16.1 S 
KATillMCI .................................... : (Ayşe) 

jiNDEKS 1 S.NÖ ~ÖRÜŞME-METNI------·· i YORUM 

1 l Ayşe hanım iyi günler diliyorum. 

Görevler ve 
sorumluluklar 

ilmillieğitim 
müdürlüğü 

Diğer bölümlerdeki 
öğretmenierin 
istekleri 

Stajer öğretmeniere 
farklı davranılması 

2 i. 
3 1 Iyi günler 
41 
51 Böyle bir görüşme imkanı bana verdiğiniz için teşekkür ederim. işin gücün arasında sizi rahatsız ettim. 
6 
71 Rica ederim. 
al 
91 Hemen görüşmemizi bir an önce gerçekleştirelim. Benim sizden öğrenmek istediğim şey, öncelikli olarak, bilgisayar oğretmeni olarak 

10 jl görevletinizi tanımlamanız. Resmi olan ya da olmayan okulda yapmış olduğunuz görevlerinizden bahseder misiniz? 
11 
121 öncelikle okul programında belirtilen sınıfların derslerıne girıyorum. Onun dışında bol miktarda idari işle uğraş, özellikle ilk yılımda. Herhangi bır 
13 bilgisayar bozulduğuzaman hemen beııı çağırıp işte. bir Windows kurulması oile olsa, ya da bir mouse !akılması bile olsa direk hemen beni 14l çağırıp o işleri yaptırdılar. bunun yanı sıra muhasebe defterleri tuttum. gelir-gider. işte bunlarla ilgili tüm bilgilerin tutulduğu işleri yaptım yani, 
15 aklınıza gelebilen her türlü idari işleri yaptım. Kendi bilgisayarlarına yükletmek istedikleri ÖZel programıarı falan. onlarla ilgili sorunları oldukları 
16! zaman, ve internette kendi özel işleri olduğu zaman gene müracaat bendim ya da diğer öğretmen arkadaşlarımdı. Bunun yanı sıra milli eğitimin 
17 ! bir de kursları na görev aldım. 
18 i 

ı .. 
19 j Oğretmen olarak mı? 
20j 
21 \ Yok. Sınavlarda sorumlu olaraktan. Komisyonda. Onun dışında da bir şey yok. 
22' 
23 ! Peki, diğer bölümdeki öğretmen arkadaşlarımza idareden ya da diğer öğretmen arkadaşlardan okul içinde kişisel talepleri oluyor mu? 
241 
2sj Tabi oluyor. Örneğin diyorlar ki işte "bize bir WEB sayfası yapmayı öğret" şe ki inde talepieri oluyor. Ben zaten oldukça yoğun olduğuma 
261 inanıyorum. Kimseyi kırmak ta istemiyorum. Ama o araya da sıkıştıramıyorum. Araya sıkıştıramayınca da "bilgisayar bölümü öğretmenleri böyle, 
27 hiçbir şey yapmazlar". o kadar iş yapıyoruz. ama gözlerine gbzlikmüyor. 
28 
29 ! Peki geçen sene ki çalışmalarınızda yoğunluktan şikayet ettiniz. Bir çok iş yaptığınızı anlattınız. Geçen sene slajyer olduğunuz için mi 
30 'ı bu kadar yüklendiler size? 
31 
321. Slajyer olduğum için de bu kadar yüklendiler ama ben ı m dışımda ik: slajyer öğretmen daha vardı ama aynısı aynı şekilde gösterilmedi. 
33, 
~ı Branşları farklı mıydı? 

361 Birinin branşı aynıydı, diğerinin branşı farklıydı. Aynı slajyer öğretmeniere aynı şekilde davranılmıyor. Öyle bır problem vardı. Bir de bunun yanı 
371' sıra bilgisayar öğretmenleri, bizim bölüm okulda -nasıl diyeyim- çok farklı sekılde davranılıyor. Hep korunup Kollandığı söyleniyor ama-
38 . bilgisayar bölümü olarak- ikinci sınıf muamele yapılıyor. 
39J 

-----.~ __ 40 1 Niçin bö_y!~-~~~-!!J~ıam~~.1.~~..'9-~~!._~§0niJ_~~~!!_uz? __________________ _ 
--.ı 
'Jl 



Niçin böyle 
davranılıyor 

Bilgisayar bölümü 
öğrencilerinin 
başarısı 

Bilgisayar 
öğretmenlerine 
bakış açıları 

Olumsuzluklar. 
manyetik alan 

Diğer öğretmenierin 
bilgisayar 
öğretmenlerine 
düşüncelerini ifade 
etmeleri 

41 
42 Tavırları, ... yaklaşımları, ... ondan sonra eee ne bileyim. bizim öğrencilerimiz diğer bölümlere göre biraz daha aklı başında. Ne kadar yerinde 
43 duranıayan tipler olsalar da, daha çalışkanlar dıyeyim. E haliyle adam mesela. devre veriyorsunuz. yapıyor. Belki huyu, davranışları hoşunuza 
44 gitmiyor ama, çocuk sonuçta sizin verdiğiniz görevi yerine getiriyor. Zamanında teslim ediyor. E böyle bir öğrenciyi de siz sınıfta 
45 bırakamayacağınıza göre, belki davranışlarından dolayı düşük bır not veriyorsunuz ama sonuçta geçiyor. Geçmesi. e geçen yıl bilgisayar 
46 bölümünde bir tane öğrenci dahi sınaviara katılmadı. Hepsi geçmişti. Ve büyük bir kısmı da belge aldı. Teşekkür, takdir işle. 
47 
48 Bilgisayar bölümü öğrencilerinin başarısı 
49 
50 Diğer bölümlerin. Evet. Buna bağlıyorum. 
51 
52 Peki diğer branş öğretmenlerinin bilgisayar öğretmenlerine bakışı nasıl? Bir fark var mı? 
53 
54 Bilgisayar bölümü öğretmenlerinin bütün gün oturouğuna inanıyorlar. Bence öyfe. Çünkü konuşmalannda bu şeklide yansıtıyorlar. 
55 
56 Aleni olarak söylüyorlar mı? 
57 
58 Alı:ıni olarak söylüyorlar. "sız ne yapıyorsunuz ki burada? Oturuyorsunuz işte. takıyorsunuz CD'yi tak tak kendisi kuruyor zaten· ya da bir de 
59 manyetik alandan çok etkilendiği için o gün yaptığımız bir şeyi tanımayabiliyor bilgisayar ama ertesi gün ya da bir saat sonra açıp kapadığımız 
60 zaman çek rahat bir şekilde sistemi tanıtabiliyorsunuz Böyle şeyler de her nasılsa o insanlarla iş yaptığımız zaman üst üste geliyor. negatif 
61 yükler. Belki onların, 
62 
63 Olumsuz etkileniyorsunuz. 
64 
65 Evet. Ben manyetik alan çok inanın m insanın enerjisinden de çek etkileniyor bu aletler. Öyle şeyter de üst üste geldiği zaman işte, "yapamıyorlar 
66 da beceremiyorlar da". "bak sen gittim ben açtım ben yaptım· falan. Işte böyle tepkiler var. "Ne yapıyorsunuz işte, oturuyorsunuz.'' E bilgisayar 
67 atölyesinde de artık oturulur. Ne yapacak bu çocuklar. ,ll.yakta duracak hali yok ya' Konuyu anlattr"ian sonra zaten oturacağım. Sizi kontrol 
68 etmek için geliyorlar, işte oturuyorsunuz onlar da oturuyor ama ne varsa bizim bölüme sanki biraz daha fazla haşır neşirler. Al\ılları sıra 
69 takıldıklarını zannediyorlar ama, şakanın belli bir dozu vardır çünkü her şakanın altında bir gerçek payı vardır. 
70 
71 Şaka yollu size ... 
72 
73 Şaka yollu düşüncelerini iletiyorlar ve bunu sürekli yapıyorlar. Oedığim gibi böyle en ufak bir şey olsa, ışte hemen bilgisayar bölümü aranıyor. 
74 Işte bilgisayar bölümünde ıki öğretmen yollayın. Öğrencı yollayın. işler bu şekilde yaptırılıyor. Hala da benim idari işlerim devarn ediyor. Aralara 
75 serpiştirilmiş bir şekilde de olsa, hala idarenin verdiği işler var bana. 
76 
77 Bu işler, resmi olmayan görevler 
78 
79 Tabii ki. 
80 
81 Gönüllülük esasına dayanan 
82 
83 "Bunu yapınız" deniyor. "Bunu yapın" 
84 
85 Yapmadığınız oldu mu hiç? 
86 
87 Yapmadığım bir kere oldu. 
88 

Devre vemıek: 
öğrenciye elektronik 
dersi için bir devre 
tasarımı ödevi 
vermek 

Sınavlar: ortalama 
yükseltme ve 
sorumluluk sınavları 
(başarısız öğrenciler 
için) 
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Idare ile ilişkiler 

Değişmesi istenen 
durumlar 

Öğrenci sayısının 
fazlalı~ı. seviyesinin 
düşüklüğü 

Yeni ÖSS sistemi 

Öğretmen ve 
bilgisayar eksikliği 

90 i ---------------------------
91 ! "lşim var" dedim_ "Başka işinı var" dedim_ "H aa demek işiniz var haa demek öyle mi?' Şeklinde sert bir tepkL Ama ondan sonra bir soğuklUk 
92 i oluyor tabi. Selam falan verilmiyor_ Anlıyorsunuz yanL Tavır değişikliği_ Onun dışında bilmiyorum sicil notuna nasıl yansıdı? Onu bilmiyorum_ Ya 
93 ! da yansıyacak_ 
94j 
95 1 Siz aslına resmi olmayan bu gorevieri yapmadığınız zaman çeşitli yaptırımlara, çeşitli davranışlara maruz kalıyorsunuz. 

96J 
97 i Bir de benim şey, ben kapalıyım bir de. Her ne kadar oku i içensinde açsam ve çıkışla geli kapatsam da en ufak bir problem olduğu zaman, "bak 
98 i sen kapalısın, senin sonun kötü olur." Şeklinde bir de tehdit var. 
99: 

100! Okul içindeki davranışlarınızdan dolayı, okul dışındaki yaşantınız ile sizi tehdit ediyorlar. 
101 i 
102 \Ve rahat olduğum halde en rahat olduğum zamanlarda bı'ıe bunu diyorlar. 
103 i 
1 04 1 Bayağı kızmışsınız. 
105! 
106 i Evet çok kızdım. 
1071 
1081 Biraz rahatlatalım sizi. Tek bir soruyla söyleşimize devam edelim. Okulda üstlendiğiniz bu görev, bahsettiğimiz bu görevler, resmi olan 
109 1 olmayan, idarenin verdiği görevler olsun, diğer görevler olsun, bilgisayar öğretmeni olarak, daha Iyi yerine getirebilmek için, nelerin 
110 J mevcut şartlardan nelerin değişmesini isterdiniz? 

111 1 

112 1 Bir kere en önemlisi şu külüstür bilgisayarlardan kurtulmak isterdim_ Hıç biri işin açıkçası. işe yaramaz. Onun içinde tabi büyük bır maddi ödenek 
113 i olarak ta büyük bir ödeııeğin gelmesi gerekiyor. Çok pahalı. Onu göz önünde bulundurularak gelmesi gerekiyor. Girışte öğrenciler alınırken daha 
1141 seçici olunmaiL Çok fazla öğrenci alınıyor. Ve alakalı. alakasız her öğrenci alınmış bu yıl özellikle hiç, yani bilgisayar bölümü öğrencisi demeye 
115j şahit ister. Yani puanı tutmamış ortalaması 2 ama her nasılsa Dizim bölümde öğrenci. Yani ipini koparan bölüme gelmiş. Seviye düşürülmüş. 
116 . 
117j Seviye niçin dı.işmüş? 
118 1 

119 i Bu sene neden böyle oidu bilmiyorum bence olay, onun altında başka şeyler yatıyor bu da biraz maddi zannedersem ne kadar çok öğrenci, o 
120 1 kadar çok katkı, okula gelir mi geliyor? Bu yardım parası alıyorlar ya idare. Ona bağlıyorum ama ne kadar çok ögrenci olursa aslında okul 
121 ı içerisinde de o kadar çok masraf oluyor. O da var. Ben aslında ilk atandığımda meslek liselerinin son ÖSS sınavına çevrilmiştL Meslek liselerinin 
122 \ üniversitedeki durumunu göz önünde bulundurarak burada çok fazla öğrenci olmayacağına inanıyordum ama buraya bır geldim. çok kalabalık 
123! yani. Aşırı kalabalık. Bir sınıfta 36 kişi, atölyelerde o kadar çok iyi bır şekilde ilgilenemiyorsunuz. 
124 
125 1 Makine sayınız birebir değil. 
126 i 

1 
127 i Yetmiyor. Makine sayısı yetmiyor. Eleman yetmiyor. Sız yetişmiyorsunuz. Onlar olsa bile siz yetmiyorsunuz. Gruplara ayırsanız bile_ Tek tek 
128 ! ilgilenemiyorsunuz. Atölyeler ekstra efor gereklıren dersler. Her ne kadar bazıları oturduğumuzu söylese de. 
129: 
130 l Sayı olarak baktığımız zaman Eskişehir'de kadronuzda en çok bilgisayar öğretmeni olan okul burası göri.ınüyor ... 
131 f 

132 i Evet. 
133 i 
134J ... Buna rağmen siz öğretmenierin bu sayıda öğrenciye yetişernediğini söylüyorsunuz. 
135: 
136 i Yani gerçekten yetişemiyoruz. 
137 ı 
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Müfredat sorunu 

Ortak sınav sorunu 

Donanım derslerinin 
içeriği sorunu 

Programlama 
dersleri 

Algoritma eğitimi 
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140 1 Sağ olun. 
141 ı 

1421' Devam edelim mevcut şartların daha iyi hale getirilebilmesi konusuna. ilave etmek istediğiniz şeyler varsa. 
143 
144j Bunların yanı sıra bilgisayarcıların dışında artık herkes bilgisayarcı. Bizim bir de böyle bir dezavantajımız var. O;şardan bilgisayar öğrenip 
145 ı kendini geliştirebiliyor. Ama biz bunu yapamıyoruz. Bize belli bir müfredat kalıpları verilmiş, o müfredatın dışına çıkamıyorsunuz. Bazen öyle 
146j yerlerden sıkıştın~·orlar ki sizi, çıkamıyorsunuz. Her ne kadar çıksanız da belli bir aşamadan sonra tekrardan oraya girmeniz gerekiyor çünkü 
147 ıj ortak sınav olayı var okulda. Benim en çok şikayet ettiğim nokta bu. Benim bölümümdekı öğrenciyle başka bir bölümdeki öğrenci sırf derslerin 
14a adı ve planlar aynı diye ortak sınav yapılıyor ve ben zaten ders içerisinde her ne kadar konuları deftere o şekilde yazsam bı le aynen 
1491 aniatmıyorum yani. Konunun dışına çıkabilivorum yahuttakonuyu daha az bir şekilde geçiyorum "Bilgisayar bölümü öğrencisine bu kadar gerekli 
150 1 değil" diyerekten ama işte ortak sınav olduğu ıçin mecburen ben bazı konuları göstermemem gerektiği halde, bilgisayar bölümü öğrencisinin 
151 j ihtiyacının olmadığını bildiğim halde göstermek zorunda kalıyorum. Bu çok sıkıntılı olduğum bir nokta. 
152 i 
153 1ı Ortak sınav değil de müfredat sorunu var gibi görülüyor. 
154 
155

1

1 Ta~i ki_ ama b_~r d~_şu var. Bir elektrik bölümünGn gör~üğü ~ersl_e. bir elektrik bölümünün gördüğü elektronik dersiyle, ya da bir elektronik 
156 bölumunün gordugu elektronık dersıyle bılgısayar boiumunun gorduğu elekiranık dersı arasında bence fark olmalı. 
157 ı 
158) Dersin adı ya da içeriği aynı görünmesine rağmen aniatış tarzı farklı olmalı. 
159 ı 

160 J Farklı. 
~ ~~ ·ıj O zaman bölüm eğitimi olmalı. 
163 
164 1 Bölüm eğitimi. Müfredat bilgisayar donanım ı daha farklı olmalı. Bence donanım bu kadar fazlaca elektronik bölümüymOş gibi burada bilgisayar 
1651 bölümünde ders anıatıyoruz. işte sadece bir-iki dersırniz farklı onun dışında hep elektronik bölümünOn gördüğü tüm dersleri bizler görüyoruz. 
166 1 Gösteriyoruz da öğrencilere. inanır mısınız bazı konuları ben anlayamıyorum çocuğa nasıl aniatacağım diye çırpınıp duruyorum. 
167 1 Anlayamıyorum. Üniversitede gördük ama bunları bu kadar derinlere dalmamıştık. Bilgisayar donanımcılığının çok daha farklı olduğuna 
168 1 inanıyorum. Elbette bilgisayar elektroniktir. elbette bilgisayar elef..irikle çalışıyor ama bilgisayarın donarıımı daha farklı olmalı. Ben örneğin 
169/ çocuğa kartların özelliklerinden bahsetmeliyinı. Hangi kart nasıl olmalı. işte donanım çakışmaları. yazılını çakışmaları. o tip sorunları 
170 1 anlatmalıyı m. Mimarisini vermeliyim. Yani bunlar çok çok iki saatte. üç saatte geçiştirilen dersler. Onun dışında elek1ronik dersfen özellikle 
171 

1 
atölyeler elektronik derslerinin atölyesi oluyor. Tamamen bölüm bilgisayar bölümünden çok elektronik bölümüne benziyor. Bu en büyük sorun. 

172 ı Müfredalın bir an önce yenilenmesi lazım. Düzenlenmesi lazım. Programlama dillerinin. programlama dersinin dillerinin değiştirilmesi lazım. 
173 i Hala Basic gösteriliyor. Tamam Basic temel, insanların anlayabiieceği en kolay progranılama dıli ama bunun yerine bir akış diyagramları onlarla 
174 j ilgili programlama mantığının verildiği kısımlar var. Programlama dersi. 
1751 
1761 Algoritma? 
177 1 

178 1 Algoritma evet. Algoritmanın yaygınlaştırıldığı. Zaten çocuk algoritmayı aniarsa herhangı bir dili çok rahat bir şekilde algılayabilir. Çünkü ben de 
179 ! meslek lisesinde okudu m. Ve bize hocamız bayağı bir algoritmayı öğretmişti. O yüzden ben şu anda bir program öğrenirken zorluk çekmiyorunı. 
160 ! Belki nıüfredatımızda yoktu. Ben 1.5- 2 ay boyunca çocuklara algoritma anlattım ve şu an çok güzel dosyalama programı yapabiliyorlar. Her ne 
181 1 kadar Basic'te yapsalar da sonuçta anladılar. Şu anda benim Visua\'da olmam gerekırdi. Visual Basic'te ama, hala dosyalama sistemleri falan, 
182 i onlardayız. 
1831 
184; Bilgisayar programcılrğı eğitiminde ezbereilikten daha ziyade algoritma mantığının ... 
185 ı 

ı 
186 : Mantığının verilmesi lazım. 
1871 
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Öğretmenierin 
kendilerini 
yen ileyememesi 

Bilgisayar 
öğretmenlerine 
maddi destek 

Bilgisayar oergisine 
abonelik 

188 fBölüm olarai<Şik"ayet ettiğiniz donanım derslerinin çok ayrıntılı olması ve yazıtım derslerinin az olması. Niçin yazılıma önem verilmesi 
189! gerektiğini düşünüyorsunuz? Sadece bölümiın ögrencilerinin daha iyi yetişmesi için mi? 
1901 
191 1 Tabi ki öğrencinin daha iyi yetişmesi, o en önemli isieğim tabi ki ama öğrencileri daha iyi yetiştirmek için benim de iyi yetişme m lazım. Ben şu 
192 1 anda bir üniversitedeki mezun olduğumla aynı se'liyede değilim Önceden internetsiz yapamazdım ama şu an internetsiz çok rahat bir şekilde 
193 i hayatımı devam ettire.biliyorum. Bu yakında şeye dönecek, bilgısayar dergisi okumadan da çok rahat yaşamaya başıayabilirim şekline 
194 1 dönüşmeye başladı. Oneeden Tvde Internelle ilgili programları hiç l<açırmıyordum. Şimdi onları da hayalımdan çıkarmaya başladım. Kendim de 
195 1 gerilerneye başladım. Zaten okulda yeterinde yorulduğum için. kendimi gelıştiremiyorum. Ekstra bir çaba sarf edecek vaktim yok çünkü kendime 
196 i vakit ayıramıyorum. 
1971 
198 ! Zaman ve enerji sorunu. 
199: 
200 i Evet. O da var. O da var. 
201 t 

202 ı Başka sorunlar var mı? kendinizi geliştirememe nedeniniz olarak? Maddi sebepler ... 
203! 
204 i Tabi ki maddi sebepler, bir bilgisayarım yok mesela. Yani öteki bilgisayarım çok eskidi. Yeniliğe ayak uydurmam için, yeni bir bilgisayarım 
205 ' olması lazım. istediğim özellikteki bilgisayar da bır arabayla aynı fiyatta. 1.5-2 milyarı gÖZden çıkarman ız lazım. 
206! 
207 i Peki bir bilgisayar öğretmeni olarak, biliyorsunuz bilgisayar sektörü sürekli kendisini yeniliyor. Baştan aşağı yazılımıyla, donanımıyla 
208 J yenileniyor. En kötüsünden ciddi bir şekilde bilgilerimizin yenilenmesi gerekiyor. Peki biri bilgisayar öğretmeninin bunu yapması 
209 ı mümkün mü? Para ve vakit ayırmak lazım. 
210 ı 
211 ! Tabi ki. 
212 i 

1 
213 l Kişisel olarak siz fazla bir şey yapamıyorsunuz? 
214 i 
215 1 Yani yapılamıyor şu anda ama yapılabilir mı bilmiyorum. Olmaz dtye bir şey yok. Mutlaka yapılır en azından bir ek gelir gibi, ne bileyim, kaynak 
216 i oluşturulabilir diye bakıyorunı. Tamam birebir her şeyı değiştırenıezsinız belki ama en azından mesela şu anda P4'mü var, Pentium 4'1er var. 
217l Pentilim 4'e en yakın ne var? Pentium 3 makine kurulabilır. Çüni\ü onlar daha ucuz. An azından en yakın olanını yakalayabilecek şeklide bir 
218 i ödenek okulda. hiç olmazsa ... 
2191 
220 1 ... 
221 i 

ı 
222!' bir de ben bunların yanında öğrencilerin okuldaki bilgisayar bölümü öğrencilerini zoraki, altını çiziyorum, zoraki, bölümü bilgisayar dergisinden 
223 birme abone ettik. Yani 200er bin lira topladılar bütün yıl boyunca dergiye aboneler. Şu an gene geldi. CD'Ierini alabiliyorlar ama dergileri sadece 
224 , atölye saatlerine inceleyebiliyorlar. inşallah bu geleneği surekli devam ettirirler. Hatta seneye iki-üç dergiye çıkarsak, yani 200 bin lira çok fazla 
225j bir miktar değil, bütün bir yıl için, her öğrenciden. Böyle bır çalışmam oldu, baktım yani takip edemiyorum, ve gidip bir ekstradan para verip 
226 ! almak ta bana ekstra geliyor. 
227 
228 Şimdi bunu öğrenciye 
229 
230 Hem öğrenciye yararl<mıyor, hem öğretmenlerimiz yarar\anıyorlar. CO'yi evlerine gölürebiliyorlar bilgisayarı olanlar öyle inceleyebiliyorlar ama 
231 dergiyi atölyede görebiliyor!ar. Çünkü öğrenci çok fazla. 
232 
233 Asiina ben size bunu soracaktım ama siz bahsettin iz. Mevcut şartların daha iyi hale getirilmesi için bir çabanız oldu ınu? Gibi. Siz 
234 zaten bahsetliniz, dergi aboneliğinden bahsettiniz. Bu şekilde sohbetimize devam edelim. Yani çözüm önerileriniz, yaptıklarınız, 
235 bunları yaparken karşılaştıklannız, 
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237 Yan 
238 olm; 

Öğretmenierin 239 çocı 

kişisel çabaları, 240 gruı 

Idarenin yaklaşımı 241 boz ı 
242 
243 La b 
244 
245 Zan 
246 
247 Pa U 
248 
249 Hiç 
250 
251 Eve 
252 Ya~ 
253 bilg 
254 oku 
255 S ek 
256 

Okulda internet cafe 257 ilk t 
258 olu~ 
259 geliı 
260 bilgi 
261 Öğr 
262 mil~ 
263 
264 Öğı 
265 
266 Hı t 
267 
268 Zar 
269 
270 Eve 
271 
272 1 Si 

273 
274 1 sı 
275 3g( 
276 duy 
277 
278 Salı 

279 
280 Hı t 
281 oku 
282 öğn 
283 yap 
284 
285 in ş; 

bu derg-i abone etmek para meseleleri idareden ilgilendirmiyor. Yani eğer siz kendi başınıza hallederseniz, sorun çıkmazsa şikayet de 
zsa idare bu konuda destek veriyor zaten. Onun yanı sıra ben ne yapıyorum mesela atölyede dersinde bilgisayarlar bozulduğuzaman işte 
klara yaptı rı yorum. Kendim yapmıyorum. Şöyle şöyle yap diyorum kenara çekiliyorum. Bir tanesini kendim gösteriyorum, işte beşerli 
ar halinde. öğrenci fazla olduğu için, beşer beşer işte, bir bı lgisayarın başında beş kişi. sürekli de bozuluyor zaten, öğrenciler sürekli 
uğu ıçin, 

ratuarlarınızı şöyle bir dolaştım çok az sayıda peteğiniz var. Nasıl başa çıkacaksınız bu sorunla? 

etmiyorum bununla başa çıkılabileceğini. çok üşüyoruz. Hepimiz hastayız zaten. Sürekli de hasta oluyoruz. Hasta ve yorgun. 

nuzu hiç çıkarmıyorsunuz. 

ıkmaz bu zaten. Bütün kış boyuca böyle. 

Ben, sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim .... Genel bir değerlendirme yaparak devam edelim. Bilgisayar eğitimiyle ilgili. 
ığınız çalışmalar, vs. veya genel bir söz hakkı. Sadece bu okul için değil, ülke genelinde bilgisayar eğitimi, mesela biraz önce bu 
sayar öğretmenlerinin maddi sıkıntısında bahsetti niz. Kendilerini yenilernek için çok ciddi bir maliyetten bahsetti niz. Bir de bunun 
ara yansıması var. Yani dediniz ki işte külüstür bilgisayarlar. Makinelerin her 3 yılda bir yenilenmesi gerektiğini düşünüyoruz. 
ör öyle gerektiriyor. Bir de mOfredatlar sürekli sabit. Bunlar için bir dUşüneeniz var mı? 

şta müfredatın yenilenmesi. gerekiyor. Sistemdeki bilgisayarlar nasıl değiştirilir. işte o. büyük bir maddi külfet. Ama döner sermaye 
urulabilir. Yani hem öğrencilerin teşviki açısından. hem okulun teşviki açısından, idarenin, öğretmenlerin. Bu şekilde bilgisayarlar 
irilebilir. Bir de biz şöyle bir şey düşünüyoruz okul olarak, bölüm olarak ta geçen yıl bunu yapmıştık ama işte, fazla üzerine düşemedik.Yeni 

sayartar gelecekmiş işte 1 O tane -inşallah'- 1 O ya da 11 tane, o bilgisayarlardan yeni bir internet laboratuarı açmayı düşCinüyoruz. 
nciler buradan çarşıya gidip bir cafede 1 milyon harcayana kadar, burada mesela. orada saatı 1 milyon verene kadar burada 2 saati 1 
n olacak. O şekilde kendimize bir gelir elde edeceğiz, o zaman bozulan bilgisayarlarımız için gerekli maddi imkan sağlanır. Nema alacağız. 

ncilerinize hem internet. .. 

hem çarşıya gitmeyecek çocuk para verip. 

nediyorum okulunuzun öğle tatili var. 

var. 

at? 

t 15 dk. Yaz dönemi için, bahar dönemi için. şu an işte kış. havalar soğuk. erken gitsinler eve diye 45 dk. Yani 45 dk da zaten, biz haftada 
n açıyoruz atölyelerimizi çocuklara. Geliyorlar burada bilgisayarla uygulama yapabiliyorlar. Onun dışında da zaten gene gelirler. Intarneti 
nca adım atarlar. Olmazsa işte atölyelerde falan da yapiırabiliriz işte bunu. işte 2 saati bir mılyon. işte sabahtan öğleye kadar. 

okulun öğrencilerine ... 

Sadece okulun öğrencilerine ama ilk etapta bilgisayar böiGmü öğrencilerine. Çünki.i belki Eskişehir'de en fazla bilgisayar öğretmeni olan 
biz olabiliriz ama sonuçta başlarına bır de nöbetçi ogretmen dikilmesi lazım. Onları da koordine etmemiz lazım. 45 dk içerisinde de 
menleri her zaman nöbetçi yapamayacağınız için. onlara görev dağılımı yapacağız. Onlar ayarlanacak. Bir şekilde yapacağız yani 
acağına inanıyorum yani. Olacak. 

lah başarırsınız. 
00 
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286 
287 inşallah. 
288 
289 Güzel düşünceleriniz var. Başka düşünceleriniz var mı böyle. Keşke şöyle olsaydı dediğiniz. 
290 
291 Evet. Şöyle hayırsever zengin bir insan gelse de şu laboratuarınııza bir el alsa. Böyle bir tenıenninı var ama. inşallan. 
292 
293 Kaloriferiniz ve laboratuarımza el atsa. Mesleğinizi çok seviyorsunuz. 
294 
295 Ben sonradan sevdim mesleğimi. Bilgisayar bölümünü seçmemin amacı öğretmen olmak değildi. Bilgisayarla herhangi bir yerde çok rahat bir 
296 şekilde iş bulabileceğimdi. Ama şartlar beni bu duruma getirdi. Yani, çok özel sebeplerden dolayı geldim. Benim için bir kaçış noktasıydı ve öyle 
297 idealist filan da değildim. Ben geçen yılın sonlarına doğru idealist olmaya başladım. Inşallah olacak bilmiyorum yani, pırlantalar var. Tabi ki 36 
298 öğrencinin 36'sı da harika demiyorum. Genel olarak iyi ama sonuçta kimin ne olacağı belli oluyor. Gerçekten oluyor. En azından onlara bir 
299 şeyler yapabilirsem ne mutlu bana. Yapacağım inşallah. Bu meslekte. 
300 
301 Size başarılar. 
302 
303 Oldu. Çok sağ olun. 
304 
305 Çok teşekkür ediyorum. 
306 
307 Rica ederim. 
308 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
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GÖRÜŞME KAYITLARI FORMU -Barış 

GÖRÜŞME YERI... ...................... : Tepebaşı Endüstri i\ıleslek Lisesi, Bilgisayar Bölümü. 2 No'lu Laboratuarı 
GÖRÜŞME TARiHi... ..•.••••..••.•..•• : 03.01.2002 
GÖRÜŞME SAATLERI... .•••...•...• : 14.30- 14.55 
KATillMCI .................................. : (Barış) 

l INDEKS 1 S.NO ! GÖRÜŞME MET~I _-- __________ YORUM 
1 J Barış bey merhaba. 

Bilgisayar 
öğretmeninin görev 
ve sorumlulukları 

Yapılması 
düşünülenler 

Laboratuarların öğle 

tatilinde açık 
tutulması 

21 
3j Merhaba. 
41 
5 i Öncelikle bu işin, günü arasında, bize vakit ayırdınız. Te şekkur ediyorum. 
61 
7 ! Rica ediyorum. 
ai 
sj Hemen görüşmemize geçelim. Fazla da vaktinizi almak istemiyorum. Öncelikli olarak, şuradan başlayalım. Eskişehir'in büyiJk 

10 , okullarında birisinde bilgisayar öğretmeni olarak, görev yapıyorsunuz. 
111 

1 
12 J Evet. Bilgisayar öğretmeni olarak görev yapıyorum. 

13J 
14 \Bilgisayar öğretmeni olarak okulda neler yapıyorsunuz? Tanımlanışya da tanımlanmamış görev ve sorumluluklarınız neler? 
151' Bilgisayar öğretmeni okulda ne yapar? 
16 
17 , Bilgisayar öğretmeni olarak bizim. tabi ilk vazife miz. ders:erırnize girmek. yani. bize verilen mü fredata göre. derslerimiZi takip ediyoruz. Bunun 
18 'ı· haricinde bozulan bilgisayarların bakımı onarımını yapıyoruz. Yani bu idarenin bilgisayarları olabilir. Ayriyeten okulumuz, bu sene, koordinatör 
19 okul olduğu için. diğer okullarda da herhangi bir sorun olursa. bunlara da müdahale edebiliyoruz. Ve dediğim gibi, sonuçta bız bu elimizde 
20 bulunan imkanlar çerçevesinde, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Laboratuarn giriyoruz dediğimiz gibi. Bunun haricinde çeşitli yapmayı 
21 ı düşündüğümüz laboratuarı daha genişletme düşüncemiz var. 
221 
23 Makine sayısı arttırınayı 
24 
25 Tabi ınakıne sayısını arttırmayı düşünüyoruz. Aynı zamanda. bizim için gerekli olan. şu anda tabi maddi imkansızlıklar nedeniyle alamadığımız, 
26 datashow almak istiyoruz. CD-Writer, bunlar tabi imkanlar çerçevesinde, bunların hepsini yen ne getirmeyi düşünüyoruz. Bunun haricinde, öğle 
27j tatilleri nde, öğrencilere laboratuarı açıyoı-uz. Öğrencılerin faydalanabilmesi için. Belli çalışma saatleri var. Diğer bölüm öğrencileri de gelip bu 
28 i çalışma saatleri içerisinde çalışabiliyor. 
291 
30 ı1, Bilgisayar böltimünün laboratuarlarını öğle tatillerinde diğer böllimlerin öğrencilerinin kullanımı için açıyorsunuz. 
31 
32) Tabi. Açıyoruz. izin veriyoruz. Bunun için de her gun bir öğretmen görevli. içimiZden belli görev belirledik. 
33< 1 
34 ! Nöbet sistemiyle? 
35' 361 Tabi nöbet sistemiyJe. Bir öğretmeni görevlendiriyoruz. Buna göre o öğretmenın gözetiminde çalışma yapablliyorlar. 
37 
38 i Biraz önce bir koordinatorlukten bahsettiniz. Bu konuyu biraz açar mısınız? Ne tor bir koordinatörlük? Okulun görevi mi? Diğer 
39! okullara siz niçin müdahale ediyorsunuz? 
401 

Koordinatör okul: 
yeni kabul edilen 
norm kadro yasası 
ile il merkezindeki 
okullar eğitim 
bölgelerine 
ayrılmıştır ve her 
eğitim bölgesinin bir 
koordinatör okulu 
vardır. Bu okul 
çeşitli işlemler için 
merkez 
konumundadır 

00 
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Koordinatörlük 

idari bilgisayartar 
Bilsa 
Teknik sorunlar 

ÇÖZülemeyen teknik 
sorunlar 

4~-lm_d_i -aslındabukoo-rd-i-na-t-ör-lük:-ya-niTepebaŞI-böigesinirikC.J_r_d-ın-atÖr oku• u. Tepebaşı EML. 

42 ı 
431 Bu nonn kadrodan sonra dlizenlenen sistemde, Siz; Tepebaşı bölgesinin koordinatör okulusunuz. 

~ Evet Koordinatör okuluyuz. Bıze bağlı örneğin, 30 okul var dıyelim. bu konuda ayrıntdı fazla da bilgi. bilmiyorum yani. Fazla bilgi 
461 veremeyeceğim. Fakat şu açıdan diyoruz yanı, herhangi bir sorunda direkt bizim okui muha:ap alınıyor. Bu açıdan biz faydalı olmaya 
4711 çalışıyoruz. Tabi özel olarak dışarıdan herhangi bir bilgisayarla ilgili sorunla karşılaştıklannda bu oKullar. öıei kendilerinin anlaştığı örneğin Bl M 
4B bilgisayar var veya dal1a değişik. şirketler vardır Onlara gıdebilır.er fakat, bizden rica ettikleri zaman. biz de gidip gerekli faydayı sağlıyoruz. 
49 
50 ı Bu okullar sadece bilgisayarla ilgili sorunlarında mı koordinat ör okul olduğunuz için size başvuruyorlar, yoksa, bilgisayar bölümU, 
51 l okul olduğu için mi? 
52 
53 l Tabi bilgisayar bölümü olduğu için. 
541 
55 i Sizin koordinatör olmanızdan kaynaklanmıyor. 
561 
57 'j Kaynaklanmıyor ama yine de tabi, örnegin geçen sene bizim okulumuz koordinatör okul değildi. Geçen sene koordinatör okul değildi. Bu 
58 ı yüzden bizim okulumuza bu talepler fazla gelmlyordu Fakat bu sene koordinatör olduktan sonra. yine ne de olsa "bu koordinatör okuldur, 
59! burada bilgisayarcılar var. Bizim isteklerimizi karşılarlar" mantığıyla, tabi düşüncesiyle bizden rica ediyorlar. Tabı bu zorunda bir olay değil. Biz 
60 1 rica üzerine gidip bakabiliyoruz. Yapabilıyoruz Elimizden geleni yapıyoruz. 
61 i 
62 ll Tanımlanmış bir görev değil? 
63. 
~ı Tabi kesinlikle tanımlanmış bir görev değil. Bu arada bizim yaptığımız. onların rica ettigi, 

661 Bu kadar işin arasında yaptığınız işlerden bir tanesi. 

671 
68 i Bir tanesi evet 
69ı 
70 1 Peki derslere girip çıkıyoruz dedi niz. Laboratuarlardaki ve idaredeki bilgisayarları tamir ediyoruz dediııiz. Biraz bu konu hakkına 
71 ı konuşalım. Her sorunu çözebiliyor musunuz? Ya da her soruna mudahale edebiliyor musunuz? Hangi durumlarda elinizi 
72 sürmüyorsunuz? 
73 
741 Şimdi şöyle; okulumuzun kendi öğrenci bilgı sistemi dıye oir programımız var. Bu program örneğin Bi LSA, yapıyor. Bu yüzden biz bu programa 
751 kesinlikle müdahale etmiyoruz. Yani gelip eğer programda herhangi bir aksaklı k çıkarsa, direkt bu orogramı yapan firma veya bilgisayar şirketi 
76! kendisi müdahale ediyor ama örneğin bir yazıcı bozulur veyahut. kablolarda, ağiarda bir sorun varciır. örneğin bilgisayara virüs girmiştir, sistem 
771 çökmüştür. Bu gibi konularda biz müdahalemizi yapıyoruz. 
781 
~ ı Okulda halledemediğiniz sorunlar için, nasıl bir çözum düşünüyorsunuz ya da uyguluyorsunuz? 

81 ıl' Şimdi nasıl yani? Kendi? 
82 
83 ı Bir sorun oldu idarede ya da laboratuarda, ve siz müdahale ettiniz ancak, çözemediniz. Sizi aşan bir sorunla karşı karşıya kaldınız. O 
84 i zaman ne tur bir çözüm yolu izliyorsunuz? 
85' 
861 Bizi aşan bir sorun varsa dediğim gibi, yani bu direk başka bır bilgısayar şirketleriyle görüşmek yoluyla, veyahut oradan bir eleman çağırmak 
87 ! yoluyla bu şekilde hallediyoruz 
aa ı 

.___ _______ _.__ agj Dışarıdan y~~ğınız bir bakım_i!!!laşması var mı? düzenli olarak? _____ _ 

--

00 .... ) 



.----------ı---ıır--------------·-----------------

90, 

Diğer idari görevler 

it milli eğitimin 
müdürlüğünün 
verdigi görevler 

Değişmesi istenen 
durumtar 

Ezberci eğitim 
sistemi 

91 i Bizim kendi bölümümüzün yok faKat idarenin dediğim gibı Bi LSA şirketiyle bir anlaşması var_ Kendimizin yok. 
92 
93 Donanım olarak, başka bir bakım anlaşman ız yok. 
94 
95 Donanım olarak, başka bir bakım anlaşmamız yok. Biz kendimiz yapıyoruz her şeyimizi. 
96 
97 Her sorun çıktığı zaman ... 
98 
99 Tabi. Kendimiz çözmeye çalışıyoruz 

100 
101 . Yani sizin aşan bir sorunu kastediyorum ben, o zaman herhangi bir şirkete ... 
102 i 
103 ·Tabi fark etmez. Herhangi birine bilgısayarları yaptırıyoruz. 
104 
105 Görev ve sorumtuluklarımızı tartışmaya devam edelim. Bu donanım ya da yazılımla ilgili sorunların haricinde idarenin sizden 
100 beklediği, bilgisayar öğretmenleri olarak, ek çalışmalar var mı? sizden rica ettikleri veya size gönderdikleri işler oluyorlar mı? 
107 
108 idarenin bize şu konuda olabilir, örneğin okulumuzun WEB sayfası tasarımı var. Işte okulumuzun WEB sayfası tasarımını bizden istiyorlar. 
109 Elbette, çünkü sonuçta bu işlen anlayanlar olarak biz yapıyoruz_ Veyahut. edebiyat öğretmeni de gerekebiliyor. Çünkü WEB sayfasının tasarımı 
110 mutlaka Türkçe'nin doğru kullanımı açısından. edebiyat öğretmenine ihtiyaç var. Fakat ediğim gibi, bu konularda biz kendi isieğimizle yapıyoruz 
111 zaten. Çünkü kendi okulumuzun sayfas ıdır. Bu konularda is:ekleri olduğunda bunları yerine getirebiliyoruz_ Dediğim gibi, işle WEB sayfası oldu, 
112 işte başka da bunun gibi konutar yani. farklı bir istekleri cimuyar bizden. 
113 
114 Bir üst kaderneye çıkalım, milli eğitim müdürliJğiıniin, bu okuldaki bilgisayar öğretmenlerine tabi diğer arkadaşlarımızla da 
115 konuşacağım, bilgisayar öğretmenlerine verdiği görevler var mı? veya size herhangi bir görev verdiler mi? Niçin yaptılar? Ne tür 
116 görevler veriyorlar? 
117 
118 Bizi tabi, ilimizdeki özel bilgisayar kurslan nca. görevlendiriyorlar. Bunun için de zannedersem yılda üç sefer, oluyor. benim bildiğim kadarıyla. 
119 
120 Sınav görevleri? 
121 
122 Sınav görevleri veriyorlar. Verdikleri sınav görevlerinde tabi b,z gid:p sınavlarımıza katılıyoruz yani sınav görevini yerine getiriyoruz_ Fakat sınav 
123 görevlerinde de tabi bir adaletsizlik var mıdır? Bir yanlış var nııdır? Orası da ayn bir konu. 
124 
125 Bunu tartışalım sonra. Sınav görevlerinin haricinde milli eğitimin verdiği görevler var mı? 
126 
127 Sınav görevlerinın haneinde milli eğitım bize herhangi bir görev talep etmedi. Sadece sınav görevimiz. özel bilgisayar kursıarının denetim görevi 
128 verildi. Bunun haricinde ben şu ana kadar şahsım adına görev almadım_ 
129 
130 ikinci bir soruyla konuyu biraz derinleştirelim. Biraz önce bahsettiğimiz bu görev ve sorumluluklarımızı daha iyi yerine getirebilmek 
131 için, mevcut şartlardan nelerin değişmesini istersiniz? Ya da isterdiniz? Değiştirme imkanınız olsaydı? 
132 
133 Evet. Aslında tabi şimdi, benim bilgisayar öğretmeni olarak bazı sorunlarım var fakat, ben asıl benim kaygım. milli eğitimin çok daha büyük bir 
134 sorunu var. Yani bu sorun öğrencinin ezberci eğitim s;stemirden gelmesıdir. Yanı bunu derinleştirirsei< konuyu, aslı bizim kaygı m ız buradan 
135 kaynaklanıyor. Sonuçta öğrenci ilköğretimden itibaren sürekli ezberci yetiştiği ıçin, derste sınıfta kalma olmadığı için, öğrenci çok gevşek geliyor. 
136 özellikle meslek liselerinde tercih eden öğrencilerin, durumlarını göz önüne aldığımızda. hem aile yapısı olarak, daha kırsal kesimden gelen 
137 aileler. seviye olarak ta düşük seviyedeki öğrenciler, ... 
138 
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Bilgisayar sayısı 

Yazılım bölümünün 
Istenmesi 
Donanımcıları kolay 
yetişmesi 

Öğretmenierin aldığı 
eğitim 

Öğretmeniere 
verilen dersler 

Öğretmenleri yararlı 
olanıamaları 

Kişisel çabalar 

139\ Niçin meslek lisesini tercih ediyor bu oğrencifer? 
140 
141 Bu öğrencilerin tabi amacı, kısa yoldan, örneğin üç sene dört sene gibi bır süreçte yetişip hayata atılmak. 
142 
143 Meslek sahibi olmak. 

1441 
145 Ana hedefleri bu fakat bu hedefleri bence yeteri kadar yerme getıremiyoruz ve onlar da yeteri kadar yerine getiremiyorlar. Bunun için nedir? 
146 Baktığınızda ilköğretimlerde 20-30 bilgisayar oiduğu halde bızim 15 bılgisayarımız çalışıyor. 
147 
148 Bilgisayar bölümü olmanıza rağmen 
149 
150 Bilgisayar bölümü olmamıza rağmen. Çok acı bir gerçek. Yani bu konuda biz istiyoruz ki elimizde daha fazla bilgisayar olsun. Daha çeşitli 
151 olanaklar sağlayalım. Teknolojiyi sonuna kadar kullanalım. DataShowlardan bahsettim bıraz önce DataShowlar olsun, sınıfta görsel olarak, önce 
152 i bir şeyler aktaralını. Bu konuda tabi kaygılarım ız var. Daha çok vermek istiyoruz, örneğin yazılım bölümü istiyoruz. 

1531 
154, Bu yazılım bölümünü tartışalım. isterseniz biraz ara verelim Galiba sizi çağırdılar. 
155 
156 (Ara verildi) 
157 
158 Tabi laboratuar saatlerinde öğrenciler pek rahat bırakmıyorlar. Okulunuıda sadece şu anda donanım bblümü var. Niçin bir yazılım 
159 bölümü talep ediyorsunuz? 
160 
161 Şimdi yazılım bölümünü talep etmemizin nedeni şu, ülke geneline baktığımızda herkes donanınıcı olabiliyor. Bizim aslı bu konuyla isteğimizin 
1621 sebebi, .öğr~ncinin pr~gramcı olarak yetişmesi. Siz donanı~ı çok rahat. size iyi bir öğreten olduğ.u .zarııan. bir s~at içı:nsinde iki saat içeris!nde 
163 anlayabılırsınlz. Çlınkü her şey tak, çıkart, veya tanı! mantıgıyla hareket edılıyor. Tabı donanım bölumu ıstememızın bır başka nedenı de, bız 
1641 sonuçta burada bilgisayar öğretmeniyiz, 

1651 
166! Yazılım bölümü istemeniz ... 

1671 168 Evet. Yazılım bölümü istememizin nedeni, bız bilgisayar öğretmeniyiz. Üniversrtede genel olara.~ programıama dersleri almışız. Örneğin ben 
169 kendim meslek lisesi mezunu değili~. Bunun için. şu anda tesisaldersine giriyoruz burada belki de. Tesisat dersine normalde benim gimıemem 
170 gerekır. Çlınku ben unıversıtede tesısalla ılgılı hıçbır şey görmemışım. 

171 
172 Ders açığınızı kapatmak için sizi branşınız olmayan dersler veriyorlar. 
173 
174 Şöyle aslında bir bakıma o derslere girmekten ben de sorumıu olabiliyorum. Yani bir teknik öğretmen, bütün derslere girebilir. Elektroniğe de 
175 girebilir. FaKat, yazılım bölümü olması hem bizim açımızdan avantaJ olacak, hem de ögrenci açısından büyük avantaj Çünkü bir progranıcı 
176 olarak çok iyi yetişebilecek. 
177 
178 ı Zannediyorum siz birikimlerinizi öğrenciye yansıtamıyorsunuz. 

179 ı 180 Yansıtamıyoruz. Evet. Kesinlikle. Bizim ana kaygımız, yansıtamıyoruz. Yani örneğin bizim şu anda üç saat programlama dersirniz var, eğer bir 
181 yazılım bölümü olsaydık bizim şu anda atölyede baskı devre yaptırmamız yerine veya atölyemize elektronik devreler yaptırmak yerine biz bu 
182 öğrencilerimize 17-i 8 saat belki C, Delphi veya Pascal aniatacaktı k. Bu da çok iyı olacaktı ve aynı zamanda donanım da anlatacaktık. Donanım 
183 da geri kalmayacaktı. Ikisi zaten donanım ve yazılım bir bütündür. 
184 
185 Anladım evet. Soruyu biraz daha derinleşiirelim bOylecesohbetide daha derin bir noktaya getirelim. Bu bahsettiğiniz değişikliklerin 
186 olması için sizin kişisel bir çabanız oldu mu? Ve eğer olduysa ne tür durumlarla, ne tur özelliklerle ya da ne tür sorunlarla 

1 ı 187 karşılaştınız? Biraz daha sohbeti derinleştirm~ı~uyoruz. _______ ·--------------· 

Tak çıkart tanıt: 
bilgisayar tamiri ve 
bakımı yapılan işleri 
tanımlıyor. Bozulan 
bilgisayar parçası 
çıkartılır, sağlam 
olanı takılır ve 
tanıtılır 
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Yazılım bölümü için 
ek yatırım 

Bilgisayar sayısının 
artırılması 

Yazılırnın geleceği 

~·-----------

188 \ 
189 i Bu konuda ben bölüm şefiyle görüştüm. -geçen sene bölüm şefimiz farklıydı- "neden yazılım bölümü değiliz?" o da işte, milli eğitimden idarenin 
190 J talep etmesi gerektiğini veyahut, bizim onlara durumu idare vasıtasıyla milli eğitime bildirmemiz gerektiğini mılli eğitim de Ankara'ya gerekli 
191 1 yerlere gidilmesi gerektiğinden bahsetti. tabı daha sonra bu konu belki insanlar tarafında yeteri kadar uygun görülmedi veyahut araştırma 
192 J yapılmadı, istekler bildirilmedi, böyle kaldı. Veya sadece benim istegirndi bılemiyorum. Belki de ondan dolayı, gerekli aşamalar yapılmadı. 
1931 
194 ! Diğer bilgisayar öğretmeni arkadaşlar bu konuda isteksiz mi davranıyorlar? 
195! 
196 1 Hayır, geçen sene zaten bıziın okulumuzda iki-üç bilgisayar öğretmenimiz vardı. Bu sene biraz daha arttı. Geçen sene tabi biz yeni tanışma 
197 ! içerisinde biz Murat Beyle de görüşmüştük. Sayın şimdi şefimizle. O da bu konuda benimle aynı düşünceleri paylaştığıını zannediyorum. Öyle 
198 : fakat onu dediğim gibi tam oturup bır araya bizını de hata m ız gibi belkı. gerekli verıere bildirme.'nemizden kaynaklanıyor. Belki çabalarsak, daha 
199 1 fazla çaba göstersek olacak. · 
'"100' 
2o1 j Yazılım bölümü olmanız için okulda ek bir yalınma ya da külfete ihtiyaç var mı'? 
202' 
2031 Yazılım bölümü olmamız için bizim bilgisayarımız var. Sadece b;!gisayar sayımız 5-6-7. 10 adet arttığı zaman bizim için yeterli kaynaklarımız 
204l olacak. Yazılım bölümü olmamız için başka hiçbir eksığımiz yok bizim şu anda. 
205j, 
206

1

. Öğretmenler hazır, alt yapı hazır. 
207 
208 1 Evet, alt yapı kesinlikle hazır. ki öğretmenler bence üniversitede yazılım ağırlıklı olarak geliyorlar daha çok. Donanım değil, yazılım ve donanım 
209/ çok basittir. 
210 i 

211 j Donanımın çok basit olduğu için mi yazılımaağırlık verilmesini istiyorsunuz? Yoksa yazılırnın bilgisayar geleceğinde çok farklı bir 
212 ı geleceği olduğunu düşündüğünüz için mi? 
2131 
214 i Evet, kesinlikle ben yazılım bölümünün bilgisayar geleceğinde çok önemlidir. Dediğim gibi bugün Türkiye'de baktığımızda herkes donanınıcı 
215! olabilir. Yani bugün bakın, bugün Eskişehir'e bakın, istanbul'abakın eline diplaması olmayan. sertifikası olmayan kişiler bile bazen bir 
216 i donanınıcı olabiliyorlar. 
2171 
218jı Usta-çırak ilişkisi içinde yetiştirebiliyor 
219 
220 1 Tabi usta-çırak ilişkisi ve çok belki bizim şu anda öğrencilere ak1ardığımız donanım bilgisinden çok daha derin donanım bilgisine sahip 
221 ı olabiliyorlar. Çünkü direkmen uygulamaya yönelik. Bızim belki uygulama olanağımız, onlar kadar gösterme olanağım ız. usta-çırak ilişkisi 
2221 içerisinde onlar kadar olmuyor. Tabi yazılım geleceğımizdiL Yazdım neden geieceğimizdir? Dediğim gibi herkes donammcı olabiliyor, fakat 
223 l herkes yazılırncı olamaz. Bugün siz bir program yaptığınızda eğer zaten programcı olabilmeniz için, yazılırncı olabilrneniz için. donanımın temel 
224 ·ı ilkelerini bilmeniz lazım. Zaten o yOzden biz yazılım bölümü olduğumuzda donanıını da bir kenara itmiş olmuyoruz. Donanı mı da vermiş 
225 , oluyoruz aynı zamanda. Ki öğrenci gerçekten bu bağlanıda çok iyi yetişmiş oluyor. Hem programcı hem yazılırncı olduğu zaman. En azından 
226 i geldiği lisede, meslek lisesinde veyahut öğretim kurumunda bizim istediğimiz şekilde ve kendi istediği şekilde yetişmiş olacak. Ki bu konuda 
227 i öğrencilerimizin de sorunları var bize sürekli işte. "neden biz bu şekilde donanımcıyız da yazılırncı değiliz?" diye, onların da bu konuda bize 
228 \ çeşHii silemleri oluyor. 
2291 
230 1 Banş bey ben son olarak şunu söylemek istiyorum. Tabi çok kısa ve verimli bir görüşme yapıyoruz, şu aıı ki görüntü öyle. Son olarak 
231 ·ı' ben size genel bir söz hakkı verip, bilgisayar eğitimiyle ilgili, genel düşüncelerinizi, önerileriniz olsun, söylemek istediğiniz, şu ana 
232 kadar bahsetmediğimiz, noktalar varsa onları, söylemeniz için, konuşmanız için, ben size bir son söz hakkı verrnek istiyorum. 
233 i 
234 i Evet. Tabi bizim kendi, biz bıraz önce sorunlardan bahsettik ışte. yazılım bölümü. donanımdan bahsettik. fakat bizim de kendimizi sürekli 
235 i yenilememiz gerekiyor. Bir bilgisayarcı olarak. ben şahsen kendimi yen:lemeliyim. Belki güncel yayınları takip etmek durumundayı m, özellikle 

._ _______ _.__2_36~1'-b_i-"lg,_is_ayar dünyası sürekli, gelişiyor. sürekli ilerleyen bir teknoloii. dün sizin varsaydığınız bir olay. ertesi gün çok daha değişik şekilde ifade 
00 
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Bilgisayar 
öğretmenlerinin 
kendilerini 
yenilemeleri 

Müfredatların 
yetersizliği 

Millieğitim 
bakanlığında özel bir 
çalışma yapılması 

237 bulabiliyor. Bu açıdan. kendimizi sürekli yenilememiZ gerekıyar ve yenilenen-biı9ilerimizi mü-fre<lata YcınsıtmamlzgerekTyor. Özellikle, 
238 müfredatımızda çok, müfredat konusu var. Mlifredatlarımız bu gun bizim çok geri. Word kelime işlemci olarak geçiyor, örneğin biz o Word yerine 
239 Office 87 aniatıyoruz Office uygulamalarını anlatıyoruz. Bu konuda kaygılarım ız var. Tabi dediğim gibı işte biz kendimiz eğer yeterince 
240 geliştirirsek, ve bu kendimizi yetiştirdiğimiz çerçevede öğrencilere bır şey aktarabilirsek biz mutiu oluyoruz. Bizim mutluluğumuz burada. 
241 
242 Bir bilgisayar öğretmeninin kendini yetiştinmesi, diğer branşlara göre nispeten masraflı görünüyor. 
243 
244 Tabi evet. Biraz daha masraflı. 
245 
246 Sürekli kitap alması gerekiyor ve kaynakları takip etmek, ben size müfredatla ilgili bir soru sormak istiyorum. Milfredatın geriden 
247 geldiğinden ve bunun büyük bir sıkıntı olduğundan bahsettiniz. Okulda sizin bunu kırmak için özel bir çabanız oldu mu? Mesela 
248 milfredatın dışına çıktın ız mı? ya da müfredat dışına çıktıysa n ız bir sorunla karşılaştınız mı? bir denetim olayı yaşadınız mı? 
249 denetimde size niye böyle yaptınız gibi bir yaklaşımda bulundular mı? 
250 
251 Şimdiye kadar b;z herhangi bir denetimle karşılaşmadık, yani biz herhangi bir denetim geçirmedik. Fakat dediğim gibi örneğin, bilgisayar giriş 
252 dersinde Word kelime işlerncı yerine biz burada Office uygulaması olan Word 97 veya Word 2000 aniatıyoruz ki tabi bunu aynen oraya 
253 geçirdiğiniz zaman herhangi bir sorunla karşıla~şı; mıyız? Karşılaşmadığımız için bilmiyoruz. Şimdiye kadar herhangi bir sorunla karşılaşmadık 
254 fakat, dediğim gibi onun yerine biz Woro 2000 anlatıyoruz. Bu d:ğer derslerde de aynı şekilde devam ediyor. Eğer öyle bir eksik uyulama varsa, 
255 örneğin paket programlama dersirniz var. bunun kitabı yoK, kendimiz araştırıyoruz. Benim e:imde mesela 11/A vardı, ........ dersine giriyorunı, 
256 milli eğitim bakanlığının tavsiye ettiği bir kitap yok kendi çabalarımızia 3-4 kaynaktan birleştirerek veya internetten faydalanarak ders antatma 
257 yoluna gidiyoruz. Bu da sıkıntılarımızdır yani. Bunun ders programının bir an önce kesinlikle 
258 
259 Ders adı belirlemekle her şey çözt.ilmüyor. 
260 
261 Yani verilmesi lazım. müfredatı budur veya mlifredatın her sene yenilenmesi lazım. Müfredatlar yenilenmiyor. Bizim temel olarak söyleyeceğimiz 
262! bunlar. 
263 ı 
2641 Peki donanımlar çok çabuk yenileniyor, yazılımlar çok çabuk yenileniyor, bilgisayar öğretmenleri olarak biz de bu sıkıntıları 
2651 yaşayacağız gibi görllni.ıyor. Bu konuda bir düşünceniz, bir öneriniz var mı? 

;~ :
1

1 
Benim bu konudaki düşünce şu yani. bir kere bilgisayar teknolojisi, günden güne değişiyorsa, milli eğitim bakanlığının bilgi-işlem teknolojisidir 

268 1 veyahut erkek teknik öğretim genel müdürlüğüdür, bu konuda kesin:ikle sürekli morredatını günceliemesi lazım. Sürekli bir beyin takımı 
269 ı oluşturup süreklı bu işlerle ilgi;enmesi lazım. Benim düşüncem. Örneğin eksik neler eksıkler neterdir? Hangi yeni bir dil çıkmıştır bunu 
270 1 öğrencilere aktaralım. WEB sayfası tasarımı mı var? Şu anda gunumüzde en çok uğraşılan bir konu öğrencilere WEB sayfası hazırlama diye 
271 j ayriyeten bir ders verebiliriz. Çünkü güncelliği takip etmek istiyorsak bu konuda örneğin, milli eğitimin müfredatını bu konuda değiştirebilir. Yani 
272 eğer, yeni bir uygulama geldiyse, bu konuda gerekli çalışmalar yapılabilir. Yani şey olarak söyleyeceklerim bunlar. 
2731 
2741 Ben size çok teşekkür ediyorum ... 
275 i 
276 i Ben teşekkür ediyorum. 
277 ı 

27al ..• böyle bir görüşme imkanı verdiğiniz için. Size meslek hayatınızda başarılar diliyorum. 
2791 
280 1' Sağolun teşekkür ederim. 
281 
2821 
283l 
2841 

1 
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21 

Görev ve 
sorumluluklar 

Programlama ve 
elektronik 

i da ri görevler 

3 1 Ben teşekkür ederim. 

i 1 Eskişehir'in büyıJk okullarından birinde bilgisayar ögretmeni olarak görev yapıyorsunuz. 
7 i Evet. 
81 
9 1 Sizden isieğim bilgisayar öğretmeni olarak bir görev tanımlaması yapmanız. Resmi olan, olmayan, tanımlanmış ya da tanımlanmamış, 

10 görevleriniz nelerdir? Bilgisayar öğretmeni okulda ne yapar? Siz ne yapıyorsunuz? 
11 1 

12 IJ Bilgisayar öğretmeni okulda bilgisayar ile ilgili prog~arniarı. donanıını öğrencilere öğreten kişi pozisyonunda. Biz öğrencilere yazılım ağırlıklı 
13 dersler ve bilgisayar tamirini arızalarını gösterecek şekilde atölye çalışmaları yapıyoruz. Bilgisayar öğretmeninin şu anda benim kafamdaki 
141 tanımı bu şekilde_ Başka? 
15 
16 j Başka neler yapıyorsunuz? Yani yaptığınız bütün görevler. Bilgisayar öğretmeni ne yapar? 

171 
18 Bilgisayar öğretmeni. bizim bölümü m üz içın konuşursak birineisı dediğim gibi programlama. Hedef programlama. Bu ikinci ve üçüncü sınıf 
19j öğrencilerimize yaptığımız şey Ikincisi çocukların elektronik bilgismi geliştırmek. Çünkü bir bilgisayarın içerisini açtığınız zaman elektronik 
20 1 malzemelerden oluşmuş, ondan dolayı elek1ronik bı lgisini pekişiirmek için elimızden geleni yapıyoruz. Zaten müfredat programı da genei olarak 
21 ı elektronik ağırlıklı. Ama üçüncü sınıfa geldiği zaman çocukları işte işletmelere yaılayarak onların eksik kalan bilgilermi de tamamlıyoruz. ikinci 
22 kısımda bu yani donanım üzerıne biz son olara!~ ta okul içerisinde bilgisayarların birbirine bağlanması bir bilgisayarın kurulması Windo\vs'un 
23 1 kurulması. ağın tanılılması ve benzeri gibi işlenıleri de gene bilgisayar donanım bölümü olarak nunları da yapıyoruz. 
241 
2511 

Okuldaki bilgisayarların tamiratında n ... 
26 271 Tabi tabi bunlardan da sorumluyuz. Tabı. Be~ da ögrenciler ıçin büyük bir avantaj oluyor. Aslında müfredat programında Windows, Word Excel 
28 pek ağırlıklı olarak yok biz bunları daha çok bu şekilde yoıa giderme işlemine gidiyoruz. Mesela çocuk Word öğrenemiyor, Excel öğrenemiyor, 
29 1 ama bir yıllık plan hazırlanacak, mecburen öğretmenlerimizin yıllık planlarını. tabi öğretmenlerimizde yeterli bilgiye sahip değiller. Yeterli 
30 bilgisayar kullanıını yok. Dolayısıyla biz öğrencileriınıze kağıdı vererek bunları bilgisayardan Excel'den hazırlatıp, hazır bir çıktı halinde 
31 öğretmenierimize teslim ediyoruz. Bu şekilde çocuı< Exce:·i öğreniycr, Word'ü öğreniyor. Ve benze.i programları rahatlıkla öğreniyor. Windows 
321 kurulmasını öğreniyor. Mesela sistem göçtü hemen Windows kuruyor, o şekilde bir eğitim oluyor. 
331 
34ll Okuldaki bilgisayarların tamirinde ve bazı işlerde öğrencilerin bu işleri yapmalarını sağlayarak onları daha iyi yetiştirmek istiyorsunuz. 
35 
36J Yani. Evet. özet olarak o şekilde. 
37' 
38 1 Peki idarenin sizden özel talepleri oluyor mu? 
39 i 

L- ...~....-..--.-42. j idare bizi ~kon':!~gerçekien çok s~~ırıyQı:::__;aten ben. bız öğretnıen olarak bu konuda çok muzdaribiz. Ağ~uz. Şöyle ki: bir bilgisayarın ne 

Çocuklar: 
Bilgisayar 
bölümünün 
öğrencileri. 

Yola, giderme: Bu 
şekilde bu konuları 
telafi etmeye 
çalışıyoruz. 
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Sürekli telefonla 
rahatsız etme 

Ders anlatanıama 

idari işlerin 
öğrencilerin 
eğitimine olumsuz 
etkisi 

Öğretmenln eğitim
öğretim kesilmesinin 
etkinliklerinin 
öğrenciye olumsuz 
etkisi 

Pul fotoğraflar 

Herkes kendi işini 
'8DStn 

41 ı· bileyinı ben arkadanbirfiŞIÇif..iı am7'a-ııt26numara.:a!Ö GÖkhan bey lütfen gelin", "iyi tamam hadi gıdeltm" ogrencinin bir tanesini yolluyoruz, 
42 !akıyor, geliyor. Aradan bir ı O dakika geçiyor bi~ daha telefon. bir 1 O dakika sonra gene telefon artı i< öyle bir duruma ge1di ki telefonun ya sesini 
43 

1 
kısıyorum. ya da benim bölüm şefimin yaptığı gibi kabioyu kesiyoruz. Bu da tabi üzücü bir durum. Niye? Çünkü ben öğretmenim, dersimi 

44 ., anıatanııyorum. Bu benim hakkım. Ben vicdanen, vicdan azabı çekiyorum. Dersim yetişmiyor. Oğrencilerde, aa bu öğretmen az şey biliyor, şuna 
45 

1 
bal<, gibi söylemiere giriyor. Bu da beni kırıyor. Ama benim suçum değil. Tamamen idarenin suçu. Onların bizi devamlı meşgul etmesi 

46 ı dolayısıyla öğrencilere ders anlatamamaınız. ve onların da bizim ha~kımızda kötü düşünmesi. Eğer bir öğrenciye bilgi verr.ıezseniz, eğer bir 
47 ! öğrenciye dersinizi anialmazsanız kesinlikle öğrenci s,zi belli bir seviyede sayınıyor. Ha siz ona bilgi verdiğiniz zaman, o zaman sıze öğretmenim 
481 diyebiliyor. Neden çünkü bilgi aldığını biliyor. Çocukların davranışları değişiyor. Ama siz çocuğa eğitim vermediğiniz zaman çocuk yani sizden 
49 biraz uzaklaşıyor. Ha ben eğitim vermiyor muyum? Veriyorum ama yeterli mi? Yeterli değil. Neden? Çünkü idare bizı devamlı sıkıştırıyor. Yok şu 
50 yazılacak, yok bu yazılacak yok şunu Şö'fle olacak. böyle olacak. ya ben eğitim mi yapayım, bunların işlerini mi yapayım. O zaman "Öğretmenliği 
51 ı' bırakalım. memur olalım onların işler:ni yapalı.m" diyeceğim. Bu bizi tabi üzüyor. Bu beni mi üzüyor sadece, hayıf. Öğrenciler de devamlı olarak 
52 bu tip işlerle meşgul oluyor. "hocam biz bu devreyi yapamamıştık" diyorlar. Ben ne diyeyim yani. çocuk devreyi yapamadıysa "oğlum niye 
53 yapmadın" desenı bir taraf, demesam bir şey. mecburen onlara ek bir süre veriyoruz. işte "haftaya muhakkak bitirin". Bızim, ben teknik eğitim 541 mezunuyunı. Dolayısıyla teknik eğitimin ne olduğunu ~k iyi bilirim. Bizde bir kural vardır. Zamanında iş başlanır, zamanında iş biter. 
55 Zamanlama çok önemlidir. Öğrencinin çalışma ortamı zaman. bizim için önemli. E çocuk zamanında işe başlıyor, zamanında bitiremiyor. Haklı. 
56 1 Devamit çocuğa iş veriliyor. Ha bunu veren kim? Benim. Ama ben vermek istemiyorum ama zorla vermek zorunday;m başKa Çarem yok. Böyle 
57 'ı bir sorun var. Öğrencilerle idare ve benzeri konulaı·da. 
58 
591 Evet. idarenin size verdiği görevlerin asli görevleriniz olan ders anlatma, ... 
60 
61 ı Tamamen dışında. 
62 
63 •.• zorladığını, görevinizi yapamactığınızı çok zaman ... 
64j 
65

1 

Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi bana bir görev verdiler. Oturuyoruz. "Meteorolojiden" işte, "hava durumunun tahminini al. Bu görev senin olsun. 
66 Senin öğrenciler Excel'de bassın çıkarsın". "iyi" dedik Yani .. gittik ayarladık. Çocuklara görev verdik, saat üç buçulda araması lazım telefonla 
67

1 

çocuk iki gür-de bir arıyor. Neymiş. beş günlük hava tahm .• ini alıyor mesela. Çocuk derse yarım saat geç giriyor. Bu sefer bu kabak kimin başına 
68 patladı? Benim başıma patladı. Zaten ögrenciler devamlı geç giriyor E dedim "ne yapayım ne yapsın çocuk, zaten dört buçukta çıkıyorlar". 
69 "Dört buçukta arsın o zaman". iyi dedik, o zaman "madem öyle dört buçulda arasın çocuk". E dört buçulda da çocuk eve gidiyor. Bir yarım saatte 
70 öyle durması lazım. Yani belli şeyleri düşünmeden pat dıye isteniyor Güzel şeyler isteniyor ama sonucu nedir yani bunun, ne doğurLJyor bu iş 
71 'ı hiç düşünülmüyor. Hep iyi şeyler isteniyor. isteniyor, isteniyor Ama biraz da sonucunu düşünsun ler. Baz; şeyler öğrencilerin gerçekten aleyhine. 
72 
73 Öğrencilerinizin size karşı tavırlarında dersinizi zamanında ve yeterince anlatamadığınız zaman bir tavır değişikliği olduğunu 
?4j söylediniz. Anladığım kadarıyla öğrenci öğretmenine öğrettiği sürece saygı duyuyor. 
751 
761 Kesinlikle bu ana fikir doğru. Hatta çocuklarla konuşuyoruz. ve ı isi gelmış. dedim ki senin çocuğu ben hiç görmüyorum dedim. Bir aydır ortalıkta 
n l yok. Gözükmüyor dedim. Hayırdır dedim. Ya hocam öyle böyle bir şey var mı? falan aradan zaman geçti çoC\.ıkla konuşuyoruz, senin veJinle 
78 görüştüm diyorum. Çoculda bana diyor ki hocam diyor. dıırs işiemiyorsunuz ki'. Çocuk haldı. Tam bir ay ders işleyernedim ve niçin, sebebini 
79j söylüyorum. Okul bana fotoğraf işleri verdi Neymiş, fotoğraf çekilecek. 2000 tane öğrencinin fotoğrafını bilgisayardan. dijital kamera yöntemiyle 
80 12000 tane öğrencinin fotoğrafını çektim. Öğrenciler geliyor. 1800 ta:ıe çekti k. geri 300 tane mi öğrencı kaldı. benim, 300 tane öğrenci gelmiyor. 
81 Ertesi hafta oluyor bir daha öğrencinin fotoğrafını çekınem lazım. Bu sefer 100 tanesi geliyor. Ertesi hafta oluyor. bir 100 tane daha, bir 100 tane 
82 dalıa. Bir de baklık ki aradan bir 1 ay geçmiş ve biz zar zor tamamladık. Ne? Ha okul 900 milyon. 1 milyar kar etti. 1 milyar kar etti ama benim 
831 sınıtırnın 1 ay boyunca hem dersini ben işlemedim, işlemedim değil, işleyemedim. Bunun yanında da bize de bir külfet oldu. Ya biz de yorulduk 
84

1

1 bu işten. Ha bize en azında bir teşekkür ya da mü kafa! bir öcül de bekliyordu k, bunu da yapmadılar. Hiçbir şekilde ya sağ ol hı hı tamam diye 
85 geçiştirdiler. Biz bunu hak ediyorduk bence. Bunu da yapmadılar. Ya bazı şeyler olmuyor. Yanlış yapılıyor. Benim ö.)rencilerim 1 ay eğitim 
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871 şimdi son hız ders anlatıyorum. Çocuklaradedık ki hadi bir sözlü yapalım dedik. Duydular hepsi kaçtı. Sınıfın yarısı yok, gene ders anlatamadık. 
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----r;::;;;--------------------- --------------------- -----------------------· ----------------------
90 1 onları görevlendirin, onlara yıkın. Biz ögretmensek öğretmenliğimizı yapalım. Memur memurluğunu yapsın, herkes görevini yapsın. 

91 1 
92 Bu sıkıntılarınızı idareyle paylaşmayı düşlindünüz. mü? 

931 
94 Bu tip sıkıntılar idareyle konuşulmaz. Eğer idareyle ben bunları konuşursam idare beni çeşitli yöntemlerle zor duruma bırakacaktır. Ben 
95 ı korktuğurndan idareyle konuşamıyorum. Ne gibi zorluklar yapar? Aslında öğretmene yapacağı hiçbir şey yok ama ne gibi yapabilir? Ne bileyim 
96j işte ... ders saatlerinde ... bir gCın, ... bazen acil durum oiur imzayı unutuyoruz hocarn imzayı unuttu dediğimiz zaman ters tepki verebilir, bağırıp 
97 1 çağırırlar. Yani muhakkak bir kıllık bulurlar. O yüıden ben ı m de yaşı m küçük daha yani dördüncü senem diyeyim. Ondan dolayı da onlar da 
98J benim büyüğüm. Onlar 15-20 yıllık öğretmenler. Onlara da saygısızlık yapamayız kesinlikle. Bana göre benim şahs: fikrim, birincisi saygısızlık 
99 1 olmaması gerekir. Ikincisi de herhangi bır hareketinde tahmin ediyorum ki sert tepkilerle karşılaşacağım. O y\lzden haklı olduğum şeyde bile 

100 J kendimizi savunamıyoruz. Yani yaşımın get;rdiği şey. Kesinlıkle ::ıenim i:ıöyle bir iç düşüncem var. Benim şefim var. Kendisi "ben konuşacağım, 
101 

1

, ben edeceğim, şöyle yapacağım. bö)'ie yapacağım" diyor bakalım, bekliyoruz, şimdiye kadar hiçbir şey yapmadı. lleride geıdiğinde yapacakmış. 
102 Bekliyoruz. Bizde yapanııyoruz. O da yapamıyor, ben de lıiçbir şey yapamıyoruz. Onlar bizden büyük sonuçta. 
1031 
104 i Evet. Şimdi, idarenin size çok ilginç görevler verdiğini gördük. Bu görevleri böyle biraz daha netleştirebilir miyiz? Şunu istediler, bunu 
1 05 i istediler falan gibi. 

106 'ı 
107 Şimdi ben size söylüyorum. Bır: fotograf işi istedi. Bir mılyarlık fotoğraf -pul fotoğraf diye geçer- bütün öğrencilerin fotoğrafını çektik. iki: 
108 ! öğretmenierin fotoğraflarını çektim. Bunların ayarlamaları.ıı yaptım. Gelecek sene de bunları bir daha isteyecekler. Bur.lar bana zaman kaybına 
109 i ve eğitim eksikliğine sebep oluyor. Üçüncüsü devamlı olarak bana yaz• yollanıyor. Kulüphanenin bir 90 sayfa yazısı geldi. Öğrenci de tabi pek 
110! bilmiyor_ gitmiş, ben uyarınama rağmen diske! tıozuk, her şey yazıldı. dısket bozı..k, bozuk diskete kaydetmeye çalışmış_ Kaydetmemiş. 90 sayfa 
111 1 yazıldı, bir daha yazılacak. bir daha yazılacak_ Böyle böyle yazılar geliyor. Sene başında yıllık pian oluyor ve üç hafta, bakın, ol<ullar açıldığının 
112 :ilk üç haftası dört haftası kesinlikle yıllık planlara gıttı ders işlenmedı 
113 i 
114j Okulun bütün yıllık planlarını ... 
115 i 
116 i Ben, biz yazdı k. Bölüm olarak biz yazdı k. Ama öğretmenlerımiz de öyle bir tuhaf ki yani "ben senin yıllık planını )'azıyorum ama bunu bir diskete 
117 ! kaydet, seneye gene getirciğinde senin için kolaylık olur. hemen değiştirirsin, gerekli düzenlemelerini yaparsın, tekrar çıkartırsın", bunu da 
118J yapmıyorlar, sallıyorlar_ "Seneye olur bir daha yazdırırız- esprısi var. Her sene yazmak zorundayız gibi geiiyor bana_ Başka bir durum oluyor, 
119! gene bizi yolluyorlar_ Yani, makine ressamlığı var. 3üt~ın öğretmenler ve öğrenciler şunu söylüyor, ·makine ressaml!ğı bomboş dlıruyor 
120 j laboratuar bem boş, kimse bir şey yazmıyor hocam· dıyorlar. Niçın bunu makine ressamlığına da yaymak düşüncesi yol<? Niye hep biz 
121 i yazıyoruz? Onlar da yazabilirler. Ha onlarda işirı kaytarma tarafını kullanıyorlar, makine ressamiiğı Devamlı kaytarıyorlar. 
122! 
1231 Makine ressamlığı bölümü öğretmenleri ve öğrencilerinin bilgisayar bilgi düzeyi, 
1241 
125j Bilgisayarları, çek iyi bilgisaya:ları var. Şu anda zannedersem 1 O+ 1 bilgisayanarı olacak. eski bilgisayarları da çok güzeldi. Yerine 1 0+1 
1261 verecekler, çok güzel, lıarika, çok hızlı. bizim bilgisayarlarımızdan daha hızlı bilgisayarları var. Öğretmen kadrosu var. Öğrenciler de zaten çok 
127 , az sayısı. Yani deseler ki, şunu yazın deseler, hemen yazarlar. Ama aşı n derecede böyle bilgisayar bölümüne yüklenme söz konusu. Hadi 
1281 bunları da geçtik bakın. idarenin verdiğin bu hava durum rahminı bilmem nesi verdi, bun'ar var. Bunun ya:ıında işte müdür bey, bılgisayar 
129 , toplanacak, "alo ........... akı Gökhan, şu bılgisayariarı bir toplayın, oldu. ihaleye açın", git ihalelerle uğraş ben vicdanen rahat olmak isteyen bir 
130 1 insanım. Jhale açıyoruz, millet pahalı veriyor, vicdarıerı rahatsız oluyorum. Bunu nası{ indirirız diye başka ihalelere gıriyoruz, bir yerlere 
131 i gidiyorum, düşürmek için çok uğraştım ve çok ta başarılı oldum. Vicdanen de rahat ı m. Bir tane öğretmen bana bozuk bilgisayar getiriyor, aman 
132 \ şunu bir yapıver bilgisayarı yapmaya kalkıyoruz. zaman geçiyor. e öğretmen ders saatinde geliyor. tık, tık, tık, kapıyı çalıyor, içeri giriyor, ya 
1331 hocam ders anlatıyorum, anlamıyor. Yanı ben bunu yüzüne soyleyemiyorum. Benim büyügüm. 45 yaşında adam. Bum .. onun anlaması lazım. 
134! Ders ortasında benim dersinıe giriyor. Müdahale ediyor. Neymış. işte pentium 4'ün fıyatları ne kadar? Yahu bana ne şimdi pentium 4'ten. ben 
135! dersimi anlatmak istiyorum Bir: dersimi bölüyorlar. ikincisi işte bu yazılar falan, ben artık ders anlatamamaktan bıktım yanı Vıcdanen kendimi 
136 1 huzursuz hisseciyorum. Yol geçen han ı gib: Kapı, geien giriyor. giden giriyor. Ya laf olsun diye gir;yor. Nöbe-:çi öğretmen geliyor. Bilmem ne 
137j geliyor, herkes gelir. Gelmeyen yok. Yazılı sorusu mu çıkaracaksın, bilgisayar bölümü' Başka bir şey mi çıkaracaksın, bilgisayar bölümüı 

--.!}~t Scanner mi lazıi'T!__E_ilgisaya~51üf1!~,_ÇD mi yazdır'!_caksır:!._bilgisayar bölümü_ Başka var mı? hep gel, gel. Ya, durum bu. Bilgisayar bölümünde 
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139f utanarak söYföyonı-m-kTders işleyenıiyoruz~ Sebeb.-:! dare ·/e öğretmenler. Ha bu insanlaıa re&t çeksek. bu durumda ne olacak? o zaman da biz 
140 1 kötü olacağız herhalde. 
141 i 
142 j Okul içinde size karşı bir tavır .... 
143: 
144! Kesinlikle, kesinlikle. Olacak. Ben elektrik bölümü öğretmeninden bir tanesine bir laf söylesem bütun elektrik bölünıu bize cephe alacak. 
145 i 
146 J Tavır alacak 
147, 
148 \ Ki onlar da 20 kişi yani. Biz de 3 kişiyız yani. Bölümde herkes okulda birbirımize ihtiyacımız var. Ne oldu? Şimdi ben size o kadar şey anlattım. 
149 1 Siz gelin bakaltın bir ders anlatın. Kotaysa gelin ders aniatın ikı de bir telefon geliyor Arkaaaşım telefonun kablosunu kesti sinirden. Ders 
150 i işleyemedi geldi caart diye kesti gıtti. Ondan sonra tekrar lehımlemekle uğraşti Düşüntın yani. Bu hacde bu sınıra geldi. Ama biz bunu 
151 \ anlatamıyoruz. 
152ı 
153 'ı· Anladığım kadarıyla idarenin bilgisayar bölümıJ öğretmenleriyle ilgili duşünceleri var. Şu işler mutlaka bilgisayar bölümi.ınde yapılır, 
154. bilgisayar öğretmenleri tarahnelan yapılır gibi. 
155 i 

1 

156 i Evet düşünüyorlar ama maalesef, sonucunu pek görmek istem iyorlar. Artık o da onların düşünceleri yani. Bir gün müdür bey yanıma geidi. Diyor 
157! ki ·Gökhan bey~" ,"evet?", "sizin öğrencileri bilgisayarca biraz zayıf gördüm. bir soru surdum. b:lemediler. Niye böyleler?". Heh, şimdi biraz önce 
158 anlattığım şeyleri duşünecek olursak, niye böyle olduğunu rahatlıkla anlayabilirsiniz. Yüzüne diyemiyoruz ama. ben de .. 
159 
160 Bir tepkide bulundunuz mu? 
161 
162 Hayır. bulunamam çünkü o sonuçta bir müdür. Be1 anca~ şunu söyledim. ama gerçekten "dediğiniz doğrudur dedıııı. Çünkü "1. Sınıfla" dedim, 
163 "müfredat programı çok kötü" dedim. "Müfredat programı daha çok 3. Sınıfa yüklenmiş. ama şunu söylüyorum·· dedim. 3. Sınıfa gelmiş bir 
164 öğrenci, işletmeyle beraber. bizim verdiğimiz eğitimle çok ıyi bir seviyeye. cananımda çok iyi bir seviyeye geldiğini söyledim. ifade ettim, doğru 
165 da. Yalan da değiL Çünkü benim öğrencim. mezun oldu ve gıtti. çok güzel işte, parasını da Kazanıyor. Benim için, ben de çok mutluyum bu 
166 açıdan. Böyle bir durum da var. Ancak ve ancak 3. Sınıfla yeterlı ve güzel bir seviyeye kavuşurlar. O cıa diyor ki hayır dıyor. 1. Sınıftan itJbaren, 
167 çok iyi bir seviyeye gelmeleri /azını. Ben de :nanmıyorum yani. 3 Sınıfta normaL Kendisi 1. Sınıf d;yor_ Ve o yüzden bizim öğrencilere karşı 
168 seviyeleri çok düşmüş gibisinden konuştu. 1\ma bunun sebeplerini, kendısi de biliyordur aslında da işte öyle bir durum da var. Kısacası ders 
169 işleyemiyoruz. Ve bunun sorumlusu ben değilim. idaredir Ve öğretmen!erdir. Kesinlikle bu insanlardır. Vicdanen rahatsızı.ıı, ama bunun da 
170 dediğim gibi tek sorumlusu onlar. 
171 
172 Bu onuyla ilgili önerileriniz ve tartışmalarınızı son bölt.ime salilayalım. Şimdi aynı mantık üzerinde bir soru daha soralım. Milli eğitim 
173 müdürlüğünün yani okulunuzun idaresinin bir üst kısmı, amir olarak, milli eğitim mt.idi.ırlüğündeki amirlerinizin bilgisayar öğretmeni 
1 ?4 olarak size verdikleri herhangi bir görev var mı? 
1?5 
176 1 Şimdi ben bu komıda sivrilmedim. Açık konuşalım. Eğer siz bir şeylerde biliyorum havaları na girer de bunu da ispat ederseniz, gösterirseniz, 
177 1 sizin tepenize çıkarlar. bir daha da inmezler. O daha kötu olanı. Hadi ıdareyi geçtik, bir de onların ellerine yakalandık mı, herhalde artık bir hafta 
1781 iki hafta hiç derse girmezsıniz. idari görevli olursunuz. Benim şefim şu anda o pozisyonda. Gitti. bir program yazdı. Ondan sonra, ve devamlı 
179 i rahatsız ettiler. Artık telefonlarda oile kendisı yok dedirtmeye çalıştı. Çünkü dersini işleyemedi. Kendisiyle ilgili olmayan bir şeydi ama bunu 
180 'j bellemişler. isim olarak bellemişler. Şu kişi diye. Ondan dolayı da çok nahatsız ettiler onu. Aslında bu durumlarda askerdeki taktikler aynen 
181 , geçerli bence. En güzel öğretmen herhalde bilmiyorum diyen öğretmen çünkü bilmiyorum dediğiniz zaman o işi bilemedigin zama!1 kesinlikle 
182 i milli eM imden de seni rahatsız etmiyorlar. Sen de Güzel ;ıüzel dersini işliyorsun. Benim arkadaşım biliyor dedi de ne oldu? Gitti. Iki de bir, 
1831 kendisini göreve çağırırlar ve rahatsız ettiler. Çocuk dersı.ıi işieyemed i. Nefret etti. iÇ!nde öfKe. küfür, eksık olmadı. Ama ben mesela. benim 
184 \ ismim orda yok. Kimse beni bilmiyor. Dolayısıyla da ben şimdiye kadar lıiç çağrılmadım_ Ve çok ta rahat ı m. Keyfi m de yerinde. Bence en güzeli 
185 , herhalde ısmimim bilinmemesi. 

Arkadaşım: di~er 
bilgisayar öğretmeni 

Öğretmenler: 
bilgisayar bölümü 
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öğretmenler 

Bellemek: bir işi 
yapan bir kişi 
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için hep o kişiyi 
görevlendiriyorlar 

isimterin ı 186 i 
ı ezberlenmesi 1~71 Gördüğümüz kadarıyla bir özetierne yaparsak, çıerek milli eğitim müdürlüğünün, gerekse okul ,idaresinin, bir çok konuda bilgisayar --' 
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188 ı öğretmenlerine görevler vererek bu insanlardan yararlanmak istiyor, ancak bu görevleri verirken, iyi bir planlama yapmadıkları için, 
189 bazen ögretmenler, eğitim-öğretim dahil olmak üzere bir çok konuda sıkıntıya giriyorlar. Şimdi ikinci bir soruyla sohbetimizi 
190 1 derinleştirelim. Okulda üstlendiğimiz görev ve sorumluluklarımızı, daha iyi yerine getirebilmek için, nelerin değişmesini istersiniz? 

191 ı 
192 Birincisi, idaredeki bu kafanındeğişmesi lazım Her şey bilgısayar bölümü. her şey bilgisayar bölümü ... haklı Onlarda haklı. Yani. bilgisayar 
193, bozulursa ne olması, tamır edılmesı lazım. lşlerın aksamaması ıçın. Ama. bunlara ben katılıyorum, bunlara ben hak venyorum. Böyle şeyler 
19411 bizim için de güzel olan şeyler çünkü. bilgisayar tamir ettiğimiz zaman çocuklarda öğreniyor. Ama yazı işleri, bir yazı işi, yani böyle bir memurun 
195 rahatlıkla yapabileceği işlerin bize yaptırılması n istemiyorum. Çok buyük bir hata bu. Bu durumda öğrencı, çok büyük bir zaman kaybına 
1961 uğruyor. Yazı işi en zor olan kısım. Yani zor derken kolay ama. uzun bir olay Bunu yapmak çok zaman kaybına sebep oluyor. Bence yazı işleri, 
197 1l bu tip işleri bize vermesinler. Vermemeleri lazım. Ama bir bilgisayar bozulduğu zaman. bunun tam:ratı falan, elbette ki bizim uğraşmamız 
198 1 gerekiyor. Ve biz bunu seve seve yaparız, öğrencilerimizle çunkü öğrencilerimiz ce öğrenir. Yani d,kkat ederseniz, her düşüncemde eğitim var. 
199 1 Başka hiçbir şey yok. Yani bir kelime konuşdrken acaba benim öğrencim, nasıl en iyi seviyeye gelir de öğrenir, bilir. bütün hedefim bu. 
200 1 Konuşmamdaki hedef de bu. Örneğin şimdi yazı yazıyor. yazı yazma işlemi bilinmesi gereken bir işlem değil. Ha şekil varsa. şekiller nasıl 
201 1 yapılır. nasıl edilir, olabilir ama yazı işleri mesela, çok zaman alan bir ış, benim için gereksiz, bana vermesinler bu işleri. Ama onun yerine 
202 11 dediğim gibi, çeşitli arız~!ar, ağ !anıtımları, ve benzeri bu tip işlemleri, rahatlıkla seve seve. gönvlden, yapabiliriz. Mesela bir ağ döşeme olayı 
203 oldu. Çocuklar yaptılar. Oğrendiler bu işı. Bu işı dışarıda yapmaya kalksan ız 1000 S civarında. Ama çocuklar öğrendi. Ama çocuklar bunun da 
204 . farkında değil tabii ki. Fotoğraf işleri dediler. fotoğraf işleri yapılıyorsa. belli bir düşünce altında olması lazım yan;, ders. eğitim. öğretimin 
205 aksamayacağı şekilde. Öğrencile•imizle beraber yapabilirız bu işi, bu işten öğrencilerimiz de faydalansın. Onlar da kazansı n. Onlara da bir 
206 şeyler, bir ödül verilsin. Bunu isterim. Bu şekilde ben öğrencilerimle. ha bir de öğr~tmenlerim var. Öğretmenlerimin de rahatsız etmemelerini 
207 isterim. Onlar benden daha iyi biliyorlar bunu. Bir öğretmen ders an;atırken hemen tak tak tak pat diye içeri girilmez. Acil bir durunısa girilir. Ama 
208 öğretmenlerimiz de bu adabı alamamışlar, yazı.;..; yani. ikide bir b•zi rahatsız ediyorlar. Sinirden pat1ıyoruz. 
209 
210 Okulun genelinde bu ders bölme adeti var mı? 
211 
212 inanmıyorum okulda olan bır alışkanlık olduğuna. bence anafikır. bılgısayar zannedersem anafikir Benim genç olmam, binnci sebep. 
213

1 

2141 Sizin bOllımdeki butun öğretmenler genç. 
215 
216! Genç olduğum içın. "ya bunlar çocuk, bızım samımı arkadaşlar, ourılar genç bır şey olmaz" gıbı bır duşünce altında tak tak tak hemen, gır, bır şey 
217 · olmaz. söyleyıver hemen, gibı bır duşunce olduğunu tahmın edıyorum Başka öğretmeniere yaptıklarına inanmıyorum. Yapmazlar. Ama bizim 
2181 genç olduğumuz içın, buradan güç aldıklarını tahmın edıyorum Bır de bılgısayar böllimli ayrı bır yerde, kımsenin rahatsız edilmeyeceğı bır yerde, 
219 gibı düşünulebılır. Ya oradan geçerken, orda herhangı bır mudur yardımcısı yoksa, dolayısıyla da hemen. tık tık girer, hemen çıkar, ama öbür 
220 tarafta idareye yakın olduğu için, pek oralarda kimse dolaşmaz zaten. Ben bunu isterdim öğretmenlerhııden. bizi rahatsız etmesinler, 
221 teneffüslerde konuşabiliriz. onlar oizim için sorun değil, onlar güzel şey1er, 
222 
223 Kendi aranızda bu sorunları konuşup tartıştığıntz oldu mu? Diğer meslek arkadaşlarınızla? 
224 
225 Biliyorsunuz, öğretmenler bır araya geldiğinde Türkiye'yi kurtarırlar. Her yeri kurtarırlar. 
226 
2271 Bilgisayar bölümü öğretmenleri ... 
228 
229

1 

Biz de bir araya geldiğimiz zaman, bu konuları :<. onuşuyoruz kendi aramızda. Nereye kadar? Hıçbir şey yapamıyoruz. Yapamayız. Arl<adaşını 
230 ancak rest çekerse bu iş olur. O da kendi sebeolerinden dolayı. bazı sebeplerden dolayı rest çekemiyor. Şimdi şöyle bir şey var: tekrıik 
231 eğitimeiyiz biz, bizim bölüm şefimiz vardır. Bölüm şefi her işte müdüne muhataptır, idareyle muhataptır. Eğer o sert konuşur. rest çekerse, iş 
2321 biter, onun dışında biZ karışmayız böyle şeylere. Kendisi de öyle bir konuşmalar yapacaktı fakat, birkaç sebepten dolayı, askere gitti işte, 
233 askerlik meselesi vardı. oraya gitti Ama tahmin ediyorum, ilerde bir şeyler olacak gibi gÖZüküyor. Bu da tabi Lizücü olacak. Başta diyecek, "siz 
234 ı bunu niye bize veriyorsunuz diyecek, o da "mecburuz" diyecek. Biraz tartışmalar olacak. 
2351 
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Okuldaki memurların 
durumu 

Sertifika sınavları 

2371 öğretmeni olarak tatıilin oi(iuğunuzÜ~ hem de öğrencilerinize yararlı olduğunuzu söylediniz. Mesela okuldaki bilgisayarların tamiri gibi. 
238 Okula ağ döşenmesi gibi. Gerçekten bilgisayar öğretmenlerinin yapabileceği, başka kimsenin fikir yürütemeyeceği işlerden 
239 i bahsettiniz. Anladığım kadarıyla sıkıntı duydugunuz nokta, başka insanların rahatlıkla yapabileceği işlerin size yüklenmesi. 
2401 
241 1 Kesinlikle. 

2421 243! özellikle yazı işleri gibi. Bilgisayarda okul memurlarının. yapabileceği işlerin, size yüklenmesi, peki, okul memurlarının durumu nedir? 
244 Bu insanlar, bilgisayar kullanmayı bilmiyorlar mı? yoksa nedir durum? 
2451 
2461 Okul memurlarımız. çok az bir kısmı, zannedersem bilgisayar bılmiyor. Artık bilgisayar kullanabiliyorlar. 2000 tane öğrencinin olduğu bir okulda,-
247 1 suç onlarda değ.!- memur sayısının azlığı, sebep ve sorun bu zannedersem. ya onlarında da sabahtan akşama kadar, ışleri başlarından .. 
,..,48 1 
L 1 
249 j Resmi belgelerle .... 
250! 
251 j ... evet, evet. yazışmalarla falan bayağı mulıatap oluyorlar. Onların da biraz haklı oldukları kısımlar var. Ama mesela kütüphanede bir çalıştırılan 
252 , bir eleman var. Oraya hemen bir bilgisayar tahsisiyle bu işler yaptırı:abllir. Rehberlik servisi var. rehberlik servisi yatıyor, başka hiçbir şey yaptığı 
253j yok. Çok ılginç bir şey, kendiSı bilgisayar kurslarına katılır. gider oralercan bilgisayar paralarını alır, ama bilgisayar kullanmasını bilmez. Böyle 
254 j' acayip çelişkiler de var. Mesela, 
255 
~~~ ı bilgisayar kurslarına katılır dediğiniz, ... 

258 milli eğitimin,evet, bir sınav sistemi var. O sınavlarda görev alır. 80 milyon. 100 milyon parasını alır, ama gel gör ki, oilgisayar kullanmasını da 
259 bilmez. 
2601 
261 j Bu sıkıntı diğer arkadaşların da değindiği bir sıkıntı ... 
262. 
263j Size ben bu sıkıniıyı şöyle deginiyorum. Milii eğitım camiası nda. milli eğitim müdür1üğüne yakın olan insanlar milli eğitimden payı alıyorlar, o 
264 1 büyük payı alıyorlar, paslayı alıyorlar, geriye kalan. bu ışin profesörü olan öğretmenler, bu işten uzak kalıyor. Bir tane şef, lise mezunu bır şef 
2651 bize hava basabiliyor. Bize hava alabiliyor. Kendisi bütün organizasyonu ayarlıyor, ayarlamaya çalışıyor, torpilleri, şunları. bunları, bir 
266 1 bakıyorsunuz. bir kişi, bu tıp sınavlarda devamlı görevli oluyor, biz bu işin profesörü diyelim, biz bu işten pay alamıyoruz. Var mı böyle bir şey? 
267j' Bir memur, iki ayda bir çok güzel dolgu n ücretler alırken, biz niye alamayallm? Ha bizim hakkımız. Bu sınavlarda, bilgisayar öğretmenleri, görev 
268 ı alması lazım. formatörler de girebiliyor sınava, formatörlere belgeyi veren kim? Biz. Benim gibi 3-5 arkadaş verdık biz onlara. Ama şimdi de 
269 j onlar bilmediği halde, belli şekilde olduğu halde. unutnıuşla; diyelim zamanla. O zaman bir şeyler öğrenmişler, şimdi onlar görev alıyorlar 
270 i sınavlarda. Bir anlamı olmuyor bu işin. Bence bu da düzene r<avuşturulmalı. Yani. bu olaylar uzaklaşsın Bu işlerde bilgisayar öğretmeni 
271 J görevlendirilsin. Bu tip kişiler. memurlar, biraz daha arka plana atılması lazım. Bu işin, öğretmenliği bizdeyse, bu işrn parasını da, ya da eğitimini 
272 1 de bizim görev almamız gerekiyor. Ki bu yanlış bir düşünce de değil. 
273 1 

274) Evet. Şimdi bu sınav görevlerinin maddi otarak getirisi fazla olduğu için, milli eğitim müdürlüğünde içerde listeler belirlenirken, 
275 i bilgisayar öğretmenleri, geri planda tutulabiliyor. Milli eğitim müdürlüğUne yakın isimler, görev alabiliyor diyorsunuz. 
276 i i.. .. 
277 i Oyle. Oyle. 
278j 
279 

1 
Burada sorun maddiyat anlıyorum. 

280 ı 281 (Kayıt yapılan kasetin ilk yüzü bitti) 
282 
283 i evet. Kaseti değiştirdik, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz önce söylediğim gibi, sizin söylediğiniz iki şeyi, yan yana getirmek 
284j istiyorum. Daha önce bahsettiğimiz gibi. Milli eğitimde, bilgisayar ögretmenlerine, çok ilginç, eğitim-ögretimi aksatacak görevler 
285 , verilebildiğini söylüyorsunuz ve qerçekten de maddi qetirisi olan qörevlerde de bilgisayar öğretmenleri bir kenara bırakılıp, milli 

Bilgisayar kursları: 
dershaneleri n 
sertifika 
sınavlarında görev 
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Sorunların 

giderilmesi 
çalışmaları 

286 1 eğitim camiasına yakın olan ya da bu görevi düzenleyen insanlara yakın olan isimleri daha çok göreve alıyorlar. Bilgisayarı bilip 
2871 bilmelerinin de burada temel kriter olmadığını soyh.iyorsunuz. 
288 
289/ Hepsi doğru. Dediğınizın hepsi doğru. Evet. 
290 
291 J Bu konu hakkında fazla da bir şey söylemeye gerek yok? 
2921 
293 i Tam anlamıyla özetlediniz. Ve ben bunu bir arı için kendi kendime düşündüm, şikayet etsem mi diye dilekçeyle. Kimi kime şikayet ediyoruz? 294/ Kimi kime şil<ayet ediyoruz? Dolayısıyla. hiçbir anlamı yok. Ş.kay·etin gideceği makam belli, bu işi yapan kişiler belli. Hiçbir anlamı yok. Otur 
295 i oturduğun yerde gibi bir şey. Oradaki, hatta bazen sinirden gerildim, damartarım gerildi. Oradaki memur bir arkadaş, daha lise mezunu çocuk. 
296 1 Ama sağ koluymuş o nıüdürlüğün, artist, artisi hareketler. ingil:zce kursuna katı lıyoruz. Bizim grubumuzu, beğenmiyor bizi, bize ters~ik yapsın 
297j olacak yani. kızla konuşuyoruz bazen. bizi sevmed i, grubumuzu değiştirmeye kalkıyor. Yani şu adamı dövsem mi, kusura bakmayı n. o kadar 
298 , sinirlendim ki! Niye? Bir havalı, bir havalı sebep şu bakın allı!1ı çiziyorum. Niçin? Milli egitim camiasındaki üst kişilere yakın olduğu Için, sözü 
299j' geçiyor. Kural bu. Bunun da altını çiziyorum. 
300 
301 1 O zaman sohbeti şu noktada yönlendirelim. bahsettiginiz şartlar var. Keşke şöyle olsaydı diye. Dediğiniz gibi, biraz önce 
3021 konuştuğunuz gibi. Sizin, bu şartların iyileştirilmesi için, kişisel bir çabanız oldu mu? Bu noktada bir etkinlikte bulundunuz mu? 
303 1 Elinizden bir şey geldi mi? Bir şeyler yapmaya çalıştıysanız, ne tür olumlu durumlarla, ya da olumsuz durumlarla, ne tür tavırtarla 
304 ı karşılaştınız. 
3051 
306J Ne gibi mesela. biraz daha aça .. 
3071 
308 J Sorunlardan bahsettik. 

;~~ 
1

1 Evet 
311 
312

1

1 Bu sorunları, gidermek için. ya da .. 
313 
314 

1 
Neler yapıyoruz? 

3151 
3161 Neler yapıyoruz? Bir şey yapabildiniz mi? 
317 

3181 Şimdi, 
319 
320 Eğer çalıştıysanız, bir sorunla karşılaştınız mı? 

321 1 

322 , Valla sorunlarımızı gideremedik. Bu sorunlar giderilecek sorunlar değil. Bunu ancak bölümün şefi, çıkar ortaya, rest çeker. konuşur, siz bunlan, 
3231 bunları bize yapi ı rıyorsunuz ama, ögrencilerimiz, eğitim alamıyorlar, der, restini çeker, ve bunları bir daha istemediğini söy;er, her türlü riski alır, 
324 1 ancak bu şekilde bu sorunlar bence hallolur. yoksa diğer durumlarda her zaman yazılar gelecek, her zaman bunlar yollanacak. Her zaman biz 
325 ı hava durumunu alacağız. bölüm olarak. Boyle basit şeylerle uğraşacağız. Millet uzaya giderl<en, biz de herhalde yerimizde sayacağız. 
326 i Yapılacak. ben bunun çözümünü yaparnıyorum ama benim. vicdanen, rahat olabilmek için, yaptığım şeyler var. 6irincisi, arkadaşım askere 
3271' gidince görevi ben aldım. Bölüme malzeme alabilmek için, elimden geldiğimce, müdCıre. müdür beye yalvardım, yakardım. Bilgisayarlarımızın 
328 , yükseltilmesi konusunda. o kadar yalvarıp yakarmarndan sonra. başanya ulaştım ve bilgisayarlarımız yükseltildi. Vicdanen rahatladım. Biraz 
329 1 nefes aldık çünkü benim öğrencim, bilgisayar öğrencimın, bilgisayan muhakkak daha iyi olmalı ki, programları daha rahat çalıştırabilsin, en 
330 1 azından, bu çocuklar diyor ki "hocam bu bizim bilgisayarlarımız niye böyle?" gibi bir soruyu da ben utanıyorum şahsen. Bu benim utancı m değil, 
331 ı beni ulandıranlat utansın. En azından bunu başardım Bunun yanında bilgisayariarım için, işte çocuklarımın gözü bozulmasın diye filtreler 
332j aldırdım. Seannerimizi aldırdık, CD-Writerimizi aldırdık. Bir bilgisayar bölümü olarak. matbaa bölümünOn scannerini utana bezene, kullanırken, 
333 1 onlarda bazen hava basarken. biz zor durumda kalıyorduk ama. şimdi seannerimizi de aldık. Ve artık kendi işimizi kendimiz yapabilecek 
3341 seviyeye geldik. O yüzden de rahatladık_, Yani en azından bilgisayar bölümüyüz. CD basalım yani, öğrencim getirmiş, cok güzel bir CD, bu bize 

Biz bir kızla 
konuşursak, bu 
onun hoşuna 
gitmediği ıçin bizim 
grubumuzu 
değiştirmeye 
kalkıyor 

Kural bu: istediğini 
yapiırabilmek için 
kural uzman olmak 
bir şeyler bilmek 
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Bir bilgisayar 
öğretmeninin yanlış 
davranışlan 

Vicdani sorumluluk 

Diğer bölümlerin 
bilgisayar bölümüne 
katkıları 

335 ı lazımsa CD-miz, orda hemen basalım değil mi? Bundan daha doğal ne olabilir? Eğer bir müdür yardımcısında varsa, bizim bölümümüzde olmak 
336 1 zorunda değil mi? Tabi ki olmak zorunda. Bunları aldırdım. O yüzden müthiş bir rahatlık var içimde. E bu işleri yaparken, yolsuzluk olmaması 
337j için, az ücretle daha çok malzeme alabilmek için, çok uğraştım. Çok ta kar ettirtiim. O yüzden de vicdanım rahat. Bu işıerde vicdan çok 
338 i önemlidir. En büyük kanun vicdandır dıyorum. Benim bilgisayar bölümünde bir arı<adaş demeyi m ona, bir düşman aa artık demiyorum. O bile ya 
339j işte biz de bizim bölümde bir tane işte, RAM var, Gökhan, ister misin bu RAM'i sana vereyim dediğini. ve mesela priterin kartuşun, renkli 
340! kartuşunu böyle felaket bir şekilde kullandığını, zarar verdiğini göılerimle şahıt oldum. Çok utandım. 
341 ı 

ı 
342j Bu sizin meslektaşınız mı? 
343! 
344 i Meslektaşım. Kendisi bu işin içinde olan bir insan, ama bakıyorum, hırsızlıkta. ne bileyim printerden o mürekkebin çalınması olsun bu tip işlerde 
345 1 kullanıyor. Yazıklar olsun diyorum, bu tip insanlara, bu tip insanları dışlamanı ız lazım. Bu ınsar.ların olmaması lazım. Diyorum ya bu işte vicdan 
3461 en büyük kanund ur. Ben elimden geleni yapıyorum. Ha eğer vicdansız bir ınsan olsaydım, herhalde çok şeyler dönerdi. Gözlerimle şahit 
347 ı olduğum şeyler oldu. Bunlar ihale işleridır, çünkü mesela okullar ihaleler al.yor, bilgisayarla ilgili. Paralar dönüyor bu işte. 1 O milyar, 15 milyar, 
348 i %10 düşünseniz, 1.5 milyar para yapar. Ama ben vicdanen rahatım. Elimaen geleni. yaptım Bunu yapmayan insanlar var aman bu insanlara 
349J dikkat edelim. Ama dedim ya elimizden bir şey gelmiyor. Bunları yaptım. Rahat ı m. Şimdı bu sene, inşallah mart ayında, para gelecek galiba, 
350 , çocuklarımın bel ağrısını engellemek için, özel sandalyeler yaptıracağım. Bilgisayar sandalyelerL onlara dolap yaptıracağız. Bu paralar, 
351 ı bilgisayar bölümüne gelen ilk paralana yapacağımız işlem bu. Bunlar demirbaş, bunlar kesin olacak. inşallah. Yani hedefim, çocuklara dolap, 
3521 üstlerini başlarını koyabileceği, çocuktarim ın oturabiieceği sandalyeler, bilgisayar sandalyeleri. ve böiLimün, işte kapılarının kapanması için, 
353\ otomatik kapanması için, soğuk geliyor, üşüyoruz, tabi bu tip işlemler. Kapıların otornatiğini yaptıracağız. Bir şeyler yapacağım. Bunlar ilk 
354 i hedefimdeki şeyler. Bunlar beni rahatlatıyor. Bunları yapmak, bilmek beni rahatlatıyor. Öğrencilerim de duyduğu zaman, seviniyorlar. Onlar da 
355j haklı. 
356ı 

357 \ Mutlu oluyorlar. 
358' 
359 1 E yani tabi. Hocam niye bu böyle dediğin zaman, üzülüyor insan. 

360 ı 
361 ı Bir soru sormak istiyorum. 
3621 
363 ı Buyurun. 
364j 
365 1 Iki soru sonnak istiyorum arka arkaya. Cevaplandınnanızı isteyeceğim. Bunlardan birincisi, diğer böli.ımlerin, bilgisayar bölümüne 
3661 gelerek, kişisel ya da okul için, bazı işlerini, üstelik de, çat kapı dersin ortasında, ders falan dinlemeden, sizden rica etmeleri. Bunu 
367 ı söylediniz. 

3681' 369 Tam anlamıyla. 
370\ 
371 i Sizin, bu bahsettiğiniz, bilgisayar bölümünün ihtiyaçları için, sandalyeler için, dolaplar için, büyük bir meslek lisesiniz, okulun döner 
372 1 sermayesi olduğunu biliyoruz, okulda çok güzel eşyaların Uretildigini biliyoruz, bunun için diğer bölümlerden böyle bir talebiniz 
3731 olacak mı? okul dışında mı halledeceksiniz? 
374 i 
375 j Şimdi, bu tip işleri kesinlikle okul içinde halledeceğiz. Bizim metal işlerimiz var, mobilya dekorasyon bölümümüz var. Bu bölümler bize malzeme 
376 ı karşılığı, işleri yapacak. Bu işten, işçi ücreti, ek ücret almayacak. Sadece biz malzemesini temin edeceğiz. Gerisini onlar halledecekler. Plan bu 
377j şekilde. Aslında bunu milli eğitim, zannedersem, milli eğitim bakanlığında da bu sandalyeler direkt istenebiliyor. Ama onun çok zor olduğunu 
378 i söylediler. O yüzden biz de okul içerisinde yapacağız ou işleri. Bölümlerle i<onuştum. Bölüm şefleriyle. "Tamam yaparız" dediler. "Hay hay" 
379j dediler. Sağ olsunlar. Ve şu anda gelecek olan parayla, demir boru alacağız. işte, döşeme alacağız ve bu işleri yapacağız. Böylelikle ben bıraz 
380 i daha sevinçli ve mutlu olacağım. Rahatlayacağım. 

1 1 

;~; ı1' Bir de bir öğretmen olarak da benim dikkatimi çekti, -ki aynı şey bana yapılsa ben çok rahatsız olurum-, bu dersin bölünme 
L. _______ ___, __ ..::.36:.=3...ı_..::.n.:.:o:.:kt=as=ın_da, belki idareden değil ama, diğer öğretmenlerde durumu düzelirnek için __ !?~!: çat>anı~~!<t.<:_ak mı?----· 

Başka bir okulda 
görev yapan bir 
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Dersin bölünmesine 
karşı tavır 

384 
385 Şimdi ben bölümün dış kapısını kilitleme yöntemine gittim. Bır kilit attım, normale e kiırtledım. sonra düşür.düm, SÖZ ettiler. bir deprem anında, bir 
386 yangın anında, benzeri bir acil durumda, gibi durumda, ne olacak? Dediler. Haklılar Doğru değildi bu. Bunu tekrar denedik, teKrar açtık tabii ki. 
387 Nöbetçi öğrenci diyor, derste nöbetçi öğrenci olmaz. Ancak atötye saatlerinde olur. O ca bir çözüm değil. 
388 
389 Peki kapıya bir yazı asılsa, işte "ders var rahatsız etmeyiniz" diye 
390 
391 Yani bu biraz terbiyesizlik olur, çünl<ü ben arkadaşlara karşı, yani bu bır terbıyesizlikt.r. Onu. öğretmen arkadaşımı n kendisinin düşünmesi lazım. 
392 Bunu yapma terbiyesizliktir. 
393 
394 O onu düşünmüyorsa, bunu sizin bir şekilde o insanlara aktanmanız ... 
395 
396 Yani, ben, ben, bence bu yanlış, böyle bir şey yapamayız da, şöyle bir şey olabilir. Bölümü başka bir yere taşımak, bir cevap olabılir. Yani 
397 bölümümüz şu anda üst Katında derslikler var, aıt katında derslik yok, pardon, özür üst katta derslik var, dolayısıyla derslik demek, öğretmen 
398 demektir. Normalde atölyeler, her zaman için, dersliklerden ayndır. Bu bir kurald ır. Jl..töl\'eler bir yerdedir, derslikler başka bir yerciedir. Bizim 
399 bilgisayar bölümü de, nerede yer bulamamışlar, aslında yer oulamamışlar değil, kosı<ocaman okul, futbol sanasının kaç misli büyüklüğünde bir 
400 okul, yer var da, işte bilemiyorum, nasıl ayarlayacal<lar, işte biraz, mali külfet doguracağı.ıdan dolayı zannedersem, pek girışmiyorlar, sebep bu 
401 yani, öğretmen, dersliklerle atölyenin bir arada olması gerçek sebep, bunun çözüm yolu. derslikler, bizim bölümı.imGzü ayıracaklar. bızinı 
402 bölümümüzü başka bir yere taşımam ız gerekiyor. Bu bir şarttır. Fakat şu anda mumkün değil. Bize bir yer ayırmaları lazım. Bir yer için de para 
403 oraya tahsis edilmeli ve ayarlanmalı. Çözüm bu. 
404 
405 Zihniyetten bahsettiniz. idaredeki zihniyet. Iş verdiği sürece, sizin okul içinde bir yerden başka bir yere gitmeniz sorunu çözecek mi? 
406 
407 Şimdi bu neyi çôzer? Bu öğretmenierin bizi rahatsız etmemeıerini çözer. En azından kotünL;n iyisi. Yani en azından biraz oaha ranatlarız. Ama 
408 idarenin tabi, bize yazı yollaması ve benzeri işlemleri çözmeyecektir. Bu konuda aa zannetmiyorum. Bu olay zannedersenı hıç çözülmeyecek. 
409 Yani bu olayı çözmenin tek yoıu, arkadaşım çıkacak, o da bblüm şefimiz olacak. olayı diyecek, oiz bu ışi yazmıyoruz diyecek. l'(estinı çekecek. O 
410 anda da göreceğiz, ne olu~·or diye. Müdür tıeyle tartışacağız. Müdür bey bize ne yapacak. bılnıiyorum. O andaki duruma bağlı. 
411 
412 Aklıma şey geldi, hani bir anektod Nasrettin hocanın Timur'a çıkıp, tilden kurtulmak isternek için, .. köylüterin terk ettiği gibi, 
413 
414 Kimse kalmaması, 
415 
416 Ondan sonra ikinci filin gelmesi. Şimdi bölüm şefinin görüşmesi lazım diyorsunuz, sonra onu yalnız bırakıp ta daha farklı görevler 
417 gelmesin? 
418 
419 (gülüşmeler) 

420 
421 Yani. .. 
422 
423 Bu da işin şakasıydı tabi. 
424 
425 Bilemiyorum, işte müdür beye bağlı. 
426 
427 Ortak hareket etmeniz, sadece şefin degil de, 
428 
429 Şimdi muhatap şudur, biz de teknik eğitimde kural şudur, ilkönce bölüm şefi muhataptır ida:eyle, caha sonra atölye şefi olabilir, daha sonra da 
430 öğretmen olabilir. Bu bir silsiledir yani. 
431 
432 Resmi prosedi.ırü anladım. Bölüm şefinin muhatap olması gerekiyor a~. sizin ~ll_~Um o!a.~~!!!!!l.!:i9re~ı:ı_ıenler, O!!~k hareket 1 
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~1eslek liselerinin 
durumu 

Bilgisayar 
bölümünün durumu 

Yeni sınav 
sisteminin zararları 

433j etmeniz ve desteklemeniz, tek kişinin görüşmesiyle olacak bir şey mi acaba? 
434ı 

435\ O zaman da ben şunu biliyorum. Diyecek ki, o zaman biz bunları kime yazdıracağız?. Bunları kimin yazması lazım? Yazacak kimse yok. Çeşitli 
436 ı bahaneler olacak. Dolayısıyla gene yük bize kalacak. Bunun çözümü biraz zor. En güzel çözüm, b;r tane bilgisayar. o da kütüphaneye, 
437 l konulsun, oradaki kütüphanedeki arkadaş, bomboş duruyor, sabahtan akşama kadar boş, verin yazsın. Yani. Öğretmen kurul tutanağı mı? 
438 i bilgisayar bölümü, zümre tutanağı ml? bilgisayar bölümü, yazılı soruları mı? bilgisayar bölümü, başka yazılacak şey varsa hepsi bilgisayar 
439 1 bölümüne, bakalım hayırlısı, bekliyoruz. 
440' 
441 1 Şimdi sohbetimizi, şöyle sonuçlandıralım. Tabi her zaman konuştuğumuz, en son olarak sizin kişisel çabalarınız, siz de bunları gayet 
~ ı güzel bir şekilde bize izah ettiniz, 

4441 Evet. 
445 i 

4461 Son bir söz hakkı veriyorum size, yani, şu ana kadar söylediklerinizin dışında, söylemek istediğiniz bir şey var mı? 
447! 

ı ö 448j' Şimdi bakın, liseler, lisedeki hedef nedir? ğrenci gelir, belli bir seviyeye kadar yükseltilir ve bırakılır. Ha liseler bu konuda verimli midir? 
449j Tartışılır. Fen liseleri verimli midir? Evet venmlidir. Anadolu liseleri? Verimlidir. Meslek liseleri. görev nedir? Kesinlikle buradaki görev, mesleki 
450 eğitim vermektir. Çocuğun kültürünü yükseltmek, asıl amaç değildir. Asıl amaç, çocuğa meslek eğitimi vermektir. Çocuğu bir meslek sahibi 
451 l etmektir. Şimdi, elektrik bölümü, çocuk mezun oluyor ama elektrik bölümüyle uğraşrnıyor. Tesviye, mezun oluyor ama başka bir işle uğraşıyor. 
452 ı Metal? Başka bir işle. Herkes başka bir işle meşgul oluyor. Bilgisayar bölümü farklı Niçin farklı? Ben de bunu şöyle ispat edi~·oruırı, bilgisayar 
4531 bölümü öğrencisi mezun oluyor, ve direkt gidip şirketlerde çalışıyor. Ve benim hala öğrencim var, ha bu işi, üstelemeyen öğrenci. istemeyen 
4541 öğrenci, o da farklı durumlara giriyor, orda artık bizim yapacağımız bir şey yok_ Fakat şunu bastıra bastıra söylüyorum, bu bölüm hakkını veriyor, 
455 i ve vicdanen o yüzden rahatım, çünkü işletmelerde, bayağı iyiler. Çocuklar mezun olduktan sonra iş buluyorlar, imkanları iyi, hatta boynuz kulağı 
4561 geçer ifadesi de doğru, bizi de geçtiler, o yüzden çok rahatım. Ama belli şeyleri öğretemediğimiz için elbette üzülüyoruz. Ama unutmayın ki, 
457 müfredat programı mesela, müfredat programında bir çok konu var, ama bunların bir kısmı yeni yersiz, e bunları ögrenmese de olur çocuk, o 
458 l programlar zaten gecikti, bazı sebeplerden dolayı uygulayamıyoruz. Ama şunu bastırarak söylüyorum. Öğrencilerim, yeterli seviyeye geliyorlar, 
459j işletmelere gıdiyorlar, mezun olduktan da sonra, da rahatlık iş bulacak seviyeye geliyorlar. Bunun da altını çlziyorurr.. Ama istemeyen öğrencim, 
460 i bilgi sahibi olmayan öğrencim de maalesef dediğimiz şeylerden biraz daha uzaklar. O yüzden, bilgisayar bölümG, aslında çok şanslı, öğrenciler 
461 ! açısından çok şanslı bir bölümdür. Ve bu konuda, idealleri olan arkadaşların, öğrencilerin, ve velilerin de, öğrencilerini bilgisayar bölümüne 
462 1 yönlendirmesini tavsiye ediyorum. Ama bu yönlendirme üniversiteden biraz daha uzak olacaktır. Fakat çok daha iyi olacağına inanıyorum. Yanı 
463 ı liseden eğer çocuk biraz tJjlgi seviyesi olarak gerideyse, o zaman meslekı eğitim olarak. çok güzel şeyler kazanacaktır. Ama çocuğun ha bu 
464!' konuyu da lütfen, aıtını çizerek, hemen kısaca söylemek istiyorum, YOK'un yaptığı bu, mesleki eğitimiere yaptığı bu olay, not kırma olayı yani, 
465 girışteki puanı kırma olayı, çok büyük bir hatadır. Bu bir ayıptır. Bu öğrencilerin önünü i<esmektir. Bu çocukların hakkı yok mu? Bunlar da doktor 
466 i olabilir, bunlar da avukat olabilir. Bunlar da iyiler. Bir ticaret lisesı mezunu, kız öğrenci, üniversite sınavında üçüncü oluyor. fakat istediği 
467 ! fakülteye, istediği yere giremiyor. Bu ne kadar büyük bir ayıp. Bu konunun da düzeltilmesini çok isterdim. 
468ı 

469 1 Bir haksızlık ... 
470 ı 
471 Müthiş bir haksızlık var. Bu haksızlığın önüne geçilmeli. Ve bu en kısa zamanda dönulmelı. Zararııı neresinden dönülse kardır diyorum. Bu 
472 1 şekilde mesleki eğitimi öldürüyorlar. Bunun da farkındalar asıında. Ama bir şeylere kurban gittiklerini tahmin ediyorum. inşallalı en kısa zamanda 
473 1 da bu hatadan dönecekler. Bizim öğrencilerimiz de avukat, hakim ve benzeri şeylerde inşallah yükselecekler diye düşünüyorum Bunun da en 
474j kısa zamanda düzelmesini istiyorum. 
475! 
476 ·ı' Çok çaba gösteren bir öğretmen olduğunuzu konuşmalarınızdan anladım. 
477 
478 . Teşekkür ederim. Sağ olun. 
479 i 
480 1 Eğitim-<iğretimi geliştirmek için, son olarak birkaç cümle de bilgisayar öğretmeni olan arkadaşlara, bilgisayar öğretmenliğiyle ilgili 

ı 481 1 söyleyeceğiniz birkaç cümle var mı? 
\() 
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4821 
483j Bilgisayar öğretmeni arkadaşlar için söyleyeceğim şey şu. Arkadaşların vicdani sorumluluğa sahip ol mas, gerekır. Kanun, en güzel kanun 
484 1 vicdandaki kanundur. Bunu kendilerine bir düstur edinsinler. Kendi devletin sağlamış olduğu :mkan ve paraları, kesınlikle en güzel şekilde, en 4851 anlamlı, en doğru şekilde harcasınlar. ve devleti zarar edici hareketlerden kesinlikle kaçınsınlar. "Bu devleti biz mi kurtaracagız?" felsefesi 
486 yanlıştır. Elbette ki sen ben kurtarmazsak, bu devlet için uğraşma..?Sak, hiç kimse uğraşmazsa, hiçbir şeyin anlamı yok. Gelin el ele verelim, 
487 ll elimizden geleni yapalım. bölümümüz için, herkse kendi bölümü için uğraş sı n, ve bununla da vicdan i sorumluluğumuzu hiçbir zaman 
488

1 

kaybetmeyelim. Gözümle şahit oldum. Böyle arkadaşlar var. Bu tip insanlara yol vermeyelim lsım de vermek ıstemiyorum şu anda. Yalnız bu 
489 konularda da lütfen, dikkat edelim diyorum. 
490 i 
491 j Çok teşekkür ediyorum Gökhan bey, iyi bir söyleşi oldu, 
4921' 
493 Be teşekkür ederim sağ olun. 
494 ı 
495 1 Inşallah araştırma sonuçları gerekli yerlere gerekli mesajları iletir. 
4961 
497 i Sağ olun. 
498 i 
499 ı 

j 
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GÖRÜŞME KAYITLARI FORMU-ismail 

GÖRÜŞME YERi •..•••.••.••.•••••••.•••• : Cumh-uriyet Lisesi Öğretmenler Odası 
GÖRÜŞME TARiHi ••••..•••.•••...••.•. : 24.02.2002 
GÖRÜŞME SAATLERI... .•.•••.•.•.• : 18.25-18.45 
KATillMCI. •...••.•..•••.••••...•.••••••.... : {lsmail) 

INDEKS S.NO j GORÜ~ME METNI 
1 llsmail Hocam merhaba 

! 1 Merhabalar 

5 1 Eskişehir'in merkezindeki büyük okullardan birisinde bilgisayar öğretmeni olarak görev yapıyorsunuz. 
6j 
7j Evet. 
a: 
91 Anladığım kadarıyla okuldaki tek bilgisayar öğretrnenisiniz. 

10! 
11 l Teknik öğretmen olarak evet. 

121 
13 Evet. Peki öncelikli olarak sizin okuldaki görevlerinizden bahsedelim. Bilgisayar öğretmeni olarak okulda neler yapıyorsunuz? 
14 i 

Bilgisayar 15 i Şimdi ben teknik öğretmen olduğum için aslında teknii< bir okulda olmayı ümit ediyordum. Bu oımadı. O yüzden şu anda okulda Microsoft Office 
öğretmeninin 16!-Word, Excel- bunları anlatıyoruz. Bunlar haricinde hiç bir şey yok. Olay budur. Okuldaki öbür bilgisayarlarda bir şey, arıza olduğu zaman 
görevleri 17\ müdahale, yani teknik öğretmen olduğum için bu işlerden az buçuk anladığım için bunu ben istekli yapıyorum. Içim rahat etmiyor. Örneğin bir 

18: arıza olduğu zaman falan. Bu. Onlar haricinde de okulumuzaa değişik bir şey yok. 
19 ı 

idari bilgisayanarın 
ı. 

20 Jldari bilgisayarların bakımıyla da siz mi ilgileniyorsunuz? Yoksa başka bir çözüm mü var? 
bakımı 21' 

22 / şu var. Benden önce bu işlerle özel birkaç şirket uğraşmış. En küçük bir arıza olduğu zaman onlar müdahale et:nışler veya onların müdahale 
23 i edemediği olaylar olmuş falan ama şu anda okuldaki hemen nemen her bilgisayarla ben ilgileniyorum. Ama şu da var özel lı kle ögrencilerin 
24 1 notlarının girildiği ağ ortamı var. ldarecilerde. Ağla ilgili bir olay olduğu zaman ona pek müdahale etmek istemiyorum. O da yani olumsuz bir olay 
25 i olursa üzerime olumsuz bir şey olmasın diye ayrıca da burada da kullanılan ağ oldukça esk; bir ağ ondan da o kadar iyi anlamadığım için. 
261 
27\ Zannediyorum bu BILSA programında veri kaybı olursa mesuliyetini. .. 
28: 
~ / Problem olmasın üzerime almak istemediğim için. 

31 1 Anlıyorum. Peki okul idaresinin bilgisayar öğretmeni olarak sizden rica ettiği sizden beklediği bazı görevler oldu mu? Veya oluyor 

~~mu? 
34 ! Ya, önceljkle idarenin istediği ekstralar olmuyor. Yani, şu da var yani onlar bir şey istemeden eıbet iç: im rahat etmiyor dedim ya bir anza 

Ekstra görevler 35 1 olduğunda en ufak bir şey de ben hemen müdahale ediyorum. Ekstralar şu olabilir işte ötekı ögretmen arkadaşların bir işi oldl:iğu zaman onların 
Diğer öğretmeniere 361 iyi anlamadığı herhangi bir şey olduğu zaman ben saaece onlara rehberlik ediyorum okuldaki öğretmenierin veya idarecilerin veya öbür 
rehberlik 37 hizmetiiierin herhangi bir konuda bilgisayar da olabiliyor, öbür teknolojik aletler de olaoiliyor bunlarla ilgili bir eğitime ıhtiyaçları olursa bu benden 

38 1 isteniyor. O tür bir şey olduğu zaman elbette yapıyoruz. Ama şu ana kadar ben ı.iç yıldır buradayım çok olumsuz ekstra hiçbir şey olmadı. 

~ 1 Sizden işte şunu yazın, bunu edin falan gibi bir çok okulda bilgisayar öğretmenle~nin~a_13~3~!9ı_sık!l)fıları ya~rı:!a_~!Il!!!!ZJ 
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il milli eğitimin 
görevlendirmeleri 

Değişmesi istenen 
durumlar 

Yaşanılan diğer 
sorunlar 

Üniversitede aldığı 
eğitimi 

1 yansıtamaması 

41 ı· belirtiyorsunuz. 
42 

~~Hayır. 

45 ı Idari işlerde .... 
46 idari işlerde olmadı. 
47' 
481 Yazı yazılması ... 
49. 
50 \ Hayır, hayır, hayır. .. öyle bir şey olmadı. Olmadı. 
51 
52 Milli eğitim hiç size dışanda görevlendirme yaptı mı? 
53 
54 Şimdi, milli eğitimin Eskişehir içerisindeki özel bilgısayar kurslarında imtihanları oluyor. Onlarda .. 6 ayda bir falan oluyor .. 1\slında 2 ayda bir 
55 oluyor ama bunu milli eğitimden öğrendiğimiz isim listesi yapmışlar, oradan 6 ayda bir olursa anca geliyor onun haricinde bir isteı<:leri olmadı 
56 şimdiye kadar. 
57 
58 Peki. Soruyu değiştirelim ve okulda üstlenmiş olduğunuz görev ve sorumJuluklarınızı daha iyi yerine getirebilmek için değişmesini 
59 istediğiniz şeyler var mı? 
60 
61 • Elbette var. Yani şu var, şu anki okulum Eskişehir'de bilgisayar laboratuarı olarak ılk .mal ecilmış. Esk;şehir'de ilk. O yÜZden kullandığım ız 
62 bilgisayarlar eskL Öğrencilerin kullandığı. Ne bileyim şu anda 386'1ar var. Ve onlarla artık bı; hiçbir işlem uygulayamıyoruz gibi bir şey oldu. 
63 Bunu hep idareden istedim ben. Her seferinde istiyorum onlar da eksik olmasınlar anlay.şlılar ama ellerindeki imkar.ıar uygun olmadığı için. Şu 3 
64 yıl içerisinde bunları bir upgrade etme imkanı olmadı. Ama inşaliah olacaktır Elbette yanı bizler bu işle uğraştığımız için hep her şeym en iyisi 
65 olsun istiyoruz. Ama imkanlar ona uygun olmadığı için de üzülüyoruz. Yanı açıkçası oen okulda öğrencinin kJilandığı bilgisayar iyi olmadığı için 
66 ona ben Office 2000 şu anda anlatamıyorum. Eski Office'leri aniatı yorum. Eski Offıce'Jeri anlatınca da öğrencinin evde bilgisayarı olabiliyor bu 
67 sefer bizim anlattıklarımıza evde uyguladıklan pek uyuşmayabiliyor. Bu sefer de öğrencinin aklında bir endişe olabilir. işte, "Hocam siz böyle 
68 aniattınız ama ben evde uygulayanıadı m" gibisinden. Bu yani okulda değişmesinı istediğını olay bu. 
69 
70 ı Peki daha genel anlamda yaşadığınız sorunlar var mı? Bilgisaya.r oğretmeni olarak? 
71 
72 1 Valla .. Şu var, Eskişehir içerisinde bizler azız. Az olduğumuz için de -i.Jcret açısından elbette bunun bir eksirası yok- az olduğun ıçin azıcıktan 
n 1 insan istisna olmak istiyor yani az önce de anlattım bunu özel bilgisayar kurslarının imtihanlarını orda biigisayar öğretmeni olmayanlara da-
74 olmayanlardan da- görev isteniliyor bu incitiyor beni açıkçası. Ama işte milli eğrtimir. içensindeyiz diye de ona da örgütlll bir şey olmadığı için 
75 şimdiye kadar müdahale edemedik. Değişmesıni istediğim bu. Ayrıca şu o:du, bundan, ben ilk atandığımda onun arkasından Eskişehir'de 
76 okutulan tüm kitapların bir isim listesımilli eğitimce istendi. Biz ilk atandığımııda ounun iş için ekstra bir ücret almadık. ikinci olarak bunu bjr 
n ücretle, b.ze ödenerek, onu yaptık. Yani milli eğitimin olayı, mümkün olduğunca az ücret.e mümkLın olduğunca çok iş yaptırabilnıek. En çok 
781 rahatsız olduğum olay bu. Ayrıca ben teknik öğretmen olduğum içın teknık okulda olmayı isterken orda olmamış olmamın da yani. bir, üzüntüsü 
79 var. Yani şu anda dlız bir lisede olunca ve haftada iki saat dersim var. Ne bileyim, lngılızce haftada üç saat o zaman sanki Ingilizce öğretmeni 
80 bilgisayar öğretmeninden biraz daha el üstünde. Hem öğrenci, hem idarecı açısından ele alıyorum. En büyük rahatsız olduğum olay bu. 
81 
82 Teknik öğretmen olduğunuz için düz bir lisedeki eğitimi ... 
83 
84 Evet görevi bu .. 
85 

Sınavlar 2 ayda bir 
omasına rağmen 
bana 6 ayda bir 
görev geliyor 

Eskişehir'de ilk 
laboratuar benim 
çalıştığını okulda 
kurulmuş. 

86 Müfredat biraz daha zannediyorum.. Ekstralara 
87 atlamak: fazladan 
88 Yani ben üniversitede bu işin eğitimini aldım arkasında yani burada sırf o aldığım eğitimin bütün heps:nı öğrencilere ak:aramıyorum. Olup ta sııi bazı konuları da 
89 ne bileyim özel bir bilçıisayar kursunun mü fredatını okuluyor olmak elbette bunu o kuturken bir çok eksiralara da oen athyorUf!!...'@.r:ı~()zel anlatmak 
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Mü fredatın 
değiştirilmesi için 
gösterilen çabalar 

Teknik okul 
öğretmen ücretleri 

90 1 kurslarda aniatılmayan bir çok özelliği de anıatıyorum. Bu da vicdanımı rahat ettırmek için belki. 
91 ı 
92 1 Evet. Öğretmen olarak tatmin noktanız •. 
93i 
941 Elbette. Elbette. 
951 
96 l Peki bu olumsuzlukların giderilmesi için kişisel bir çaba gösterebildiniz mi? Elinizden bir şey geldi mi? Öğretmen, müfredat 
: 1 noktasında yaptığınızı söylediniz. 

99 i Tabi ki. .. 
100! 
101 1 Başka neler yapabildiniz? 
102 ı 
103 i Şu oldu ... 
1041 
1 osj Bunları yaparken nelerle karşıtaştın ız? 
106 i 
1 07j öncelikte ben ilk atandığımda özellikle düz liseterin bilgisayar müfredatı oldukça eskiydi. ilk .günden ıtioaren hem Eskişehir ili Hem de Eskişehir 
1 081 milli eğitim müdürlüğü vasıtasıyla Ankara'ya hep bunun güncellenmesini -<izellikle- istedik. ldareye müracaat ettik. Onlar vasıtasıyla mili eğitime 
109 , oradan Ankara'ya en sonunda 2 yıl içinde bu istediğimiz oldu. Bu istediğimiz oldu ancak bu seier de okulun buna aıt yapı olarak elverişli 
11 O j olmamasından ötürü bu sefer orda b;r sıkıntı oldu. lşte az önce de anlattım hep okulda kı en azından ögrencilerin kullandığı bilgisaya:ların 
111 1 güncellenmesi istedim ama orda şu ana kadar bir sonuç elde edemedim. Bunun haricinde işte şu an oldukça ciddi anlamda bu okuldan ayrılıp 
112\ teknik bir okula tayin isteme aşamasındayım. "Bunu istesem mi, istemesem mi?'' bunun ikilemındeyim. Okul olarak, idare olarak gayet iyi bir 
113!' ortamday;m. Ama az önce anlattığım olaylardan ötürü mesleki anlamda bildiklerimi aklaramamamın verdiği bir rahatsızıık var. Şu anda onun 
114 ikilemi içerisindeyim. Bu yani. 
115 ı 
1161 Peki bütün bunların ötesinde söylemek istediğiniz veya iletmek istediğiniz tartışmak istediğiniz bir başlık var mı? Bunları tartışabiliriz. 
117 ı 
118/' Evet ön.celikle ben teknik okulda olduğunuzu biıiyorum. ücret olarak iyi mi ucretinız şu anda? 
119 
12Q ı Tatminkar olduğunu söyleyebilirim. Tabi bunu söylerken de diğer öğretmen arkadaşlarımızla kıyaslama ... 
121 
122! Evet. Yani onu ben arkadaşlarımdan hep öğrenmeye uğraştım bunu da çok net ö.jrenemedim açıkçası ben şu anda bı.. okulda haftada 30 saate 
123 i giriyorum. Ve bu alabileceğim en yüksek ücret. Bunun ötesi yok. Ve bu ücretle teknık öğretmen olduğum halde onun bir ek bir maaşa etKisi var 
124 l bunu ben bu okulda alamıyorum. ücret olarak yani örneğin sız haftada 30 saat m. Gere! alıyorsunuz? Yoksa ounun üzerinde ücretler mi 
125j alıyorsunuz? 
126! 
127 1 Şimdi ders saati olarak düz liselerin ve teknik liselerin maaş karşılığı görünen saatleri farklı 
1281 
1291 Evet biliyorum. 
130 ı 
131 i Ben ticaret lisesindeyim. Ticaret lisesinde bizim 15 saat ders artı ücret var. Bu ücretleri biz ders saati olarak doldurmaktan ziyade 
132 \ koordinatörtük yaptığımız için oradan kapatıyoruz. Çok fazla sayıda derse girdiğimi söyleyernem. Haftada 30 saat ben hiç derse 
133,. girmedim. Yalnız şunu gördüm. Sizin bu söylediğinizin üstüne ilave edeyim. Böylece size de konuşma fırsatı venniş olayım. Teknik 
134 liseden mezun olduğu halde düz liselerde ve ya farklı liselerde gdrevlendirilip teknik liselerdeki öğretmeniere göre farklı ücret alan 
135 1 arkadaşlarımız var. 
136; 
1371 Bl~yorum. 

1 138, 
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Bilgisayar 
öğretmenlerinin 
sayısı ve iş yükü 

1 :391Yani bu ücretıendinneyi okuila ra göre değil de ögretmenlerin hangi okulda olursaoiSunpozisyonlarinagÖreyaparlarsa-
140! 
141 ! Mezuniyetine göre 
1421 
1431 Zannediyorum daha adil bir ücretlendirme yapmış olurlar. Çünkü gördliğum kadarıyla sizin iş yüklinle 
1441 
145 l Oldukça ağır evet. 

1461 
147 l bizim iş yükümüz arasında hiç de fark yok. Hatta belki bazı işleri siz bizden daha yoğun olarak yapıyorsunuz. 
148; 
149J Yani Eskişehir içinde çok ıyi bildigim teknik okullarda bu işin üniversiteden eğitimini almamış yanı linvan ı teknik öğretmen olmaya,ı insanlar var. 
150 1 Teknik bir okulda teknik öğretmen yokken diiz bir okulda teknik öğretmen var. Bu uygulamayı ben anlayamıyorum açıkçası 
151 
152 1 Ben size sayı söyleyebilirim. Bu araştırmanın içinde olduğum için. Eskişehir'in merkezinde görev yapan ben dahil15 tane bilgisayar 
153 1 öğretmeni var. Bu arkadaşlarımızdan bir tanesi teknik okuldan mezun olmasına ragmen yeni atandJ ve bir ilköğretim okulunda görev 
154j yapıyor. Siz varsınız. Bunun haricindeki arkadaşlar meslek ya da teknik okullar ya da Anadolu teknik liselerde görev yapan arkadaşlar. 
155. 
1561 işte y_ani az önce de anlattım gerçe~en acaba ha kıkaten bir teknik okula tayin istesem mi iktiemi içerisindeyim: Sırf ücret açısından ~yr!ca 
157 1 yaptıgım ış açısından. Dıkkale aldıgım ıkı nokta bu. Bu konular hancınde de yanı hem sız hem de ben bu ışın ıçı.ıdeyız. Ne olup bıttıginı ıyı 
158j biliyoruz. Ki söylenebilecek çok fazla bir şey de yok. 
159: 
160 1 Çok çok teşekkür ediyorum. Bana bu imkanı verdiğiniz için güzel bir sohbet oldu. Iyi akşamlar. 
161 ' 
1621

1 

Benim için de öyle oldu, teşekklir ediyorum. 
163 
164 i 

165 ı 
166! 

ı 
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GÖRÜŞME KAYITLARI FORMU -Kadlr 

GÖRÜŞME YERI .••••••.•..•..•.•.••.••.• : Araştırmacının Evi 
GÖRÜŞME TARiHi •••..•••.•..••••••••. : 03.02.2002 
GÖRÜŞME SAATLERI................. : 14.30- 15.1 O 
KATillMCI ••......•.•••••••.•.•.•..•••••.• : (Kadir) 

ı INDEKS j S.NO 1 GÖRÜŞME: METNi ı YORUM ı 
1 l Ka dir hocam merhaba. 

Bilgisayar 
öğretmenin görevleri 

Bakım-onarımı ne 
zaman yapıyor? 

Idareden 
kaynaklanarı görev 
ve sorumluluklar 

ı! 
3J Merhaba. 
4! 
5 i Görüşme imkanı verdiğiniz için teşekkiJr ederim. 
61 
7J Ben teşekkür ederim. 
8 
9

1

1 Eskişehir'deki büyük okullardan birinde bilgisayar öğretmeni olarak görev yapıyorsunuz. 
10 
11 Evet. 
12! 
131 Daha önce de şehir dışından geldiniz. Başka bir okulda görev yapıyorsunuz. Bilgisayar öğretmeni okulda ne yapar? Resmi olan 
14 olmayan, ya da tanımlanmış, tanımlanmamış, görevleriniz neler? Neler yapıyorsunuz okulda? 

15 ı -161 Bilgisayar öğretmeni, bılgisayarı öğretmeye çalışır. Temel olarak. Bunu yaparken de Karşılaşabıleceği sorunları kendi içinde çözmeye çalışır_ Ne 
17 gibi sorunlarla karşılaşır? Orda bilgisayar boZulabiiir. öğrenci uğraşırken p:-ogramı çökertebilir. Uzak bir ihtimal değil bunlar_ O zaman, öğrenciye 
18

1 

destek vermek zorunda_ Atölyeyi ayakta tutmak zorunda. Kendi nasıl aldıysa. öyle de. bir sonraki arkadaşa, kullanacaksa, veya kendisi başka 
19 bir sınıfı, kullanım için bırakmak zorunda. Öğrenci kendine özgü işler yapar. Art alanı döşer kendi, kıasorıerini açar. dosyalarla karnıaşık hale 
20 getirir_ Diğer öğrenci bu karmaşıklık içerisinde öğrenemez_ Bizim bunları da düzeltmemiz lazım_ Belli günlerde diyelim, virüslerinaktif olduğu, 
21 bilgisayarın donanımına zarar verecek günlerde, ya önceden tarar, atölyeyi virusten tarar, virüs taraması yapar ya da o gü rı. unutmuşsa böyle 
221 bir şeyi, bilgisayarı açmaz_ Öyle bir tehlikeyi önlemek için. Ondan sonra, elde olan imkanlarla, atölyeden öğrencinin maksimum fayda 
23

1 

saglamasına çalışıyoruz bilmiyorum diger okullarda nasıl yapılır bilmiyorum, telefon ha!tımız var_ Internete çı.~mak için, örneğin bilgisayarların 
24 ağmı, ethernet kartı, sistem çöktüğürıde sistemi tekrar kurarken kartların tanıt.lmasıyla ı.ğraşır_ Onların resmiyette kimisi görülür. kımisi 
25 ıl görülmez_ Ders verme faaliyeti görülürken. bilgisayarda karşılaşılan sorunları dlizeltmek için, belki iki saatlik ders verme içın harcayan öğretmen, 
2€ dört saatte bilgisayarların bakımı için harcar. 
27' 
28 ll Bunları ders dışında mı yapıyorsunuz? 
29 
30 \ Ders dışında. Virüslerle uğraş ır. O kadar çok aktif öğrencim ız, belki, şu aşamada yok. Ama oıası tehliKeler de var. Suniarın da önlenmesi lazım. 
;~ ll iki kez çöktüğOnü biliyorum yani bilgisayarların. 

33 Tekrar edecek olursak, müfredatı yurütmek durumundasınız ve laboratuarların sürekli eğitim-öğretima açık ve hazır durumda 
34 bulunmasını sağlıyorsunuz. Peki bunların dışında idareden kaynaklanan görevleriniz ya da sorumluluklarınız var mı? 

351" 36 Muhakkak oluyor. Bu nasıl teşekkül ediyor? Bizim seannerimiz var, okulun sean neri_ Scannerden tarama yapılacaksa bu bilgisayar öğretmenine 
37 kalıyor. Çünkü hem scanner başka bir birimda yok okulda başka bir birımde yok, hem de bu bilgiye sahip yet.şmiş J}ersonel yok. Memur yapabilir 
38 dense de, bilgisi haricinde. Tarandıktan sonra diskete sığması için ya da e-maille gönderebilmesi için, bazı işlemle:i var_ Hem intemel kullanımı 
39 açısından, hem de bu imaj dosyalarının düzenlenmesi açısından yetersizler o ylizden o işler de bize k alabiliyor. Başka, projeksiyonumuz var 

Scanner: tayarıcı 

40 okulumuzda. 29 Ekimlerde falan bazen idarenin isteğiyle, bazen kendi isieğimizle bunu kullanaıım, öğrenciler en azında çağın tekn_o_lo__,j'--ıle_r_in_d_e_n ____ __,__ _______ ___. 
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önce çalıştığı 
okulda farklılıklar 

41 J haberdar ve bundan nasıl kullanıldığı ndan, okulun sevilmesi açısından faydalıOlSun diy~-------------------

42' 
43 1 Milli bayramlarda, konferans salonunuz var, ... 

~ 1 Milli bayramlarda, salonumuıda evet, kullanıyoruz. 
46l 
471Bunların kurulması, tanıtılması, sökülmesi, 

: 1 Tabi tabi, hepsi bizim. Bazen de birkaç yazı işlerimiz de oluyor. 

~ 1
1 

Yaz çiz işleri 
52 
53 (gOIOşmeler) 

54
ss,Et ··1· 

561 
ve, yaz çız ış en ... 

57 1 Bunlar çok oluyor mu? 
581 
59j Kısmen. işleriniz çoksa size çok geliyor. işlerinız yoksa, tam boş vaktinıze, uğraşacağınız vak1inize geldiyse, uğraşıyorsunuz. Ağır gelmıyor ama. 
60 l işlerin yoğun vaktinde ağır gelıyor. 
61 i 
62 1 Peki bu tür işleri reddedebiliyor musunuz? 

~ 1 Reddetme yok. Reddetmiyoruz. 

66 1 Ne kadar yoğun da olsanız o işleri, çözüyorsunuz, 

671 : ı O işler sarkıtılıyor, belki üç hafta, dört hafta sarkıtılıyor ama, yapılıyor. 

70 
1 

Milli eğitimden size herhangi bir görevlendirme ... 

71 1 
721 Yok hiç gelmedi. 
73 ı 
74 ıl Hiçbir şekilde gelmedi. 
75 
76 l Daha önceki görev yaptığınız okulda? Şehir dışındaydınız? Orada kı durum nasildı? 

nı 
78J Orada da yapılan işier hemen hemen aynıydı 
?9 
80 / Çok fazla bir farklılık var mıydı? 
81 ı 
82 işler yönünden farklılık yoktu. Fakat orada bölüm için daha çok çalışıyorduk. Atölye, orda atölyelerin, atölye derslerinin saa·:lerinin fazla 
83 1 olmasından dolayı, atölyeye daha çok vakit ayırıyorduk. Ondan sonra yapılan işler. farklı değildi anıa daha çok vakit harcıyorduk. :Jaha iyi işler 
84 çıkarıyorduk. Bu da biraz da grup dinamizmiyle ilgili bir şey. 
85 
86 Okuldaki havadan? 
87 

Millibayram 
törenlerinde film 
gösterileri vs. 

881 Okuldaki havadan, çalışma arKadaşlarından, herkes isteyince, çok şeyler yapı\abiliyor. Bir kışınin istemesiyle degıl. Oradaki tüm bilgisayarla ilgili 
89 olan arkadaşlar, istemesi lazım. Gerekliliğine inanııması lazım. Oyle olunca, ki orada da üç-dor:ı, ki si ~_ı_~!lçıileniyor~~ep ~_ı:lı__k!e b:::a:,ya.::;p_g.:...ı ------'--· 
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Değişmesi istenen 
şartlar ve durumlar 

iyileştirme çabalar 

Bilgisayar oestekli 
eğitim 

Bilgisayar öğrenme 
yaşının aşağı 
çekilmesi 

Bilgısayar dersinde 
uyg ı.. lama 
sınavlarınırı yasal 
durumu 

·---------· 
90 'j güzel şeyter yapmaya çalışıyordu/<. Herkes bir taş koyuyordu, bina bitiyordu 
91 
92j Bu biraz önce bahsettiğimiz görevlerimizi, sorumluluklarımızı daha iyi yerine getirebilmek için, değişmesini istediğiniz durumlar var 

~~mı? 
95 1 Şimdi şöyle, bir kere, ögretmen çalışırsa, çalışan öğretmen teşvık edilmeli, yani devlette de artık bu yönde çalışmalar başlatıldı diyebıliriz. Ama 
96 l sonuçlandığını görmüyoruz. Çalışan öğretmen teşvik edilmeli. Çalışması kolaylaştırılma.ı. Eğer aynı işi dışardan yaptı rı ldığında dışarıya ücret 
97 1 veriliyorsa, belki öğretmene, öğretmen bu işi yaptığında, öğretmene de bir ücret verilmeli. ücret de bir teşviktir. Ondan sonra, malzeme alımı 
981 konusunda da kısıtlanmamalı. 
99 1 Şu ana kadar kısıtlanmadık ama kısıtlandığını duyduğumuz arkadaşlar da oldu. Yani belli bir süreden sonra, şevki yitiyor. Böyle de idare edilir 

100 ı diyorsanız, böyle de kalsın deniyor. Ama şu ana kadar ne söyleoiysek, hemen almaya çalıştılar okulumuz için. 
101 
1021 Pekala, bu soruyu şöyle bir soruyla destekleyerek, daha detaylı bir, konuşma ortamı oluşturalım. Bu söz ettiginiz şartların değişmesi 
103 , için, herhangi bir çabada bulundunuz mu? Ya da eğitim, öğretim kalitesinin yükselmesi için, ya da okulunuz için, kişisel olarak, 
1 04j yaptığınız çabalar oldu mu? Ne Uirlü durumlarla karşılaştınız? 
1051 
106 ·ı' Şimdi, çabalar, oldu. Nasıl oldu? Eğitim-öğretim açısından bakacak olt.n>ak. öğrenc; bilgisayar öğreniyorsa. daha çağdaş öğrenme teknıklerine 
107 kavuşsun, bilgisayarı da öğrenme de kullansın istedik. Ama öğrenci, temel bilgisayar bilgisi verdiğimiz için, pek yararlı olmadı. Bir doküman 
108 koyalım. O dokümanı okusun, kendi kendine öğrenmeye başlasın. Bilgisayar onun öğrenmesinde grafikler, animasyonlar, yardımcı olsu.1 
109! çalışmaya. Yararlı olmadı çüni<ü daha temei, kullanım bilgisine sahip değiller. Verdiğırniz de temel kullanım bilgisi o;duğu için, bilgisayarın 
110 1 öğretimdekullanılması biraz zor olur. 
111 
112j Siz bilgisayarla eğitim değil, bilgisayar e{Jitimi. .. 

1131 114 Bilgisayarı biz öğretiyoruz. Biz istedik ki bilgisayarın öğretimde kulianımından faydalanaiım. 
115 
1161 Bilgisayarla egitim, 
117 
118 Bilgisayarla eğitim yapalım istedik. Olmadı çünkü, temel bilgisayar bilgisine sahip olmay.nca. bdgisayar, öğretmeda pek faydalı olmuyor. Sadece 
1191 film gösterme gibi şeylerde faydalı olabilır. Windows'ta klasör açma işlemini film olarak gösterelım istedik bır sefer. 
1201 
121 1 Peki o zaman siz, lise ve dengi okullarda bilgisayarla eğitim yapılmasını istiyorsanız, bilgisayar öğrenme yaşının daha önlere 
1221 çekilmesinin mi gerektiğini düşünüyorsunuz? 
123 
124 i Yani bu mutlaka böyle olmalı. Nasıl böyle olmalı? Çünkü öyle olunca biz, daha rahat öğretmenlik yaparız. Hem de daha farklı şeyier öğretiriz. 
1251 Daha ileriye götürürllz. Şimdi sadece basit Wir,dows öğretiyoruz, basit office öğretiyorlar, işlerine gidiyoruz. öğrencinin kendini yeterli hissedip 
126 hissetmediğini, farkına varamıyoruz. Ama öğrenci, diğer matematik görür gibi, ingilizce görur g.bı, artıK temeiden gelirse, t:azı şeylerde tanışık 
127 .

1 

olacağından yerine oturturuz. Bilgilerin yerine oturturuz. Kullanışlı hale getiririz. Şimdı sadece r.am bilgi veriyoruz. Onu kullanışlı hale getird; mi, 
128 başka kendi branşına cönüştürdü mü, farkına varamıyoruz. Hızlı bir şekilde şunu yapabıliyor musun. bunu yapabiliı•or musun. deyip belki ham 
1 ~ bilgiyle geçiştiriyoruz. Bir de şu sıkıntı var, sınav yapıyorsunuz, her şeyi, p;atikte gösterdığiniz her şeyi, teorisi göstermeye az meyil verdiğiniz bir 
130 ı bilgisayar dalında, yazılı sınav yapıyorsunuz. Öğrenci, bilgisayar da uygulasam yapacağım fakat, yazılı sorunca maddeleşriremiyorum, ifade 
131 j edemiyorum, nerede olduğunu bilemıyorum. harıgı menüde oldu-ğunu bilemiyorum, s.kıntılar yaşıyor. Anıasizin istediginiz uygulama sınavı 
132 yapmak, hem yorucu, hem de doküman nasıl saklanacak? · 

1331 
134 1 Yasal boşluklar var o noktada. 

1351 136! Yasal prosedür nasıl hazırlanacak? Teknoloji ilerliyor ama bunu yakalayan resmi prosedürtenmiz yok. Olmasıyla rahatlık olacak. 
137 

_______ _____ı___!__ 38 l Aynı sıkıntıdan bu şeydf!~e v~r zann_edersem, demirbaş yasa~, yani bilq_i_~_yıır_t_~~ITlC_!>el~_~iy~lif!!_~!_ıp_g_ı:_i)~_E!_~~~()r_sjjl_lUZ, bir 
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Demirbaş yasası 

Çalışmayan 

bilgisayarların 

parçalarından 
yararlanmak 

Yasal öneriler 

. . .-:-::---:-:-: 
139 makinenin bazı parçalarını değiştirerek, model yiıkseltebiliyorsunuz ama, demirbaş yasasındaki boşluklar yüzünden, her okulda daha 
140 de!)işik uygulamalara gidilebiliyor. 
141 
142 Tabi idarenin diğer demirbaşlar g;bi bilgisayan da düşünmesinden kaynaklanan aksaklıklar bazen oluyor, bunu anlatıycrsunuz, bazen aşılıyor, 
143 bazen aşılmıyor. şu ana kada: aştık. Çalışan bilgisayar e:ı güıeı bilgisayar. Halbuki siz öğrencı için, açık bilgisayar bölümü olduğu için, 
144 bilgisayarın içini de göstermek istiyorsunuz. Çalışmayan bir bilgisayarı, artık eskiden 3.1 gösteriyorduk, Windows 3.1 zamanından gelmiş 
145 bilgisayarlar var. En azında şu aşamada diyorsunuz, 95 kuralım. temel işlemleri orada da görsün. Tabi 95 kuralım dediğiniz zaman, 4'1üK ?'lik 
146 RAM'ler yetmiyor. Eskiden, şu anki bilgilerimiıle diyoruz, ?'lik RAM olmaz diyoruz ama, yapmışlar adamlar. Bun:ann üç ünü, dördünü bir araya 
147 koyalım istiyorsunuz. Kimi RAM'lerde bozukluk var. Ama böyle yapınca bir makine atti durumda gibi gelıyor. Ama bir makine kullanışlı durumda 
148 

1 
çalışıyor. 

1491 150 RAM'leri paylaştırarak ... 

151' 
152 •

1
ı Iki makineden bir makine çıkartıyoruz. iki makine önceki haliyle ku!lanılamayan bir işiet:m sistemi, şu andapıyasada hiç kullanılmayan. 

153 
154/ iki yavaş çalışan makineden bir iyi çalışan makine ... 
155 
156J iyi çalışan, kullanışlı, bir makine çıkarmaya çalışıyorsunuz. Veya, hiç çalışmıyor şu anda çalışmıyor, makine çalışmıyor. O makınadeki birimlerı 
157 söküp, diğer makineye koyduğunuıda o makine daha rahat çalışıyor. Ama ya idareden r.abersiz yapmayı deniyorsu.ıuz, 
158 
159 Organ nakli gibi. .. 
160 
161 1 (ga/Oşmeler) 

1621 
163 Organ nakli gibi. Orada atıl, çalışmaz durumda, bir makine, içindeki parçalar çalışıyor. Koyuyorsunuz diğerine, diğeri daha rahat çalışmaya 

i E 1 ;:~.:::::• :::~:=:~.:::,:::,::: .. ;ı;,.;";'? K'''"""'" blo >'V goçli mi? Şöyı. blo şoy Y•p,.ydok diyo, dom""'' 
167 1 yasası olarak, 
168 
1691 Şöyle düşünüyorum artık ben, atölye dışına çıkmıyor na&l olsa. Demirbaş olarak ta kasa demirbaş yapılmış, içindeki board zaten alınmıyor. 
170 içindeki sadece bir RAM alınmış, diğerine konmuş, artık fazla değiştirmeden, 
171 
172 Parça stok olarak mı gösterilseydi? 
173 
174 i Parça stoğu olarak gösteriise daha pratik olurdu. 

1751 
176 SUrekli bir teknik rapor mu tutulsa ••şu parça buraya takıldı, bu o parça şuraya takıldı"' diye 

1T71 178 SOreklilik öğretmeni yorar. Süreklilik öğretmeni yorar. Yani sGreklilik öğretmeni yorar,fakat, toplam bir olduktan sonra, o ondaymış, bu 
179 bu.ıdaym;ş, şu masa sağ duruyormuş, şu masa sol duruyormuş, şu masa şunu ustunde duruyormuş, şu masa kulianılmıyor. atıl durumda 
180 duruyormuş, toplamda sayı tuttuktan sonra, problem olmaması gerekır. 
181 
182 Toplam sayının tutması gerektiği... 
183 
184 Yeni evet. Senede bir bunlar yapıııyorsa, 5 senede bir yapılıyorsa, topla sayı tuttuktan sonra, bilgısayarın içındeki, probıem olmaması lazım. 
185 

~~ı Anladım. Peki söylemek istediğiniz, konuşmak istedığiniz, bilgisayar eğitimiyl~~:~~~~:~~~:~~~~=ili,--~-ku_l~a~=-~~umlarıyla ilgili,--...L....--
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Bilgisayar 
öğretmenlerinin 

çabaları 

Bilgisayar okur
yazarlığı 

Mesleki çalışmalar 
için bilglsayar 
kullanımı 

Proje üretici eğitim 

Bilgisayarın günlük 
hayatta kullanılması 

188

1

1 Şöyle, ben, okullarda bilgisayar öğretmeııliği, özellikle bilgisayar öğretmenlerınin. çağı yakalama. k istediklerine inanıyorum. Gerçef.ien. Gerekli 
189 olanaklar açılırsa, gerekli rahatlık venlirse, sorumluluk ve yetki bir arada sunulursa, ve bu konuda da serbest bırakılırsa. şu anda serbest 
190 bırakılıyor, bırakılmıyor, bilmiyorum ama, teknOloji sınıfları oluşturulursa, öğrencilere gerçef-ien 21. yy'da yaşadıkları hissettiril.rse, çok daha iyi 
191 1 olacak. Nasıl iyi olacak? Değişik bölümler var. Biz değişik ölümlere giriyoruz. Bilgısayarı göstenyoruz. Ama öğrenci bilgisayarı bilgisayar 
192 öğrenme için değil, kendi alanında kLıllanmak için öğrenmesi lazım. Bilgisayar bır meslek alanı olmaktan çıktı. Ben öyle görüyorum en azından 
193 şahsım olarak. Bir yan birim olarak ve kaçınılmaz bir yan birim olarak kullanılıyor. Yan alan. 
194' 1951 Bunu şöyle mi, dtişünUyoruz, bilgisayar okur-yazarlığı. Temel bilgisayar bilgisi. Artı mesleki bilgisayar bilgisi. Herkes temel bilgisayar 
196 kullanımını bilecek artı, mesleğindeki programlann, yazılımların kullanımını bilecek, 
197 
198 Mesleğine uyariaya biiecek. Her şeyi, bilgisayarı öğrendikten sonra her şeyi hazır olarak istemeyecek. 3azı olanakları kendileri de oluşturup, 
199 dağaçiama yapabilecekler yani. Bilgisayarı temel öğrendiiden sonra. 

;~ Jl Muhasebecinin ETA, LOGO kullanması gibi galiba. Bir teknik çizimcinin AUTOCAD kullanabilmesi gibi mi? 
202 
2031 Evet. Çok güzel. Diyelim ki, çocuğa bilgisayar öğretıiniz. çocuk temel şeylerini Exeelde sağlayabilmeli. illa ki başka bir programa ihti~-aç 
204 ı duymamalı. O programı da bilmeli, onun için yazılmış programı da bilmeli. ama temel şeylerde de, temeli her bilgisayar da olacağını 
205

1

1 düşündüğümüz, office programlarını da kendi işine uyarlayabilmeli. illa ki bana hazır program lazım dememeli. Bir çoK ihtiyacını freeware 
206 yazılımlarla, elinde bulunan office programlarıyla, yapmaya çalışmalı. Yapabilmeli. 
207 
2081 Burada ben bir parantez açmak istiyorum. Burayı derinleşiirmek anlamında. Yani siz bilgi sayar e~itiminde şunun yapılmasının 
209 öğrenilmesi nden, bunun yapılmasının öğrenilmesinden ziyade, bir adım daha ileri giderek, proje üretici uygulamalar yani, Excelden 
210 yararlanmak, Wordden yararlanmak, Exeelde bir şey üretmek, Powerpointte bir şey üretmek, bir şey ortaya çıkarmak, bilgisayar 
211 e{ıtiminde bu yazıtımları amaç olarak değil, araç olarak gören bir eğitim sistemi uygulamak 
212 
213 Şimdi öğrenci öncelikle kendi mesleğini, veya başka bir bölümdeyse,bilgisayar bölümü değilse. kendi mesleğinin nelere ihtiyaç duyacağını, 
214 madde madde bilmesi lazım. Ben bu mesleği icra edeceksen, şunlara şunlara şunlara ihtiyacım olacak. Ha bunları bilgisayardan sağlayabilir 
2151 miyim? Gibi kolaylık arayışına girmeli. Standart dışına çıkmalı. Öğrencı kendi bunu zorlama lı. Bilgisayar öğretmeni ona zaten yeterli olanağı 
216 açacaktı.r Ha bunu nasıl çalı)l~racak? ~aftada 2 saatlik derslerle_ olmayacak. Eğer öğrenci bilgisayarı haya~ında kullansın isteniyorsa, bilgisayarı 
217 sadece öğrenmek yetmıyor ögrenırsınız, bılgı olarak katanızın koşesınde durur Halbukı bılgısayar oyle degıl, hayatımızı madem kolaylaştırmak 2181 için girdi buraya, değil mi? Sistem olarak girdi. Her şeyde artık bilgisayar dönmeye çalışıyoruz. Bır çok kaymakam başladı, okul başladı 
219 bilgisayara, iletişim ıçin kaçınılmaz oldu, bunu öğrenci hayatına nasıl uyarlar, mesleğine nasıl uyarlar, bu tedirginliğin içerisine girmeli. Halbuki 
220 benim girdiğim tedirginlik, onun girdiği tedirginliğin önüne geçiyor bazen. Bilgisayar öğreteceksın. Wordün şu kısmını öğreteceksin, Exeelin 
221 ! şununu öğreteceksin. 2 saatte bunu sığdıracaKsın, uygulama konusunda yardırr. edeceksin, öğrenci artık kend. mı!sleğine uyarlayamıyor. 
2221 Benim gösterdiğin çizgı üzerinde gidiyor, dersim bitiyor, benimle işi bitiyor. Bilgisayarla işi bitiyor. Mecbur kalmasa aaha oturup başırıa bakmıyor. 
223 Halbuki böyle olmaması lazım. Bunun önüne nasıl... 
224 ı 

2251 Aslında bizim eğitim sistemimizin genel bir sorunu, okulda öğrendiği bilgileri hayatında kullanacağını düşünmüyor . 
. .,26 

2271 Evet. 

2281 
229

1 

Okuldaki eğitim öyle verilmiyer zaten. Dolayısıyla da okuldaki dersler işte dersim bitsin, notumu alayım, ben, bırakayırn bu iş bitsin 

!'ı ;;;ı 
1 
mantığıyla hareket ediliyor. 

~_: .[ Bilgisayar temel 2321 N.asıldeğişeceği kon. usunda da bilemiyorum.-_Yani _belki Informal olarak okuldaki kendi kulüp mll kura..-ıar ya.ıi nasıı bir çalışma içine girerler 
ı3 : eğitimi kaygıları 233 bılemıyorum ama, bır kere şu olması lazım, ogrencıye, boş zamanıarında okulun açılması, bılgısayarın kullandırılmasılazım. Şımdı bunlar, 
t:~ ,., 234j teorikte çok güzel görünüyor ama, pratikte, bilgisayar donanımını açtıysanız, onun akımını da bilgisayar öğretmenı yapacak. E bunun da ders 
:;! ~·- 235 yükü var. Kendi ışierini sağlamaya çalışıyor. 

,lllı ;.: 236 
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Laboratuarlardan 
maksimum 
faydalan ma 

Teknoloji sınıfları 
Eski öğretim 
yöntemleri 

internelin bilgi 
amacıyla 

kullanılması 

Devletin internet 
kullanımında öncü 
davranması 

internelin bilgi 
amacıyla 

kullanılması 

Öğrencinin 
bilgisayarın daha 
çok kullanması 

237j Başında birinin olması lazım. -----
238 
2391 Laboratuarda başında birinin olmazı lazım. Ondan sona, tekn.oloji sınıflarını şu yonden istiyorum, bu sınıflarda öğretmen, sesıni yükseltmeden, 
240 iletişim kurabilir. Ondan sonra projeksiyonu duvara yansıtır. Oğrenci oradan daha net görür. Bilgisayanma sağ tıkla diyorsunuz gıdiyıx çocuk 
241 ı monitörün herhangi bir boş alanına sağ tıklıyor. Teker teker hepsini dolaşmak zorunda kalıyorsunuz. Sınıfların yoğunluğu, 40 kişi olanlar var. 40 
242 ı kişilik sınıf var. Şimdi ona gösterdin yanındaki arkadaşı bu sefer yapamıyor. Bir kışı aktif duruma geliyor. Bir şey yapılıyorsa tam yapılmalı. Ama 
2431 bilgisayar öğretmeni, sadece eski iletişim yollarıyla iletişim kurup, en güncel, iletişim cihazını öğretmeye çalı~ıyor. Sesle iletişim. Eskiden de 
244 sesle iletişim, şimdi de ses. Tahtada sağ tıklayamıyorsun. Tahtada bilgisayarım simgesini çizmeye çalışsan, hoş değil. Ondan sonra, zaman 
245 kaybı, iki saatlik dersi var. Ve öğrenciye istiyorsun ki o dersi verdikten sonra, öğrenci kendine güven sahibi olsun. Herhangi bir işletrr.eye gittiği 
2461 zaman, istesm, desın ki, ben bilgisayar kullanmayı biliyorum. Güven sahibi olması için de, kencisi sürekli uygulaması lazım. Bu gün bir 
247 bilgisayarı ben kendime zor alıyorum. Ee, öğrenci evine almazsa, kullanmazsa, kendı işi.ıde ku.lanmazsa, bu bilginın ona ne faydası var? 
2481 Gerçekten hayatını mı kolaylaştırıyor? 
249 
250 ı Donanım sorunu bizim iJikenin, Eskişehir'deki öğretmenlerinin de genelinin, okullardaki, durumlarını az çok araştırma yaptığım için 
251 , gördüm, ortak sorunu. Yani, sadece siz şikayetçi değilsiniz, herkes okullarda donanımın, yetersizliği, aslında hepsi maddiyata bakıyor. 
252J Her şeyin çözüm kaynağı para gibi görtinüyor. 
253' 
254 1 Okullarda bir tek bu konuda sorun çözmeye bırakılmamalı, kütüphanelerde artık, bilgisayar öğrenciler kullansın isterıdi. Sadı..>ce internet 
2551 cafeler ... internet cafelere gidip bakıyorsunuz, bilgi amacıyla kullarııımıyor internet cafeler. Hangi internet Cafeye gittiysem, bir araştırma yapan 
256J Allah'ın kuluna rastlamadım. Ne yapılıyor, öğrenci oyun oynuyor. Oğrenci cha; yapıyor. Oğrenci arkadaşlarını toolamış. toplu oyun oynamaya 
257 1 çalışıyor. Ama şimdi kGtüphaneye bilgisayarı koyduğunuzda bu tür ışleri yapamayacak. Oğrenci, bilgisayarın, kullananların hayatını 
256 i kolaylaştırdığını, meslekte, iş bulmada kolaylaştırdığını duyunca kütüphaneye bu sebepten gidecek. Bilgiye bu yolla ulaşmaya ça!ışacak. Yani 
2591 kitabı aşmış olacak. Sanal ortamda aa bilgiye ulaşabilecek. Tüm dev_let binmlerinin a.1ık bu konuya ön ayak olması laz;m. Tabi bu konu da 
260 ı kolay bir iş mi? Değil. Kolay bir iş değil. Ama olması gereken bir iş. O ncelikli iş. 
261 ı . 
262 ! Zaman içinde herhalde, Internet kullanımı yaygınlaşacak. 
2~1 -
264 ! internet kullanımında, amaç dahilinde kullanılmış olacak. Yani amaç chat olmamalı Amaç cebe mesaj olmamalı. Oğretmenler de bunu teşvik 
265 1 etmeli, nasıl teşvik etmeli? Ödevini bilgisayardan istiyorum demeli. Eğer Türk Dili dersi değilse, öğrencinin yazısına bakılmıyorsa, ödevini 
2661 bilgisayardan istiyo~um denm~li. Yani öğrencini~ yazısındaki g_ü!ellik aranmamal ı. Biçimsel planda güzell;k arandığında bilgisayarda yazılmış 
267 ödevler bıraz daha on plana, oğretmen ıhtıyaç gıbı anialıyorsa ogrencısıne, şunu bılgısayardan yapman dıye bır şart koşuyorsa, mecburıyetın 
268 ı verdiği zorunlulukla, öğrencilik yapmaya çalışacaktır. Siz de bunu yapmaya çalışan öğrenciye yardım ettiğinizde öğrenci, daha çok sevinecek. 
269j Daha çok öğrenmeye istekli olacak. Yoksa her ışi ni elde yapmaya alışmış bir öğrenci, bilgisayarı öğrettiğiniz zaman, ben bunu elde de 
270 1 yapıyorum. Elde daha kolay yapıyorum. Yeni yeni öğreniyor zaten, sonuçta daha pratik gelecek. Ancak o bilinç oturduktan o ~olaylıklar farkına 
271 ı vanldıktan sonra, öğrenci diyecek ki hah! Bilgisayar şöyle faydalı, böyle faydalı, ben bunu öğreneyım. Bana şu faydası olur. Oğrencinin bunun 
272 

1 
faydasına inanması lazım. Bunun için de görmesi lazım. Günlük hayatında kullanması 

273 1 

2741 Çok teşekkür ediyorum. 
275 
2761 Ben teşekkür ediyorum hoca m sana kolay gelsin. 
277 i 
2781 
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INDEKS 

Görev ve 
sorumluluklar 

Müfredatın 

yürütülmesi 

Laboratuarların 

bakımı 

Gönüllülük esası ve 
sorumluluk 

Laboratuariara 
dışarıdan müdahale 
edilmeSi gereken 
durumlar 

Bakım onarımlar için 
ayrılan ödenekler 

S.NO 1 GÖR~ME METNI 
1 j Bilgisayar öğretmeni olarak okulda neler yapıyorsunuz? Görevlerinizi tanımlar mısınız? Ve daha önce başka okullarda görev 
2 , yaptıysanız, daha önceki okullarınızdaki görev ve sorumluluklarınızla, şimdiki okulunuzdaki görev ve sorumluluklannızı karşılaştırır 

~ı mısınız? 

5 j Mustafa Bey, şu anda görev yaptığım okulda bilgisayar öğretmenliğı yapıyorum. Bilgisayar öğretmenliği bölümü mezunu olmam dolayısıyla 
6 1 böyle bir teknik okulda çalışmaktayım. Bilgisayar öğretmenliği yaptığım yerde bilgisayar laboratuarımız, bilgisayar atölyemiz ve bilgisayariarım ız 
71 var. Suniarta yaptığımız günlük çalışmalarda bilgisayarım donanım yönünden incelenmesi. bilgisayarın yazılımlarının değerlendirilmesi, şeklinde 
8 devam etmel\1edir. Bu, müfredatımıza uygun olarak bilgisayar donanımın ın, işte .. işlenmesi, bilgisayar donanım parçaları ele alınır. Bunlar. 
9 J bilgisayarın içindeki bilgiler nasıl işlenmektedir, bunları öğrencilerimize aktarmaklayız. 8...ınun yanında programlama derslerimiz de var. Bu 

10 ı programlama derslerimizde programlama mantığı nedir? Programlamada izlenebilecek yollar nedir? Bunları anlatmaktayız. Yalnız ders 
11 işlememizin yanında ara sıra laboratuarlarımızda çıkan sorunlarta da ılgilenmekleyiz. Bu .. bılgisayar öğretmenliği mezunu olmamız dolayısıyla, 
12 bilgisayar.. içinden geldiğimizden dolayı bilgisayarın donanımında bir arıza çıktığında bakabilme, o arızayı tamır edebilme olayımız .. 
13 görevimizde var. Bunu bularak arızayı kısa zamanda giderme yoluna gidiyoruz. En azından kendımiz bu işin içinde olduğumuz için dışarından 
14 bir teknik servis eğer .. teknik servise gerek duymuyoruz. Bunu yapmak .... 
15 
16 Özür diliyorum, bu tanımlanmış bir görev mi? Yoksa adı konulmamış bir kural gibi sizden beklenen bir şey mi? Yoksa sizin tamamen 
17 gönüllü olarak yaptığınız bir çalışmamı? 
18 
19 Biz bu işi gönüllü olarak yapıyoruz. Çünkü bu bilgisayarları kullananlar ıaboratuarı kullananlar biz bilgisayar öğretmenleriyiz. Bilgisayarlar 
20 bozulduğunda yapmadığımız zaman veya üzerine düşmediğimiz zaman işın aksayacağını auşünüyoruz, eğitimin aksa,-acağını düşünüyoruz, 
21 
221 Sorumluluk duygusuyla ..•. 
23 
24 Bir kural otarak değil sorumluluk olduğu için yapmaklayız bunu. Bu da bizim için bir avantaj oluyor çünkü işi bildiğimizden dolayı 
25 arkadaşlarımızla birtikle anında bir çözüm getirebiliyoruz. 
26 
27 Peki, çözüm getiremediğiniz durumlardaki süreç nasıl? Dışarıdan mı bir müdahale var veya bu nasıl işliyor? 
28 
29 Çözüm getiremediğimiz durumlarda eğer laboratuardaki bilgisayarım ız garanti içindeyse, datıa önce bilgisayarların alındığı şirkelle 
30 görüşmekleyiz ama bunun yanında daha önceden tanıdığımız bilgisayar öğretmenlıği yapan ya da bilgısayar öğretmenliğı dışında bilgisayarla 
31 uğraşan bir arkadaşlarımızla görüşmekleyiz. Yani biz telefon yoluyla veya dire.~ yüz yüze görüşmek yoluyla kendi bilgimiz dışında gelişen 
32 , olayları da dışarıdan yardım almak yoluyla giderebiliyoruz. 

~ 1 Okul idaresinin bu iş için ayırdığı bir para var mı? Bilgisayar tamiri için dışarıya ödenecek .... Yaptığı anlaşma var mı? Bakım anlaşması 
~~gibi 
37 Okul idaresinin bu şeki!de bir anlaşması yok çünkü biz okulumuzda bilgisayar bölümü olduğurr.uz içın dana doğ.rusu bilgisayar öğretmenleri 
38 olduğu için dışarıdan bır bakım için ayrıca masraf olmasın diye bakım anlaşmamız yok ama bilgisayarlarımız garantili alındığı zamarı bunların 
~ 1 garantisi işte .. parça garantisi vardır, bir yıl içinde bir arıza çıklığında tekrar değiştirilebiliyor yalnız dışarıcan_ bir bakım anlaşmamız şu anda yok. 

YORUM 

Arkadaşlarımız: 
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bilgisayar 
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idarenin verdiği yazı
çizi işleri, WEB 
sayfası tasarımı vs. 

Okul idaresi hangi 
durumlarda 
bilgisayar 
öğretmenlerinin 
yar d 1 m ı nı istiyor? 

idarenin hangi yazı 
işlerini niçin 
bilgisayar 
öğretmenlerine 
verdiği. .. 

Bilgisayar 
öğretmenlerinin 

diğer bölümterin 
işlerini yapmaları 

Diğer öğretmeniere 
verilen düzenli ve 
düzenli olmayan 
eğitim ve teknik 
yardım 

41 ı Okul idaresinin bilgisayar tamiri dışında sizden beklediği veya sizden istediği başka çalışmalar var mı? 
42 
43 Okul idaresinin bizden istediği bilgisayar tamirinin dışında şunlar olabiliyor mesela bazen oğretmenlerimizin. okulumuzdaKi öğretmenlerimizin 
441 okul için yapacakları çalışmalarda yazıtar olabiliyor. Bu yazıların yazılması, bu yazıların çıkartılması veya okul adına bir yazışma yapılacaksa bu 
45 yazışmanın tarafımızdan yapılmasını isteyebiliyorlar. Bunun yanında işte .. okulumuz için bir WEB sayfası tasarımı olabiliyor, onun için bir 
461 çalışma yapılabi!iyor, mill ı eğitimde anlaşmalı olarak yazılar gönoerilebiliyor, yazışmalar bölüınümüz tarafından yapılabiliyor. 
47 
48 ı Peki, okulda bilgisayar kullanan memurlar olduğunu düşüniıyoruz. Okul idaresinin bilgisayar kullandığını düşünüyoruz. Hangi 
49 durumlara size ihtiyaç duyuyorlar? Hangi belgelerin hazırlanmasında ... Zannediyorum hep size gelmiyortar, .. 
50 
51 1 Evet Yani. .. 
521 
53j .. bir kısmını kendileri yapıyorlar. 

~ı Mustafa Bey bu konuda kendi bilgileri dahilinde olan, işte .. çalışmayan bir program o:abilir. veya bilgisayarın herhangi bir yerinde bilgisayardan 
56 ayrılmış bir parça olabilir, çıkmış bir parça olabilir, eğer bilgileri dahilindeyse kenditen bakıyorlar ama bunun dışında network hattının döşenmesi, 
57 network'ün bağlanmasındaki bir hata olabilir veya bunun yanında kendilerinin ulaşamayacağı bılgisayarın açılıp da tamir edilebileceği 
581 durumlarda veya programların birbiriyle ilişkilendirileceği durumda daha çok bız bakıyoruz. Bunlarında genellikle idare olsun, memuriyet olsun 
59 bufBdaki bilgisayarlar bize bakıyor daha doğrusu yani tamiri bakımı, işletilmesı, program.arın yükle.ımesi daha çok bölüınümüz tarafından 
~ 

1 

yapılıyor. 

62 Evet. Biraz önce ben şunu kastetmek istemiştim; siz, bazı yazışmalarda yazıların sizin tarafınızdan yazıldıgını söylediniz. Ben de okul 
63 ı idaresindeki memurların, idarecilerin kendilerinin, bazı yazışmaları kendilerinin yapabileceğini düşunUyorum ve hangi durumlarda 
64 ı size hangi yazışmaları verdiler? Yani hangilerini kendileri yapıyorlar, hangilerini size veriyorlar veya sizden bekliyorlar? 
65 . 
66 Mesela idare boyutunda işte .. teknik konularda veya resmi gizli konularda değil de daha çok bölüm öğretmenlerinin veya branş öğretmenlerinin 
67 1 okul için hazırlayacağı yazışmalar, yazılar mesela bir ders planları olsun işte .. zümre toplantıları olsun bunların yazılmasında işte bunlarda yine 
68 ıl bir resmi evrak olduğu için ben o yüzden yazışma oldu herhalde onların hazırlanmasında daha çok bölümümüz oakmaktadır veya işte belirli gün 
69 h~ftala~ın .. düzenlenmesinde ~ütüp~a~eni~ yay.ınlarının tanıtılmasında, okuıun ~rencilere yapacağı herhangı bır duyuruda, reklamda daha çok 
70 bölümumuz çalışmaktadır. bölumumuz ogretmenlerı tarafından bu çalışmalar yurütulmektedır. 
71 
72 Anladığım kadarıyla okuldaki diğer bölümterin bilgisayarla ilgili çalışmalarının yükünün belli bir kısmı olduğu gibi bilgisayar 
73 öğretmenlerinde. 
74 
75 Buna, buna katılıyorum. Diğer bölümlerimizde daha çok bölümleri ile ilgili çalışmalar yapılmakta işte .. orada kullanılan bir program orada 
76 işletitmekle ama bunun dışındaki işte arıza durumlarında. programların yüklenmesi o urumunda veya o bilgisayarların kullanıcıy-d öğretilmesi 
~ıl durumunda bölümümüz çalışmaktadır. Öğretmenierimize gerektiği yerde kullanıını anlatılmaktad;r 

79 Peki ... Programların eğitiminden bahsettiniz, uygulamalarm eğitiminden bahsettin iz. Bunu düzenli olarak mı yapıyorsunuz yoksa size 
80 gelip işte "Kudret Bey acaba şunu nasıl yapacağız? Burada böyle bir sorunla karşıleştık yardımcı olabilir misiniz?" gibi bir anlık 
81 yardım müdahaleleriyle mi işi yürütüyorsunuz? 
82 
83 Mesela bizim düzenledığimiz. arkadaşlarımızla birlikte düzenlendiğimiz bir kurs oldu okulda. Okul çıkışında bir saat. bir buçuk saat 
84 öğretmenlerden herhangi bir şey talep etmeden bir kurs verme yoluna gittik. Gruplar halinde yaklaşık 40-50 civarında öğretmenimize bu şekilde 
85 bir ~itimi verdik biz. işte burada bilgisayarın kullanılması işletmenlik yönünden bilgisayarın kullanılması, arıza boyutuna geçtiğinde de bizi 
86 arayabilirsiniz şeklinde duyurular yaptık ama bunun yanında öğretmenimiz yeterince bilgiye sahip değilse biz1 telefonla arayabiliyor, telefonda 
87 işte bir sorununun olduğunu bunun önüne nasıl geçebileceği ni sorabiliyor oiz de anında, eğer dersim iz yoksa b,z de müsaitsek gidip 
88 bakabiliyoruz, olduğu yerde bakabiliyoruz veya telefonda .. giderneyecek durumdaysaK bilgisayarını alabil iyoruz, bölüme getirip orada 
89 bakabir oruz. Ya ama erekti"i erde ve en kısa zamanda bu i i halletmeye çalışıyoruz. 
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programların ağ 
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ilmillieğitim 
müdOriGğünün 
yaptığı 

görevlendirmeler 
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bilgisayar 
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Öğretmenierin nasıl 
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90l 
91 ! Milli eğitim müdürtoğünün -okul idaresinden farklı olarak- bilgisayar öğretmeni olarak size verdiği bir görev oluyor mu? Çeşitli 
92 ,

1

· görevlendirmeler yapıyorlar mı size? Yapıyariarsa ne tür görevlendirmeler yapıyorlar? 
93 
94 l Bu konuda şahsen bana herhangi bir görevlendirrne olmadı ama bildiğim kadarıyla arkadaşlarıma görevlendirmeler oldu. Bunlar işte ders 
95 ı notlarının yazımı olabilir .. milli eğitim müdüriüğündeki bilgisayarlarda oluşan arızalardan dolayı bunların b.r Dakımı olabılir veya arkadaşlarım ız 
96 i yeterli bil-yeterli derecede bilgiye sahiptir; programlama bilgileri vardır. Bu arkadaşlarımızın programla.cı müdahale bilgisi veya ufak program 
97 yazmalarından dolayı görevlendirildiğini biliyorum. Bunun yanında öğretmen arkadaşiarımız.n kurslarda ve sınavlarda göreviendinidiğini duyduk 
98 ama şu ana kadar bilgisayar ögretmenıerinin çok fazla görevlendirildiğini ben şansen duynıadım. 
99 

100 Bazı programiann bakımında, sorunların giderilmesinde bilgisayar öğretmenlerinin görevfendirildiğini söylediniz. Okul idaresi olarak 
101 1 ya da milli eğitim müdürlüğünde ki programlar özel tasarlanmış programlar mı yoksa bilgisayar öğretmenlerinin rahatlıkla müdahale 
1021 edebileceği programlar mı? ..... 
103 
104 Burda ... 
105 1 

1 06j ••• Tasarlanmış derken burada kastetmek istediğim şey bu programlar ticari olarak belli bir ekibin ürettiği programlar mı? Ve bu ekip 
1071 kendi teknik desteğini okullara sunabiliyor mu? Yoksa bilgisayar öğretmenleri olarak siz mi daha çok müdahale ediyorsunuz? 

108 1 
1 oo

1

. Benim gördüğüm kadarıyla okullara tahsis edilen programlar bilgisayar öğretmenlerinin müdahale etmeyeceği ama müdahale etmel< zorunda 
110 kaldıkları programlar. Benim düşüneerne göre bunu yapan şirketler çok fazla teknik servis olanağı sunmuyoriar. Işte telefon ettiğimizde 
111 ı ulaşamadığımız durumlar oluyor. Bu durumda da bölüm olarak, arkadaştarım ız olarak müdahale etmemiz gereken durumlar doğa biliyor. Aslında 
112 1 buna şirket olarak yapmasi gereken durumlarda veya arıza durumlarında teknık servis yapması gereken şirkettir. 
113J 
1141 Peki Kudret Bey size ikinci sorumu sormak istiyorum. Okulda üstlendiğiniz bu -biraz önce bahsetmiş olduğumuz görev ve 
115 sorumluluklarınızı daha iyi yerine getirebilmek için değişmesini istediğiniz durumlar var mı? 
1161 
117 ı Bana göre değişmesini istediğimiz durumlar öğretmenlerimizin bilgisayar kullanım yönünden daha yeterli duruma getirilmesi. Bütün 
1181 öğretmenlerimizin bence branş ayırt etmeden yeterli eğitimden geçirilmesi gerekiyor çünkü günümüzde a,1ık bilgisayar çağının ortas.nda 
1191' olduğumuza göre bütün bireylerin bilgisayar kullanmasını bilmesi gerektiğine göre öğretmenierin de bu şekilde geliştirilmesi gerekir. Zaten 
120 çalışmalarımız bilgisayar ortamında oluyor .. ders planlarımız müfredat programlarırr.ız zümre toplantılarımız bunları biigisayar ortamında 
121 yazarken eğer öğretmenlerimiz daha fazla bilgiye sahip olursa hem bizim yükümCız hafiflemiş oluyor hem insanlar kendi işlerini daha kolay 

~;; 'ıı yoldan halledebilirler. 

124 Anlıyorum, Peki öğretmenierin tamamının bilgisayar kullanması gerektiğini, Oğrenmeleri gerektiğini söylediniz. Sizce bu eğitim hizmet 
125 içi olarak mı yapılmalı yoksa daha geriye gidip ögretrnenlik egitim veren fakultelerde,- eğitimfakültelerinde-mi gerçekleştirilmeli? 
126 1 Hangisi sizce daha uygun olur? 
127 ı 1281 Bu düşünceden yola çıkarak bence milli eğitim bakanlığı bünyesinde veya milli eÇrtim müdürlüğü bünyesinde bir hizmet içi eğıtimın ~kullara 
129 , yönelik- verilmesi durumunda daha başarılı olacağını düşünüyorum. Öbür türlü eğilim fakültelerine geri döndüğünde öğretmenierin bir üniversite 
130 ! ortamında ders çalışmaları durumuna döneceği için çok fazla faydalı olamayacağını düşünüyorum. Bence milli eğitim mücürlüğünün 
131 ı görevlendirdiği öğretmenler -yeterli göreceği öğretmenler- bu işi daha iyi yapacaklaraır. Her;ı zamandan hem de tasarruf -paradan tasarruf-
132 . edilerek öğretmeniere bilgi verilebilir. 
133 ı 
1341 Peki öğretmenierin bilgisayar eğitiminden geçirilmesinin dışında sizin çatışmalarınııda değişmesini arzuladığınız durumlar var mı? 
135 
1361 Bizim.... derslerin ... 
137 
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139 
Müfredatın yeterli 140 Derslerin işieniş yönünden işte .. programların-gösterdiğimiz programıarı n- daha çok gunümüze yönelik olması ve daha .. müfredatın daha 
olmaması 141 esnek olmasını düşünüyoruz yalnız bunun yanında laboratuar bakımları, laboratuar çalışmaları bizim tarafımızdan yapıldığı için onların da 

142 bakımının biz tarafından yapıldığını, yapılabileceğini düşünüyoruz. Yalnız program bıraz daha esnek olursa henı öğrencilere yeni programlar 
143 konusunda daha fazla bilgi verilir hem de milli eğitim müdürtüğümüz de okullarda programları elde eder ellerinde bulunursa bu programları 
144 uygulama yönünde daha iyi öğretim yapabiliriz. 
145 
146 Peki ••. Müfredatın sizi bağladığını söylüyorsunuz. Zamanı takip etmedigini, biraz daha esnek olması gerekligini söylüyorsunuz. Sizin 
147 bu durumu kırmak için yaptığınız özel bir çalışma var mı? 
148 

Müfredatı nası~ 149 özel bir çalışma olarak değil daha çok kendimizi zorlayarak oldu bu, şu şeKilde mesela laboratuarda çalıştığımız durumlarda, dersi anlattığımız Oradan: kısa 
kı rıyorsunuz 150 durumlarda herhangi bir şekilde aksama olduğu zaman bılgisayar uygulamasını kesip tekrar teorik uygulama veya anlatım yöntemine geçiyoruz. müfredattan 

151 Eğer vaktimiz kalırsa müfredattan -ki çok az kalıyor- kalması da bızim çabalarımızia okıyar dersi uygulamada daha fazla yaparak teorikle onu artırdığımız 

152 biraz daha kı saltarak yapıyoruz. Yalnız o çalışmada müfredar biraz daha kısaltılabilır veya işte yeni programlara uyarlanabilir şekilde olursa biz zamandan 
153 daha kolay erişebiliriz öğrencilere ve bilgisayarların bakımı tarafımızdan yapılaığı için anında ulaşabildiğimiz ıçin biraz daha zamanımızı ardan 
154 alabiliriz. 
155 
156 Ben soruyu biraz daha yenileştirerek sorayım: sadece miHredat anlamında değil biraz önce kastettiğimiz bu şartların daha iyi eğitim 
157 için, daha iyi bilgisayar eğitimi için bu şartların değişmesi için sizin bir çabanız var mı? Genel? Sadece müfredat anlamında 
158 söylemiyorum, genel anlamda söylüyorum .... 
159 
160 ...... Burda, 
161 
162 Bir tanesini siz söylediniz okulda bir kurs açtığınız öğretmeniere bilgisayar ... Bunun bir yararını gördünüz mü? 
163 

Okulda 164 Bunun bir yararı:ıı şöyle gördük mesela öğretmenlerimiz hazırlayacakları bir ders programında, günlük bir ders programı olabilir, ışte ... ders 
öğretmeniere açılan 165 planı olabilir bunları hazırlarken bize telefon yoluyla ulaşıp kendileri yapabiliyorlar. Daha önceki çalişmalarda bunu yapamadıklarını, direk bize 
kurSJan n yararları 166 geldiklerini gördük. Bize gelip, işte, bunu hazırlayabilir miyiz diye sorduklarını gördük O da bizim zamanımız alıyordu. Zamanımızı alırken diğer 

167 taraftan benim bildiğim kadarıyla veriminnizi düşürüyordu. Ben bu kurs yönteminin, işte .. ıki ay veya üç ay verilebilecek bir kursun daha ileriye 
168 dönük olarak daha yararlı olacağını gördük, ve olduğunu da gördüK bu arada. Arkadaşlarımızla beraber bunu ustlenmekle iyi yaptığımızı 
169 düşünüyoruz. Bundan sonra da bu kurslar verilmeye devam ederse bu işletmenlik kursu verdığimiz öğretmeniere daha değişik konularda 
170 bilgisayarın daha iyi işletilmesi konusunda bilgi verebilirsek üzerimizden hem büylik bir yük kalkacak r.em de öğretmenlerimiz daha iyi daha çok 

Bilgisayarın eğitim 171 başarılı olacaklar. Çünkü biliyorsunuz günümüz bilgisayar çağı diyoruz. Evimizde bilgisayarınıız olabilir olmayabilir, okulda da olabilir veya bir 
amaçlı olarak 172 internet cafe olabilir, arkadaşımızın evi olabilir. Buralarda ders Cd lerini inceleyeb.lirsınız. Oralarda kendinize ait slaytlar oluşturabilirsiniz. Bu 
kullanılması 173 slaytları okulda gösterebilirsiniz. Mesela benim bir düşüncem. şahsen gerçekleştirmeyi düşündüğüm burada bir konu oeıtün dersleri bilgisayar 

174 ortamına alo.1arıp bunları görsel olarak sınıfla öğretmek yöntemi olabilir. Bilgisayarla etkileşim yapdabilir datashow'lar kullanılabilir. Eğer bunlar 
175 yapılabilirse öğrenciler hem aniatınılı hem görsel olduğu için daha fazla anlarlar diye dlişünuyorurn. Bunun da şu andaki bulundugumuz ortama 
176 göre bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. 
177 

Verimi arttırma 178 Peki okul idaresindeki çalışmalarınız olarak sizden talepleri olunca ........ herşeyin daha iyi olması içın neler yapılabilir veya sizin bu 
önerileri 179 konuda çalışmalarınız var mı? 

180 
Bilgisayar alırken iyi 181 Her şeyin bu konuda daha iyi olabilmesi için bence idarenıizce yapılacak işlerde bu programlar, alırken bu çalışmaları alırken ıyi bir sözleşmenin 
bir sözleşme 182 olması gerekiyor. Bence bilgisayarlar satılınca değil alana kadar belki herkes böyle işte biz servis yaparız ederiz gideriz denebilir ama 
yapılması 183 bilgisayarlı aldıktan sonra da bu şirketlerin bu düzenleyen firmaların programları yapan fırmaların da baglayıcı olaraK bir sözleşmesi olması 

184 gerekir. Onlar, en azından o kışiler gelir bakımlarını yaparlarsa biz ae bölümümuz olarak veya arl<adaşıarımız olarak öğrencilerimize daha fazla 
185 zaman ayırabiliriz. Yenilikçi olarak daha fazla çalışabiliriz. 
186 
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187 Anladığım kadarıyla bu yazılımlar yapılırken ve pazarlanırken teknik servis verileceqi noktasında bir söz veriliyor fa~.il.! daha sonra bu N 
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188 i söz yerine getirilmiyor. Sizin beklentiniz yasal olarak bağlayıcı hiikUmler konularak finnaların bu konuda bir yaptırım içinde olması. 
189 , Doğru mu? 
1901 
191 ı Ben öyle düşünüyorum sizin o şekilde söylemeniz de doğru. Tabi firmalar daha baglayıcı kı..rallar içinde olurlarsa hem okulların işleri 
192 . aksam ayacaktır çünkü biliyorsunuz öğrencilerin işleri, öğrenci notları girişleri olduğu için bu.ıların anında yapılması gerekiyor ama arıza 
193 ·ı durumlarında da işletme yeterli desteği vermediyse ortaya hoş olmayan sonuçlar çıkacaktır. 
194 
195j Evet. idari işlerin aksaması için böyle bir .... 
196 
197 i Evet. Idari işlerin aksamaması. 
198 
199 Anlıyorum Kudret bey son olarak ilave etmek istediginiz şeyler varsa bilgisayar eğitiminin daha iyi olması için .... 
200 
201 Şimdi Mustafa Bey, ben konuda ben şimdiye kadar konuştuklarımızın yanında biz bir bilgisayar bölümü olarak okulda varız. Bilglsayar bölümü 
202 J olarak almamızın ava~~ajlarını görüyoruz. Bunun yanında dezavantajlarını da görüyoruz. işte a'.'antajların.ı anlattığımız gibi bakımların anında 
203 l yapılması daha fazla ogrencıye hıtap edebılmemız. Yalnız bunun yanında dezavantaı.arımız da olmakta. Işte bılgısayarlarımız gur.cel;eşme 
204

1 

yolunda biraz daha gecikmekte diye düşünüyorum Işte bu bilgisayarlarımız anında guncelleşebilse işte. teknoloji çöplüğüne oönüşmese ... 
205 
206 l Donanım olarak mı söyiUyorsunuz yazılım olarak mı? 
2071 
208j Hem donanım olarak hem yazılım olarak çünkü biliyorsunuz i<i müfredattaki programa uymak durumundayız. Buna uyarken de yeni çıkan 
209 l programlardan öğrencilerimizi haberdar edebilme gibi bir durumumuz var. işte ögrenci!erimiz bır soru sorduklarında işte "öğretmenim bu nasıl 
210 l olacak, hocam bu nasıl olacak?" diye. Biz de onlara anında cevap verebilmek için kendimizi geliştirme/iyiz. Kendimizi geliştirebilmemiz Için de 
211 1 bence çalıştığımız ortamda bu ortamın ya da bu çalışma ortamının hazır olması gerekiyor. Onu dGşünüyoruz. Bunun yanında bilgisayar 
2121 öğretmenlerine daha fazla desteğin verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. ÇünkiL . 
2131 
2141' Ne tür bir destek? 
215 
216! Mesela biz bilgisayar ögretmenliği mezunları olarak bilgisayar öğretmenliği bölümü fakül;e okul mezunları olarak bilgisayar öğretmenlerine 
217 1 hakların verilmesini diliyoruz. Bu haktar ne olabilir? Mesela bilgisayar kurslarımız var. Şehirlerimizdeve ilçelerimız de bilgisayar kurslarınıız var. 
218 j Bu kurslarımızın sınavda görevli olan öğretmenleri oluyor, işte sınavları oluyor ... ıki ayda bir üç ayda bir sınavları oluyor. Bu sınavıarda bu 
2191 komisyonlarcıa bilgisayar öğretmenleri görev aldıklarında bilgısayar kurs sınav1arının daha iyi olacağını düşünüyoruz. Çünkü öğretmenlerimiz 
220 \ hem eğitim forınasyonu almış kişiler hem de bilgisa ya: sektörünün içinde olduklarını düşünüyoruz çünkü bilgisayarı ... öğrencilere bilgisayarı 
221 ı· anlatıyorlar, bilmek durumundalar. Bu şekilde kurslarda görevlendirilmeleri. sınavlarda görevlendiriımeleri olabilir. Hizmet içi egitim kurslarında 
222 belki bilgisayar öğretnıenlerimızden yararlanılabilir. Bunları düşünüyoruz. Bilgisayar öğretmenlerimiz yeterince bir arada bulunmamaktalar. 
223 i Bunlar bir araya getirilebilir mi diye düşünüyoruz. Bu şekilde okullarımız arasında bılgi alış-verişi yapılabilir. Çünkü biliyorsunuz bilgi ne kadar 
224 i çok kişide olursa o kadar büyür diye düşünüyoruz. O konuda bir eKsiklık olduğunu soyleyebiliriz. Bilgisayar eğitimi için yine sadece eğitim 
225 1 yönüyle bakmamak gerekiyor hem donanımı hem yazılımı bilmek bunun yanında da eğit mi de iyi bilmek gerekıyer öğrencilere anlatırken tabi 
226 ı1 bilgisayar öğretmenlerinin bunun bilincinde olmaları gerekiyor diye düşünüyorum 
227; 
228 ı Peki üniversitelerde verilen eğitimin -bilgisayar öğretmenlerine verilen eğitimin- güncelliği desteklediğini düşünüyor musunuz? Sizin 
229 aldığınız eğitim bu konuda yeterli miydi? Ve milli eğitime geldiğiniz zaman bir bocaJama yaşadınız mı, aldıgınız eğitimle sizden 
230 , istenenler arasında? ..... 
231! 
232j Ben şunu söyleyeyim, üniversite ortamında da bazı eksiklikler vardı. Bı..nlar da maddı olanaksızlıklar .. ,işte üniversite tarafından değil de 

Güncelleşme: 
sürekli donanım ve 
yazılım 

iyileştirmeleri 

yapılabilse 

233 ı programların çok pahalı olması, mesela karşılanabilecek ama bir programın, iki programın karşılanabileceği bunun yanında birkaç programa 
2341 geçildiğinde bunların karşılanamayacağı durumlar var. Bildiğimiz üzere yazılımlar çok pahalı Bunun yanında milyonlarca dolar bütün Türkiye'de 
235j bilgisayarların donanımma paralar harcanıyor. Bu bilgısa~'S!Iı kulla~abilecek dt..izeyde eğ.timi vereb;lmek için yenı pr?9ramların kuılaııılması 
236 1 gerekıyor. Bunların da unıversıtelerde çok fazla bulunmaaıgını goruyoruz. Bunun yar. ında okullardan mezun olan ogre_tm:.cc..ce_n_le"-rı"'m·"ız=ı'-"n---------'---
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Öğretmenler daha iyi 
ortamlarda daha 
faydalı olacaktır 

Bilgisayar öğretmen 
adaylarının kalitesi 

Sektörün taleplerine 
nasıl cevap 
veriyorsunuz? 

Son sınıflarda 
slajyerlik eğitimi 

2371 geldik1erinde çok uygun bir ortamia karşılaşmadıklarını görüyoruz. ---------·· 
238 
239 , Bir hayal kırıklığı mı yaşanıyor? 
2401 
241 ı Bunu düşünüyorum ben şunu da gözlemlediğim fark ettim, gördüm daha doğrusu mılli eğitim bakanlıgıyla üniversıtelerin çok fazla birbinne yakın 
242 olmadığını düşünüyorum. Eğitim fakülteleri olsun, branş öğretmenlerinin yetiştiği faktliteler olsun bunların çok fazla yakın olmadığını 
243 ı düşünüyorum. Okuldan, fakülteden mezun olan öğretmenierin daha fazla yenilikçi düşüncelerle mezun olup milli eğitim bünyesinde müfredata 
244,. bağlı kalmak durumunda_ oldukla_rın_ı düşünüyorunı._Biraz daha birbirler:yte ilişkisi artarsa eğer fakülteler ve milli eğitim okull~rının ili?kileri 
245 ranatiarsa daha ıyı olur dıye duşunuyorum. Ben bolumum adına öğrencılenmın unıversıteden daha fazla faydalanması nı ıstıyorum. Işte 
246 1 önümÜZdeki zamaniarda günlerde aylarda olabilir bütün okullardaki öğrencilerin bu iletişim teknolojisiyle tanışmasını istiyorum. Bu 
2471 öğrencilerimize yeterli eğitimi verebilecek öğretmenlerimizin olduğunu oüşünüyorum. bu ögrenci\erimize bu öğretmenlerimizin daha faydalı 
248 olacağını düşOnUyorum. O yüzden bilgisayar öğretmenlerimizin daha iyi ortamlarda çalışaoileceğini eklemek ıstiyorum. 
249 
250 1 Üniversitelerimizin yeterli kalitede ve iyi bilgisayar öğretmenleri eğittiğini söylüyorsunuz. 
251 1 
252! Ben eğittiğini düşünüyorum yalnız mevcut sıkıntıların da devam ettiğini .. yine fakültelerde sıkıntilara .-ağmen mezun olan öğretmenierin kendi 
253! gayretlerini kullandıklarını düşünüyorum. 
254 
255j Bir noktaya kafam takıldı. Siz bir meslek lisesinde öğretmensiniz ve muhakkak ki sektörün sizden talepleri var eleman yetiştirme 
256 1 noktasında. Siz milli eğitim müfredatlarının geriden geldiğini söylediniz. Sektörün talepleriyle sizin çıkardığını öğrenciler arasında 
2571 daha doğrusu müfredat arasında bir fark var mı? Bir farkın olduğunu düşünüyor musunuz? Bu farkın büyüklüğü ne kadar? Siz bu 
258 farkı kapatmak için öğrencilerinizle nasıl bir çalışma içindesiniz? Bu durumu nasıl görüyorsunuz? 
259 
260 ı! Ben burada müfredatın öğrencilerimizi meslek rıayatına meslek yaşamına hazırlamak için çok yeterli olmadığını düşünüyorum. Çünkü bu 
261 bölüme gelen öğrencilerimizin ilerde yapabilecekleri işleri olduğunu işte iyi bir mesleğe geldiklerini düşündüklerini biliyorum yaınız burada da 
262 1 müfredat geri bilgisayarda çok fazla, özellikle 1. Sınıflarda çok fazla iç içe olmadıklarını düşündüklerıni b.liyorum. 2. Sınıftabiraz daha iyi 
263!' duruma getimkan bunun yanında işle laboratuardan yararlanma imkanı veriyoruz derslerimizin dış; nda yani çabalarımızia gayretlerimizle 
264 laboratuarımızdan öğrencilerimiZi boş derslerde veya işte uygulama saatlerinde yararlanmalarını istiyoruz. Bunun yanında son sınıfa 
2651 geldik1erinde daha çok işletme hayatına ... 
266 
267j (bandm ilk ylJzO dolduğu için g(Jruşme kaydı kesildi.) 
268 i 
269 ! Son smıftaki öğrencilerimiz .. daha çok meslek hayatına atılmaları gerektiğini düşünüyoruz ışte onu yaparken de müfredat programıyla çok fazla 
270 i buna inemeyeceğimizi yalnız öğrencilerimizin bu işleri yaparak yaşayarak yerinde görerek ögreneceklerini düşünüyoruz bununla birlilo.ie zaten 
271 j milli eğitim bakanlığımızın aldığı bir kararla son sınıftaki öğrencilerimiz, meslek eğitimi gören öğrencilerimiz slaj yerlerine, iş yerlerine 
272 , gitmekteler. Burada gözlemlediğimiz biz de zaten gidiyoruz. öğrencilerimizi kontrol ediyo.-uz gözlemlediğir.ıiz olaylar öğrencilerimizin işleri iş 
273j yerinde daha fazla öğrendiklerini görüyoruz. Iş yerinde yeterince şirketlerimiz gelişmekteler yeterince imkanları orada tutmaya çalışmaktalar. 
274 ı Bununla birlikte öğrencilerimiz kendilerini daha iyi bir ortamda buluyor1ar. Işte gelen .. bilgisayar geldiğinde, bir arızası çıkiığında bunun anında 
275 tamir edebilmek için gerekli yolları alıyorlar işletmelerindeki çalışanlarına sorarak daha fazla öğrenmeKteler. Zaten aralardaki yaptıkları işler 
276 sıkılmadan bir programa b-ağlı kalmadan kendileri kendilerini hissederek kendılerı gönüllü olarak yapıyorlar onun için daha fazla öğrendiklerini 
2TTI düşünüyorum ben burada tabi yaparak yaşayarak öğrenmenin çok fazla etkisi var diye dllşünüyorum. 
278 ı 
279j Kudret bey teşekkür ediyorum bu görüşme için 
280 i 
281 1 Ben teşekkür ediyorum başka bir sorunuz varsa alayım 
2821 
263 ! Benim bir sorum kalmadı ama söylemek istediğiniz şeyler için sizi dinleyebilirim. 
2841 
285 1 Bizim düşüncemiz öğretmenlerimizin bu çağda daha fazla bilgisayar eğitimi almaları. Bilqisav_il.!:ı öQrenmeyi_(li!_ha fazla -~qreı:ı_n::ı.._~~e_r_ı__dıye 
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Bilgisayar 286 1 düşünüyorum. Bunun için de bence bilgısayar ôğretmenlerine daha fazla aeğer verilmeSigerektigini dJşünüyorum. B ılgisayar öijretmenini 
öğretmenlerinin 2871 sadece meslek öğretmeni olarak değil hem çalışanları. öğrencileri diğer arkadaşlarım ız ı -meslek hayatına hazırlamak yönünden- hem de her 
önemi 2881 ortamda bulunup bu işi konuşup arkadaşlarımıza anıatmak yönünden aaha farklı bir yeri olduğunu düşünüyorum. Bu görüşme için de size 289 teşekkür ediyorum. 

:290 
291 1 Ben teşekkür ederim. 
2921 
2931 

1 
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GÖRÜŞME KA YITLARI FORMU -Mesut 

--

GÖRÜŞME YERi... ...................... : Tepebaşı Endüstri Meslek Lisesi, Bilgisayar Bölümü, 2 No'lu Laboratuar 
GÖRÜŞME TARIHI... •••.••••.••.•.•••• : 03.01.2002 
GÖRÜŞME SAATLERI... ••..••.•••.• : 15.10-15.30 
KATillMCI •...••••.•.••••••.....•...••••.•••• : (Mesut) 

INDEKS S.NO GÖRÜŞME METNI YORUM 

1 
1 Mesut Bey merhaba Ben size bu kadar işin gücün arasında bana vakit ayırdıgınız böyle bir soyleşiye de imkan verdiğiniz için öncelikli 
2 olarak teşekkür ediyorum. Hemen konumuza geçelim. Eskişehir'in büyük okullarında birisinde bilgisayar öğretmeni olarak görev 
3 yapıyorsunuz. Bir bilgisayar öğretmeni okulda neler yapar? Bize tanunlanmış ya da tanımlanmamış resmi olan ya da olmayan 
4 görevlerinizi, okulda neler yaptığınızı, ve eğer daha önce de başka okullarda çalıştıysanız orda da yapmış olduğunuz görevlerinizi 
5 anlatır mısınız? 

6 
71 ~zellikle ilk önce okulumuzda teorik ve normal atölye dersleri var onlara giriyoruz. Bunların dışında hattanın belirli günlerinde koordinatörtük var. 

Görev ve 8 Işte oraya gidiyoruz, çocuklarımızı kontrol ediyoruz. Bunun dışında eğer şeflik varsa, böıümümJzde bJiunan bilgisayar donanımını ya da diğer Çocuklarımız: staj 
sorumluluklar 9 donanımı olabilir, işte buradaki eksikleri belirleyip bunları tamir edebiliyorsak edebiliyoruz, ya da daha ;yi durumlara getireb;liyoruz. Bunun yapan ögrenciler 

10 dışında geçen sene çalıştığım okulda milli eğitimin vermiş olduğu bilgisayar kullanım kursunda görev aldım. Artı şe.'ırimizde bulunan özel 
11 bilgisayar kurslarının sınavlarında gÖZetmen olarak katıldı m. 
12 

il milli eğitimin 13 Bunlar size milli eğitimin verdiği görevler. 
verdiği görevler 141 

~ ~ 1 :::ı idaresinin sizden yapmanızı istediği çeşitli görevler oluyor mu? 
18 

Okul idaresinin 19 Okul idaresinin en son geçen sene okulda not bilgi girişini ben yaptım. Öğrencilerin tüm kayıtlarını ben girdinı bilgısayara. Genellikle öğretmenler 
verdı~i görevler 20 arasında pek fazla bilgisayar bilen kişi sayısı az. Özeilikle eski olanlarda. Bu yüzden genç olduğumuz için bu tip işleri yapıyoruz. artı okulda belli 

21 yazılar, öğretmenierin işlen olabiliyor. Onlara da yardımcı olabiliyoruz burada. 
22 
23 Burada bahsettiğiniz idarenin sizden bahsettiği görevler gönüllülük esasına dayanıyor. 
24 
25 Tabi. 

261 
27 1 Tanımlanmış bir görev değil. 
28 i 
291 Değil. 
;'i ı Pekala. otulda ü.ıiMdlğh•l' bu gö•ev v. '•'"mluiuklanmu daha Iyi ye<ine getlcebllmek Için. mevout şartiO<d•n "''"'" değ~m,.;nı 
32 isterdiniz? 
33 

Değişmesi istenen 34 Mevcut şartlardan şu anda özellikle öğrencilere baktığımzaman işte ben de o kadar yaşn değilim yanı sonuçla herhalde bir 8-9 sene önce ben 
şartlar 35 de bu sıralardan geçtim. Öğrencinin bizim zamanımızdaki olan istekle, şu anaaki öğrencilerde ou isteği göremıyorum. 

36 
~ 

1 

Siz daha mı istekli bir öğrencilik yaptınız? 

Meslek liselerinin 39 En azından meslek lisesine girerken şu anda işte çocukların notuna bakılıyor. Belli bir se·ti)1eyi tutan. Bizi.ıı zamanımızda talep daha fazlaydı. 
durumu 40 j işte sınavla alınıyordu. Daha belli bir sevıyenin ÜZerindeki öğrenciler alınıyordu. Şu anda ne bileyim, nor!r,al bir öğrenci getir!yorsunuz buraya 

N ...... 
O> 



Donanım yetersiZ 

Kişisel çabalar 

41 J' çocuk daha matemahk bilmeyen var işte, toplama çıkarma bi;meyen var, biz burada işte özellikle bilgisayar dersleri olsun matematik ya da fıziğe 
42 dayalı dersler. Bunlar verildiği zaman çocuk zaten temeli bilmiyor. Üzerine bir şeyler geliştıremiyor. Artı bunda üniversiteye giriş sistemi değişti, 
43' bununla beraber ne oldu? Meslek liselerine olan talep azaldı. Çocukların istedikleri zaman girebilecekleri yer. iki yıllık okullar ya da işte kendi 
44 bölümleriyle ilgili öğretmenlikler. Bunun dışındaki bir alana gidemiyorlar. iki yıllık ta geneide okumak istemedikleri için alan kısıtlandığı için 
45 meslek llselerine talep azaldı. Bu da ne oldu? Gelen öğrencilerin seviyesi düştü. 
46 
47 ı Peki buraya gelen öğrenci niçin geliyor? 
48i 
~ 1 Meslek sahibi olmak için geliyor. 

51 Kısa yoldan hayata hazır olmak için ..• 
52 
53 Bir de ülkemizde şu var, herkes üniversite okumak istiyor işte, ben bir meslek sahibi olayım diye bir mantık var. Kime sorsanız işte ben 
54 1 üniversite okuyacağım diye herhangi bir dalda kendimi geliştireceğim diyor. 
55J 
56 ! Pekala bilgisayar eğitimiyle ilgili başka tespit ettiğiniz olumsuzluklar var mı? 
57. 581 Donanım olarahian işte bilgisayar laboratuarları yetersiZ. Bilgisayar sayısı yetersiz Bunun d.şında okulun yeni kurulmasından dolayı belli 
59 ı eksiklikler var ders araçlarında 

~ 1 Bunlar zamanla telafi edilecek ml? 
62. 
63\ Tabi zamanla telafi edilir. Yeni bilgisayarlar geliyor. Zamanla düzeliyor. 
64' 
651 Peki okula has başka sorunlarınız var mı bilgisayar eğitimiyle ilgili? Bölüm olarak karşılaştığınız ya da? 
661 
67j Söylediğim sorunlarla karşılaştık 

: ı Peki sizin bu üstlenmiş olduğunuz görev ve sorumluluklarınızı daha iyi yerine getirebilmek için mevcut şartlarda bir iyileştirme ya da 
70 değiştirme yapmak için kişisel bir çabanız oldu mu? Olduysa ne tür durumlarla karşılaştınız? 
71 ı 

721 Kişisel çaba ... ÖZellikle geçen sene çalıştığım okulda işte öğretmenler 20-25 senelik işte bır çoğu daha bilgısayarı açmayı bilmiyordu. Devamlı 
73 işleri olduğu zaman geliyorlardı. Belli saatlerde mesela öğle saatlerinde ya da tenefiGslerde laboratuarım devamlı açıktı. Kendi. gönüllü olarak 
74 ı öğrenmek ısteyenlere bır şeyler öğrendıler, kendılerını goturebılır sevıyeye geldıler. Bunun dışında ne oldu? Bır ara not gırışını ben yaptırn. 

75 'ı Karneleri falan düzenledim. Buradaki kişiler bunu öğrendiler, kendileri yapmaya başladılar. insanlara belı şeyler verdikçe ne oluyor? Kendileri bir 
76! şeyleri götOrebiliyorlar. 
77 
78 ll Bu da tabi sizin iş yükünüzde bir hafiHeme meydana getirebiliyor. 
79 
80 1 Tabi getiriyor. Işte karşınızdaki kişi istekli olması gerekiyor her zaman. Birşeyler alması içın 

~~ lj J1.1esut bey ben size genel bir söz hakkı vermek istiyorum. Bilgisayar eğitimiyle ilgili genel düşı.lncelerinizi öğrenmek istiyorum. 
63 Onerilerinizi, tespitlerinizi.. .. 
841 851 Genel olarak, en büyük problem öğrencilerin seviyesinin düşük olması. istekS!Ziık var. is;ek olan var yok değil, ama sayısı az mesela okulda 
86 sınıfla kalma olayı var ve çalışıyorlar. ama bu sınıfla kalma kalkınca bu Kalkıyor. Çocuklar daha serbest davranmaya başlıyorlar. Belli şeylerde 
87 , insanlar herhalde test ettiğim kadarıyla öğrenmek için değil de not için, çalışma var yani. Kişilerde bu bilinç yok. Bır şey öğreneyim de bir şey 
sal yapayım da ya da diyor, bu dersler benim için gereksiz diyor. Böyle diyenler çıkıyor. Va da çocuğun ilgi alanına girmiyor olabilir. 
89! 

Okulun yeni 
kurulması: okul 
aynı kadro ve 
sistemle başka bir 
semtte, başka bir 
binada ve başka bir 
ad ile hizmet 
vermekteydi. Daha 
sonra yeni binasma 
taşındı, adı değişti. 

Öğretmen kadrosu 
ve sistemi 
değişmed i. 
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90 'j Sınıfla kalma olayının kalkmasına karşı mısınız? 
91 921 Yani sonuçta tabi ki. Başarısıısa bu çocuğu niçin geçiriyorsun? Ama mesela ne bileyim, belli dersleri yapamıyor olabilir. Normalde o çocuk 
93 geçmeli. Illa ki mesela çocuk 15 tane ders alıyorsa 15'inden de başarılı olması gerekmez. Ama ne olur? Belli derslerden başarılıdır, beili 
94 1 derslerden başarısızdır, bu çok normaldir. Mesela SÖZel yeteneği yoktur, sayısal yeteneği yoi<tur, ne olması gerekiyor. bu çocukların işte, 
95 ilköğretimde yönlendirilmesi gerekiyor. Ama ne oluyor işte çocuk ben diyor bilgisayarcı olacağım. başka bir şey olacağım dediği zaman, başka 
96 bir yere gıdiyor. Bilinçli bir şekilde mesleklere doğru yönlendirilmiyor. 
97 
98 Evet. 
99 

100 llköğretimde rehberlik önemli. 
101 ı 
102 1 ilköğretimden kaynaklanan, 

1031 
1 04! Tabi yani, ilköğretimden yönlendirilecek çocuklar, nereye doğru yeteneği daha fazlaysa oraya gıtmesi gerekiyor. 
105 
106 1 Peki siz zannediyorum, daha önce bir ilköğretim okulunda görev yaptınız. Bir karşılaştıona yapar mısınız? 
107 1 

1oal ilköğretimdeki öğrenciler bilgisayar dersine çok ilgililer. Teneffüste bile benim laboratuarını boşalnı.yor. 30 kişilik sınıfla 60 kişi oluyordu 
109jlaboratuarda, çocuklar devamlı bir şeyler soruyorlar. Yeni bir şeyler öğrenmeı•e çalışıyorlar. Blıyüyünce çocuklarda bu heves azalıyor. Bir de 
110 ı bilgisayar dersi daha geri planda, cazip bir kısmı da var yani. Bilgisayar deyince, 

111 ı 
112 Mesut bey, söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? 
1131 
114 1 Başka bir şey yok. 
115 ' 
116 i Teşekkür ediyorum görüşme imkanı verdiğiniz için. 
117 i 
118 ı 
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GÖRÜŞME KAYITLARI FORMU -Muammer 

GÖRÜŞME YERi.. ....................... : Araştırmacının Evi 
GÖRÜŞME TARiHi... •...•••••.••..••.. : 30.12.2001 
GÖRÜŞME SAATLERI... ............ : 15.00- 15.25 
KATillMCI .................................. : (Muammer) 

lNDEKS 

Görev ve 
sorumluluktar 

Değişen bilgisayar 
teknolojisi 

Diğer görev ve 
sorumluluklar 

S.NO ! GÖRÜŞME METNI 
~ ı Muammer Bey merhaba. 

3 Merhaba 
4 
5 Böyle bir görüşme imkanı bize tanıdığınız için size teşekkiır ediyorum. Talebimlze olumlu cevap verdiniz. Vakit kaybetmeden hemen 
6 sorularımıza geçelim. iık olarak öğrenmek istediğimiz şey, bilgisayar öğretmeni olarak okulda neler yaptığınız. Yani görev ve 
7 sorumluluklarınızdan konuşmak istiyoruz. Eğer daha önce başka okullarda görev yaptıysanız bu okullardaki görev ve 
8 sorumluluklarınızı şu anki çalışmış olduğunuz görev ve sorumluluklarınızla karşılaştırır mısınız? 
9 

10 Şimdi, teşekkür ederim. Tabi, bilgisayar öğretmeni dediğimiz zaman görev ve sorumlulukları. işte. oilgisayar derslerıne girer, bilgisayarı 
11 öğrencilere aktarır diyelim. Tabi, bilgisayar bölümü olarak bilgisayarın temelleri, bizirr, okul daha çok bı lgisayar donanı mı üzerine olduğu için 
12! donanımla ilgili bilgi;er veriyoruz. Bunun dışında da işte, eksiK gördüğümüz kısımlar varsa ışte ou eksık görülen. donanım olabilir, veya müfredat 
13 . programlarında olabilir eksik kısımları gördüğümüz zaman o eksik kısımları nasıl giderebilir;Z şekli.ıde, arkadaşlarla görüşüyoruz. 
14 \ 
15 Peki neye göre eksik olduğunu düşünüyorsunuz? 
16 
17 Tabi bilgisayar teknolojiye dayalı bir eğitim olduğu için, bu bilgisayar teknolojisi de süreklı değişmekte, yani bu güncel konuları, öğrencilere nasıl 
18 aktarabiliriz onları görüşüyoruz. 
19 
20 O zaman, müfredatta güncel olmayan konu var mıdır? 
21 
22 Müfredatta tabi güncel olmayan konular var. 

231 
24 

1 
Peki bilgisayar öğretmeni sadecedersleremi girip çıkar? Yoksa ders haricinde başka sorumluluklar ve görevler de üstlenmekle 

~~mw~ . 
27 1 Tabi ki bilgisayar öğretmeni sadece dersler e girip çıkmıyor. Işte, yeri geldiği zaman bilgisayanarda bir arıza olduğu zaman, o arızalarla 
281 ilgileniyor. Onun dışında bilgisayar okulda nasıl yaygınlaştırabiliriz bunları düşümiyor. Bunlarla ilgili çalışmalar yapıyor. 
29 
30 Evet. Okullardaki bütün Jaboratuarlarınızdaki arızatarı bilgisayar öğretmenlerı olarak siz mi ilgileniyorsunuz? 
31 
32 Tabi ki bilgisayar öğretmeni olarak, gerekarıza olsun, gerek program yüklemeleri olsun onları bilgisayar öğretmenleri yapıyor. 
33 
34 . Laboratuarların, eğitimi, öğretimi aksatmayacak şekilde dtizenlenmesi gerekli çalışmaları yapıyorsunuz. 

~~Tabi 
37 
38 Peki, sizin müdahale edemediğiniz anza durumlan oluyor mu? Bu durumlarda ne gibi tedbirler alınıyor? 
39 
40 imdi, tabi ki iderilebilecek arızalar olduğu zaman biz bunlan başka yollardan halletmeye çalışıyoru?= Bilgisayar şirketleri var, onlarla bakım 
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idarenin verdiği 
görev ve 
sorumluluklar 

Diğer bölümdeki 
öğretmenle.in 
talepleri 

Laboratuarların 

tahsisi 

idarenin taleplerinin 
öğretmenierin iş 
yoğunluğuna etkisi 

lı milli eğitiminin 
verdıği görevler 

41 ı· sözleşmesi imzalanıyor. Belirli bir ücret karşılığında, ödenekten gelen paraya göre o arızalı bilgisayarların çalışmasını sağlayabiliyoruz. 
42 
43 1 Okul idaresinin bilgisayar öğretmenlerinden özel bir beklentisi var mı? Görev ve sorumluluklarınız? ... Sizden özel talepleri oluyor mu? 
44' 
451

1 
Tabi zaman zaman oluyor. idarelerde de bilgisayar kullanıldığı için, tabi zaman zaman işte virüs bulaşıyor, ne bileyim programlarda yüklenirken 

46 aksaktıklar oluyor. Bilgisayarlar arızalanabiliyor. O zaman tabi bize başvuruyorlar. 
47! 
481 Peki sadece bilgisayar tamiri konusunda mı sizden yardım alıyorlar yoksa bunun dışında bilgisayarla ilgili herhangi bir çalışmada size 
: l danışılıyor mu? 

51 1 Şimdi tabi biz bilgisayar bölümü olduğumuz için idare de ışte bilgisayarla ilgili :<onularda bize danışıyor, bizden bilgi alıyor. Bilgisayarla ilgili 
521 konularda bizlerden yardım talep ediyorlar. 

~ Peki, okul içinde okul idaresinin dışında diğer, tabii muhakkak her bölümde az çok bilgisayar var. Bilgisayar dersi alınasa da bir 
ss

1
ı şekilde bilgisayar kullandıklarını gördük. Bunun, .• Diğer tıolümlerdeki arkadaşlarınız, sizden herhangi bir konuda yardım talebinde 

56 bulunuyorlar mı? Veya sizden herhangi bir talepte bulunuyorlar mı? 

~ lı Şimdi sadece bilgisayar bölümünde bilgisayar dersleri yok. Diğer bölümlerde de bilgisayar dersleri var. Tabi bunlar kapsamlı değil, bilgisayar 
59 bölümünde olduğu gibi kapsamlı değil. Sadece bilgisayar temelleriy1e ilgili, kul;anımıyla ilgili dersler var. Bunlar da tabı zaman zaman takıldıldarı 
60 . noktalarda bize başvuruyorlar. Işte bunu nasıl yapabiliriz veya bLınu öğrenciye daha ıyı na5ıl aktarabiliriz bu konuda işte bizim bilgisayar 
61 llaboratuarımızı kullanabilecek, "kullanabilir miyiz" gibi sorular geliyor. Biz de onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. 

~ Isilgisayar laboratuarının tahsisine bilgisayar öğretmenleri mi karar veriyor yoksa okul idaresi mi? 
64ı 

651 Şimdi tabi okul idaresi nezdinde bilgisayar öğretmenleri karar verebiliyor. 

~ !söyle bir yetkiniz var sizin? 
68 

1 '1 . d b'l' d . . . k 1 69 'j zın al ıktan sonra yapıla ı ır. 1 arı ızın oJ ma şartıy a. 
70 
71 ı Diğer böiUmlerden gelen yardım taleplerini kendi çalışmalarınız için değerlendirmesini yapar mısınız? Yani talepler sizin idari çalış .• 
72 idari talepler olsun, idareden gelen talepler olsun, diğer bölümlerden gelen talepler olsun sizin doğal görevlerinizi aksatacak şekilde 
73 ve yoğunlukta mı yoksa normal işlerinizin işleyişini aksatmayacak şekilde mi? 

741 
75l Şimdi zaman zaman tabi bizim de yoğun olduğumuz dönemlerde bu gibi talepler gelebiliyor. O zaman bızim de işlerimiz aksayabiliyor. Ama 
76 , bunun dışında işte biz de tepkimiz koyarak bizim boş olduğumuz zamanlarımııda bunların yapılmasını teklıf ediyoruz. 
nı 

781 Evet. Okul idaresi dışında daha üst makamlardan milli eğitim müdürlüğünden ya da daha üst makamlardan bilgisayar öğretmenlerine 
79 yüklenmiş herhangi bir görev ve sorumluluk var mı? Size özel bir görev veya sorumluluk veriyorlar mı? Verdilerse ne tür görevler 
80 verdiler? Veya diğer arkadaşlarımza verdilerse bu görevleri açıklar mısınız? 
81 
82 Şu ana kadar bana milli eğitim müdürlüğünden herhangi bir görev verilmedi. Bilm.yorurn dığer arkadaşlara verildı mi. Özel olara bana herhangi 
83 bir görev şimdiye kadar verilmedi. 
64 
85 Anlıyorum. Peki o zaman, şimdi biraz daha konuyu derinleştirelim. Görev ve sorumlulukları tanımladık. Biz okulda üstlenmiş 
86 olduğunuz gerek Milli Eğitimin verdiği görevler -siz öyle bir görev gelmediğini söylediniz-gerekse okul idaresinin verdiği görevler 
87 resmi olmayan talepler ve resmi görevleriniz. Su görevlerinizi daha iyi yerine getirebilmek için şu andaki bulunduğunuz şartlardan 
88 memnun olmadığınız, değişmesini istediğiniz keşke şöyle olsaydı diyebileceğiniz şartlar neler? 
69 

N 
N o 



90 
91 

Olumsuz şartlar ve 92 
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129 
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Okul idaresinin 134 
bilgisayariaşmaya 135 
bakışı 136 

137 
138 

Görev ve sorumluluklarımızdaki eksik şartlar 

Yani şu anki mevcut durumda eksik gördüğünüz noktalar neler? Ders anlatımınızda, mtifredatınızda, efendim, laboratuarlarınızda, 
idarenin bilgisayara bakış açısında her türlü, genel olarak söylüyorum. Gorevierinizi daha iyi yerine getirmek için hangi şartların 
değişmesini istersiniz ya da şu anda aksaklı k gördüğünüz noktalar neler? 

Tabi öncelikle ben donanımsal konulardan başlayayım. Bizim bilgisayar bölümünde öğrenci sayısına göre yeterlı bilgisayar donanımınasahip 
değiliz. Tabi ı:ıu da dersleri anlatırken, dersi işienirken bazı aksaklıki ara sebep oluyor. Mesela yarım saatte anlatılacak bir konu işte bir saatte, bir 
buçuk saatte anlatılıyor. Bu yönden zorluklarla karşılaşıyoruz. Öncelikli olarak donanım sorunları var. Bu sorunların giderilmesi iyı olacaktır. 
Ikinci olarak devamlı dediğimiz gibi bilgisayar sürekli değişen bir teknoloji. rler yıl sürekli gelişiyor. Bunun da takip edilmesi gerekir. Tabi biz 
öğretmenler olarak bunları takip etmeye çalışıyoruz. Fakat işte mü fredatta olan konuları öğrencilere aktarmamız gerekiyor. Müfredatta da bu 
konularla ilgili herhangi bir gelişme yok. Bu müfredalların değiştirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Taoi biz bu mü fredatları öğrencilere aktarmak 
zorunda olduğumuz için eski teknolojiyi kısa tutarak işte yeni gelişen teknolojiyi öğrencılere aktarmaya çalışıyoruz. Şimdi eski Konunun yerine şu 
gelmiştir eski konu budur, eski konuyu kısa tutarak yeni gelişen teknolojiyi öğrencilere aktar.yoruz. 

Milfredatta anlatılması gereken eski konu başlıklarını kısa tutarak açığa çıkardığınız zamanı milfredatta olmayan konuları anlatarak 
kendinize göre bu açığı kapatmaya çalışıyorsunuz. 

Yeni çıkmış teknolojilerden öğrencilerin haberdar olması için onu bu şekilde yapıyoruz. 

Yeni çıkmış teknolojiler derken donanım, yazılım, hepsini tümden mi kastediyorsunuz? 

Tabi bizim okul donanım ağırlıklı olduğu için daha çok donanım .. 

Kendi konularınızla ilgili... 

Evet .. 

••• daha çok ..• 

Evet, kendi branşımızla ilgili konular. 

Okul idaresinin bilgisayar öğretmenlerine, bilgisayar bölümüne, ve bilgisayar teknolojisine bakışı nasıl? 

Şimdi tabi idaredekullanılan bilgisayarlarda onlar bizim kadar konuda hakim değiller. Taoi yapamadıkları konular olduğu zaman bilgisayar 
öğretmenlerine de görev ve sorumluluklar yükleyebiliyorlar. Işte bilgisayar anzalandı bunu yapın gibi veya işte şunu nasıl yaparız, bunu siz daha 
iyi bilirsiniz, bunu yapın gibi bu şekilde görev ve sorumluluklar veriliyor. Tabi bunlarda bizim programı uygularken bizde de engel oluyor 
diyebilirim. 

Evet. Benim bir de merak ettiğim okul idaresiyle ilgili şöyle bir husus var. Okul idaresinin bilgisayariaşmaya bakışı nasıl? Bilgisayar 
alırnma destek veriyorlar mı? Kaynak ayınyarlar mı? Daha öncelikli ihtiyaçlarımız var deyip geçiştiriyorlar mı? Bilgisayar bölllmüne, 
bilgisayar verdikleri önem ne kadar? Bilgisayar öğretmenlerine ne kadar onem veriyorlar? Size bir talepte bulunulduğu zaman yardım 
ediyorlar mı? Geçiştiriyorlar mı? 

Tabi şimdi okulların kendine ait bir ödenekleri var. Bunları da bulunan bölümlere eşit miktarda paylaştırmaya çalışıyorlar. Ancak tabi diğer 
bölümlerle bilgisayar bölümünün bir farkı olması gerekir diye düşünüyorum. Onların alacağı bir malzemenin tiyatıyla, bilgisayar bölümünün 
alacağı malzemenin fiyatı farklı. Tabi bilgisayara daha fazla bir ödenek ayrılması gerekir diye düşü;ıüyorum. Tabi bu şekilde uygulanmıyor da 
eşit miklarda uygulanıyor. 
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Iyileştirme çabaları 

Yapılan çalışmalar 

il milli eğitimin 
yaptıOı sınavlarda 

yapılan 
görevlendirmeler 

1391 Okul idaresi size sahip çıkıyor mu? -
140 
141 Okul idaresi bilgisayar öğretmenlerina tabi ki sahip çıkıyor. Diğer bölümlere nasıl davranıyorsa, onlarla nasılılgileniyorsa bizle de aynı şekilde 
142j ilgileniyor. Farklı bir statü uygulanmıyor. 
143 
144J Biraz önce sorduğum soruya küçük bir nokta ilave etmek istiyorum. Soruyu netleştirmek istiyorum. Görev ve sorumlulukları 
145 ' tanımladıktan sonra mevcut şartların daha iyi hale getirilmesi için gördüğünüz aksaklıklardan konuştuk. Peki siz kişisel olarak bu 
146 ll aksaklıkların giderilmesi için ve yanlış gördüğünüz, eksik gördüğünüz noktaların düzeltilmesi için bir çabanız var mı? Herhangi bir 
147j eylemde bulundunuz mu? Bulunuyor musunuz? Eğer böyle bir çabanız varsa ne gibi durumlarla karşılaştınız? 
148 
1491 Tabi biz bunları zaman zaman dile getirdik. Işte bizim kendi bölümümüzde böyle sorumkıluklarımız var. Işte bize bunun dışında fazla görev 
150 sorumluluk yüklemeyin. Boş zamanlarımııda biz size yardımcı oluruz şeklinde. Bizim de bir talebimiz oldu. Tabi buna ne kadar uyuldu, uyulmadı 
151 j tabi onu ben bilemiyorum. Tabi diğer arkadaşlarımın bu konuda söyleyecekleri vardır. Onlar da açıkça belirtilecektir bu. Tabi bunun dışında biz 
152 1 bilgisayar bölümünü nasıl daha iyi daha verimli hale gelirebiliriz bu konularda uğraş verdik. 
1531 
1541. Neler yaptınız? 
155 
156 Tabi öncelikle bilgisayar sayısını her defasında nasıl artı rabiliriz işte öğrencilere nasıl verimli hale getirebiliriz? Bunları konuştuk. O 
157 arkadaşlarımız da bunun daha iyi olabilmesi için birtakım önerilerde bulundular. örneğin, öğrencilerin sık sık internet cafelere gittiği oralarda 
158 para harcadığı bu internet cafelerin ve de internet olayının okullarda yaygınlaştırııması gerektiğı bunun dışında işte oilgisayarı daha aktif hale, 
159 l yani daha görsel haie getirebitmek için işte bir projeksiyon cihazının alınması gerektiği, bunun öğrenciler açısınaan faydalı olabileceği konular 
160 i aktarılırken tabi görerek daha iyi aniayacakları için bir projeksiyon cihazının alınması gerektiğinı vurguladılar. Tabi biz bunları en kısa zamanda 
161 1 temin etmeye çalışacağız. Tabi bu işler parayla olan işler bunları ne kadar sürede yapabiliriz şu an ben de bilmiyorum. 

1621 
163 Ben son olarak şunu söylemek istiyorum. Benim sormak istediğim sorular bitti ancak ben şimdi sözü size vermek istiyorum. 
164 1 Bilgisayar öğretmenlerinin durumuyla ilgili söylemek istediğiniz bazı şeyler varsa, bunları dinlemek istiyorum. Şu ana kadar bahsi 

~ ~ lı geçmeyen bir konu var mı? 

167 Ufak tefek her konuya değındik diye düşünüyorum. Tabi bu konular kısa sürede işlenecek konular değil. bunları daha uzun bir vakitte toplu 
168 . olarak görüşülmesi gerektiğini düşünCıyorum. Toplu olarak görüşülürse daha iyi sonuçlar çıkacağını dlişünüyorum. Bu konunun dışında da 
1691 eklemek istediğim herhangi bir konu yok ... 
170 
171 j (işaretleşmeler ile katJ/Jmc1 sohbete bir konu daha ilave etti) 

1721 
173 Tabi bizim bilgisayar bölümü öğretmenleri olarak sınav komisyonlarında görev almak isteyebiliyoruz. 
1741 
~ ;~ ll Hangi sınav komisyonları? 

177 Bu özel bilgisayar kurslarında sınavlar yapılıyor. Işte iki ayda bir sınavlar yapılıyor Bu sınavıarda bı lgisayar öğretmenleri yerine formatör 
178 öğretmenleri venliyor ya da 
1791 
180 Bu görevleri kim dağıtıyor? Milli Eğitim müdürlüğü dağıtıyor. 
181 
182 Milli Eğitim müdürlüğünün size vermiş olduğu bir görev. 
183 

~~~~Tabi ki 

186 Siz hiç görev aldınız mı? 
187 

IV 
IV 
IV 



ı ı ~: ı Tabi şu ana kadar iki üç kere görev aldım. ---

190 ıj Evet biraz önce görev ve sorumlulukları tartışırken ben görev almamıştım demiştiniz. Bunu atlamış olabilir miyiz? 
191 
192 j Tabi sınav görevi aldık. 

1931 
194 Evet. Tamam. Böylece burayı da düzeltmiş olduk. 
1951 
196 lj Evet. Sınav görevi aldık. Tabi ki bu sınavların bu işte uzman kişilere verilmesi gerekir. Bilgisayar bölümü yanı branşı bilgisayar olan öğretmenler. 
197 Bunun dışında formatör öğretmeniere veriliyor. Bu konunun düıeltilmesini istiyorum Başka ekl.eye::eğim nerhangi bir konu yok. 
198 ı 
199\ Teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. 
200 ı 
201 1 Ben teşekkür ediyorum. 
202! 
203! 
204 i 

ı 
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!INDEKS 1 S.NO 1 GÖRÜŞME METNi 1 YORUM ı 
1 i Orhan Hacarn iyi günler 

Görev ve 
sorumluluklar 

Idari görevler 

Resmi olmayan 
talepler 

Başkalarına ait 
görevler 

Bu işlere ayrılan 
zamanlar 

; 1 iyi günler 
41 
sj Her şeyden önce teşe~kür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz için. Eskişehir'in büyük okullarından birinde bilgisayar öğretmeni olarak 
6 ! görev yapıyorsunuz. Once bir görevlerden bahsederek giriş yapalım. Bilgisayar öğretmeni okulda resmi olan ya da olmayan ne tür 
7 1 işler yapar? 
a· 
91 Bilgisayar öğretmeni öncelikle bilgisayar derslerine girmekle yükümlüdür aynı zamanda sorumlu olduğu bir laboratuar olduğu için bu 

10 ; laboratuardaki bilgisayarların çalışır vaziyette olması için gayret eder ve onların bakımını. onarımını yapar. Bizde okulumuzda bilgisayar 
11 1 programlama atölye derslerine giriyoruz. Bilgisayar böiümünün o erslerine öğretmen olc.rak giriyoruz. 

121 13 Peki başka ... idarenin verdiği görevler oluyor mu? . 
14 i 

15 i Tabi oluyor ÖZellikle şu anda degil de dana önceki yıllarda not.. bilgisayar r.ot girişini ayrıca bilg;sayarla ilgili idarenin ve okuldaki diğer 
161 bilgisayarların, sistemlerinin bakımını onarımını da yapmaya çalışıyoruz. Anladığımız kadar, elimizden geldiği kadar. Başka idarenin verdiği 
17 g?revl~ ne olabiUr? Ya, bilgisa~rla _ilgili her türlü işi sonu.çta biz yapmak. zorundayız çünkü üz~ri.mizde bir etiket var "biıgisayar öğretm.eni" diye. 
18 Fızık ögretmenının ıdare .. fızıkle ılgılı okulda yapacağı bır ış yoktur ama bılgısayar deyınce bır suru sorun çıkıyor, meydana gelıyor. Bılgısayar 
19 zaten demek sorun demek zaten. 
20 
21 Sizden resmi olmayan görev taleplerinde bulundukları oluyor mu? 
22ı 

23j Resmi olmayan görev taleplerinde bizim okulda peı< bulundukları olmuyor aslında ama şöyle resmi olmayan görev talebinde bulunuluyor, ders 
241 esnasında seni çağırabiliyorlar, gerekirse. Bu resmi değildir. Ders esnasında dersiterk edipte okulun diğer bilgisayarla ilgiii veya çeşitli işlerine 
25 ı ilgilenmek yanlış bir şeydir. Resmi olmayan talep bu olabilir. 
26 
27 Peki başkalarının yapması gerektiği halde sizin .. sizden yapmanız beklenen görevler oldu mu? Mesela memurların yapması gereken ... 
28 
29 ı Tabi, tabi yazı çizi işleri oldu örneğin, benim üzerime bu okulda yıkılmış olan bir şey var. sınav programlarını her zaman ben yaparım 
30 bilgisayarda. Sorumluluk sınavı, ortalama yükseltme sınavı çünkü bir kere onun çizelgesini biz hazırıadık. Uzerine vazife olmayar. bir işi 
31 . yaparsan bundan sonra artık o iş ÜZerine vazifedir. Bu bir şeydir. .. degil mi? Ne derler atasözü gibi bir şeydir. Üzerine vazife değiıse, Sen onu 321 yapıyorsan bir kere artıK derler ki bir kere yaptı bir daha yapmad.ğı zaman niye yapmadın diye sorarlar. Sorumluluk sınav programını da bir kere 
33 yaptık artık her sömestr de sınav olduğu için programını yapıyoruz. 

~ 1 Peki diğer böiUmlerin bilgisayarla ilgili işlerini de mi siz yapıyorsunuz? 
36! 
37 1 Tabi, tabi. Tabi. Diğer bölümlerininkinide biz yapıyoruz. 
38! 
~ J Peki ders haricinde mi vakit ayırıyorsunuz bunlara veya okulda kalıp zaman mı ayırıyorsunuz nasıl yapıyorsunuz bu işleri? 

Not girişi: 
öğretmenierin 
öğrencilere verdiği 
notların öğrenci 
işleri programına 
girilmesi 

Yazı Çizi işleri: 
Bilgisayarda her 
türlü yazılması 
gereken bir yazı, 
çizilmesi gereken bir 
tablo. Bunların 
yapılması. 

Derler ki: diyenler 
idareciler 
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ilmillieğitim 
müdürlüğünün 
verdiği görevler 

Kitap yazma 
komisyonu 

Y2K raporları 

Sertifika sınavları 

41 'Ya gerektiğinde ders haricinde de yapıyorsun. Ders esnasında yapmamamız gerekiyor. Biz atelye öğretmeni olduğumuz için, meslek dersi 
42 öğretmeni olduğumuz için egzersiz saatlerimizi veya aleiye saatlerimizi, atölyede çalıştığımız. atölyede eğitim verdiğimiz öğrencilerle birlıkte 
43 diğer bilgisayarları da tamir ediyoruz. Aynı zamanda bu öğrencilere de bir eğitim olmuş oluyor. Bir de şöyle bir durum var: meslek liselerinde 
44 

1 
veya teknik liselerde meslek dersi öğretmenleri, teknik öğretmenler sonuçta okulun her türlü teknık işlerini yaparlar 

45ı 
46 Kendi branşlarıyla ilgili ••.• 
47 
48 Tabi elektrik öğretmeni elektrikle ilgili, elektronik öğretmeni elektronhde ilgili .. işlerini yaparlar sonuçta. 
49 
50 (Eiektrikler kesilince gOç kaynaği sin ya/ vermeye baş/ad;) 
51 
52 Sanırım ... elektrikler kesildi. Biz devam edelim. Milli eğitim müdürlüğünün bilgisayar öğretmenlerine verdiği ne tür görevler oluyor? 
53 ! Size herhangi bir görev verdiler mi? Çağırdılar mı? 

~ı -
55 ı Milli eğitim müdürlüğünün bilgisayar öğretmenlerine verdiği görevler çok sayıda oıuyor. Orneğin yazı çizı işleri. Başırndan geçen bir olayı 
56 anlatayım isterseniz. Başımdan geçen bir olay şöyleydi. Bir tarihte bir kitap yazma komisyonunda görevlendirildiğim. okula yazıyla geldi. Ancak 
57l o zamanda ben tek öğretmendim bu okulda hatta Eskişehir'de falan da yani pek bilgisayar öğretmenı ... bir ben vardı m, bir Fatma hanım vardı. 
58 Gitmek zorunda kaldık okul müdürü m dedi ki... "Ben• dedim "ne yapayım" dedim ·'yani hoca m nasıl yapsak ta bu işi yükten kurtarsak?'. "Git" 
59 dedi "yazabildiğin kadar yavaş yaz" diye söyledi bana. O zaman gittim işte. Harıl hurul bir sürü dokümanlar önü me koyrnuşlar. "Al bunları yaz 
60 sen bilgisayarda yazacaksm sen bunları". Ben başladım tek tek ufak ufak yazmaya Baktılar ki beninıle bu iş olmayacak bu sefer beni 
61 gönderdiler. Ha ondan sonra benden sonra başka arkadaşlara görev verildi. Onlar teşekı<ür takdir belgesi aldılar o ayrı mesele de sonuçta bu 
62 benim üzerime vazife olmayan bir şey. Fizik öğretmeni, diyelim, hep fızikten bahsediyoruz da, Türkçe öğretmen.nin yazdığı bir kitap burada 
631 altında benim adım yazmaz ki! Belki onların yaptığı işten daha çok bile Iş yapmış oluyorum hernalde. O yüzden o öyle bir iş oldu. Ayrıca o 2000 
64 yı.lı problemindeişte bize ~c~yip gör~_vı_~r verdiler. "Falanca oKula gidin oilgisayarları sayın". Gidiyoruz ilköğretim okulunun ::ıirine. Bilgisayar da 
65 hıç yok zaten. H ıç olmadıgı ıçın bır suru evrak dolduruyorsun ama bılgısayar yok veya bır tane hurda bır bılgısayar var. 

~ 1 Ben de görev almıştım. Bütün Eskişehir merkezindeki okulların bilgisayar öğretmenlerine dağıtılıp, 2000 yılı raporu hazırlamaları 
68 j istenmişti. 
69ı 

70 ı Evet. Evet. 
71 
72 Yol parası vesaire gibi bir destekte de bulunmamışlardı. 

;~ 1 Neyle gideceğiz falan dediler evet hatırlıyorum. Sen mi demiştin? Başka birisi mi demiş!,? Neyle gidecet_'jiz biz oraya falan demişlerdi. 
~ 1 Nasıl gideceğiz demişlerdi ... 
781' Yoksa ben mi demiştim? O bir bayan vardı. ... 
79 
80 Hatırlamıyorum ... 
81 
821 "Benim benzın paramı kim verecek" demişti. Evet. 

E 1 Başka ne türlü görevlendirmeler yaptılar size? 

86 1 Başka aslında sonuçta bilgisayar kursu, vesaire b~gisayar dershanelerinin bitirme sınavlarındaki görevler bizim görevlerimızdir. Tamam biz 
87 bunları yapacağız. Karşılığında da ücret veriliyor zaten. E şimdi Eskişehir'de özellikle şöyle bir uygulama var. Sonunda para olan işi bilgisayar 
88 formatörleri denilen kesime veriyorlar, angarya olan işi biz bilgisayar öğretmenlerine veriyorlar. Biraz da bizlerin genç olmasınaa kaynaklanan 

Pek bWgisayar 
öğretmeni yoktu 

2000 yılı problemi: 
il milli eğitim 
müdürlüğü 
okullardaki 
bilgisayarların 2000 
yılında 
çıkarabileceği olası 
problemleri tespit 
etmek için bilgisayar 
öğretmenlerini 
görevlendirdi. 
Okullar 
öğretmeniere 
dağıtıldı ve her 
öğretmenin sorumlu 
olduğu okullara 
giderek rapor 
hazırlamalan 
istendi. 

89 çoğumuzun Eskişehirli olmamaınızdan kaynaklanan bir problem. Angarya işleri genelde bize yeriyo_!l~r sonunda üc~et olmayaf!_i_ş_l~ine n!Y:..:ec_.... ___ _ı_ ________ ..._ı 
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Diğer öğretmenierin 
talepleri 

Değişmesi istenen 
durumlar 

Zaman sorunu 

Bilgisayar 
öğretmenlerinin 

önemi 

Bilgisayar 
öğretmenlerinin 

ücü 

90 1 bilgisayar formatörlerine 2000 yılında görev vermediler de bize verdiler? 
91. 
921 Tartıştığımız konuyla ilgili basit bir soru soracağım. Tartışmayı sonlandıralım. Okul idaresinden diğer öğretmenlerden resmi olmayan 
93 i talepleri oluyor mu size? .•.... Kişisel istekleri? 
94' 
: 1 E tabiki evlerindeki bozulan bilgisayarları tamir ediyoruz. ( elektrikler geldf) Bu da arkadaşlık görevi sonuçta yapıyoruz bunu 

97 ı Okula getirenler oluyor mu? 
98! 

1 
~ 1

1
ı Hatta bakın gelen arkadaş da onun için gelmiştir büyük bir ihtimalle. Ondan sonra 

1 01 işiniz varsa bir kısa ara verebiliriz yoksa devam edebiliriz. 
102 ı 
103 i Bir ara verseK iyi olur arkadaşla .... 
1041 
1 os ı ikinci bölümde kaldığımız yerden devam edelim. 

1061 
1071 Tamam devam edelim. 
108 i 

109 J (bu arada içeriye başka bir okuldan bir öğretmen bey geldi. Bilgisayannm bozulduğunu ve tamir edip ederneyecek/erini sordu Bu durum ve 
110 i' arkasmdan tarttşma/ar göraşmenin yaklaştk 15-20 dk. Kadar kesilmesine neden oldu) 
111 
112 Bir sürü gelenle gidenle uğraşıyorsunuz ders arasında · 
113 ' 
114 lı Maalesef uğraşıyoruz. Bizim mesleğin şeyi yani, ne derler .... sıkıntısı. 
115 
116! Şimdi, görüşmemize devam edelim. Görevlerimizden bahsettik. Biraz önce de şahit olduk zaten. Bu öğretmenierin özel talepleri 
117, oluyor. Bu görevlerimizin okuldaki bilgisayar öğretmenliğiyle ilgili resmi olan olmayan veya tanımlanmış ya da tanımlanmamış 
1181 görevlerimizi daha iyi yerine getirebilmek için nelerin değişmesini istersiniz? 
119 
120 ·ı Şimdi bu görevleri yerine gelirebilmemiz için. Öncelikle zaman hani derler ya vakit ve nakit ihtiyacı, sıkıntısı var. Bir kere bu iş biz, m dört dörtlük 
121 yerine getirebilmemız için laboratuarı m ız ı her zaman dört dörtlük çalışır durumda kul:anılabilir d urt. mda getin,bilmemiz için vakite ihtiyacımız var. 
122 1 Vakitte taoii ki ders içerisindeki veya okul zamanın:n dışındaki vakitler olmaz yani. Çlınkü bizim belli bır mesaimiz var. Bu vakitinerden 
123 1 ayırabiliriz? Bir bilgisayar öğretmenınin bence girdiği oers oranında nasılingilizce öğ;etnıenlerinin öyle bir ücreti vardır bilgisayar öğretmenlerinin 
124 1 de o şekilde bir egzersiz saatleri bulunmak zorundadır. Yani demek istediğim diyelim 20 saat b,r derse giren öğretrr.en 1 O saatte egzersizi 
125 i olması lazım ki kalan o egzersiz süresi esnasında laboratuarana sahip çıksın ve de kendıni geliştirsin. 
126J 
127, ... 0ers saatinde olmasın 
128 
129 1 Tabi ders saatinde de bilgisayan tamir edersen öğrenci boş kalır aynı zamanca ögre:ıci boş ka11nca da öbür bilgisayarı o zaten olduğu yerde 
130 1 bozar. Sen bu bilgisayar tamir ederken o orda boş kaldığı için işsiz kaldığı için ders sırasında ya oyun oynar ya bozar ya da bilgisal'an kurcalar. 
131 
132 1 Boş kalmaması lazım Yani. Bu şekilde ayrıca başka neyin değişmesi lazım? Bence bir de değişmesi gereken şey bilgisayar Biz bunu ••• : 
1331 öğretmenlerinin kendilerinin yeteneklerinin ve bilgilerinin farı.:ında olması lazım. ünümüzde bilgisayar sektörü çünkü çok rant getiren Bilgisayar 
134 ekonomi getiren bir sektör. Biz bunu vatan millet sakarya uğruna işte arkadaş hatırına iş yapıyoruz. (teneffüs zfli çaltyor) Bunu öğretmenleri olarak 
135 yaparken de kıramadığımız insanlar oluyor kırdığımız insanlar oluyor. Ama bunu belli bir sisteme bağlayıp belli bir kurallara bağlayıp diğer 
1361 yapsak ve diğer bilgisayar öğretmeni arkadaşlar da bizim gibi davransa o zaman problem kalmaz. Önüne gelen ben bilgisayarcıyım arf..'adaşlanmızın 
137 ı diye ortaya çıkıyor ve ben bilgisayarcıyım diyen kişiler bilgisay_ar öğretmenlerinin önüne geçiyor. Kendilerini bilgisayarcı olarak lanse bilgisayarlarının 
138j ediyorlar ama bizim arkad_aşlar ve bizler geri planda kahyoruz. Işte biraz da_9_e.!:'ç!ifı!!l_v~rdi!i~~~'L~e ne deı:!ı:~~~!'!.~· tamir ve bakımını___, 
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Bilgisayar 
ögretmenlerinin 
genç olmasının 
sorunlan 

idare tarafından 
kullanılma 

Kişisel çabalar 
Bilgisayar sayısını 
arttırma 

internelin getirilmesi 

139 ı 
140 j Anlıyorum. Şu anda zaten bilgisayar öğretmenleri bayağı •. 
141 1 142 Genç 
143 
144

1 

... Genç 
145 
1461 Yaş olarak genç. Bazı şeyleri öğrenmeye çalışıyorlar çünkü öğretmenlik açısından veya meslek açısından ama sahıp olduklan bilgisayar 
~ ~ ll bilgisinin ve gücün farkında değiller. Arada kaynıyorlar. 

149 idari konularda da zannediyorum aynı şekilde bilgisayar öğretmenlerinin genç olması ha ndikap oluşturuyor. 
150 
151 ! Tabi, tabi. Stajyertiğimizi yaptık biz bu okulda. Stajyertiğimizi yaparken biZierın etinden sütünden derisınden her şeyınden faydalanıldı. Yani ben 
152 hatırlıyorum okulumuz biraz enieresan bir okuldur. Değişik çalışmalar yapılır. Pansıyoncıa kalıyorduk biz .......... bey vardı bilgisayar öğretmeni. 
153 Şimdi Ankara' da. Onunla geç saatiere kadar pansiyona bilgisayar götürdük ve geç saatiere kaaar yazılar yazdı k. Yazdığımız yazılar işte, 
154 kullan;ldı bir yerlerde ama biz ne işe yaradığı nı bilmiyoruz tabi. Bunlar yapıldı. Slajyer oldugumuz iç:n hiç unutrnuyorum "stajyerlik dosyasını" 
155 dedim ben "t•ilgisayarda yazacağım." "Hop" dediler. "Elde yazacaksın sen bunu. Slajyerlik aosyası öğretmeninelde yazdığı bir şeydir, 
156

1 

çalışmadır." işlerine geldikleri zaman da bilgisayarda yapılacak işleri bize yaptınyarlar Sorunlar çıkı:y•or. 
157 158! Soruyu değiştirerek biraz daha derinleştirelim. Kişisel çabalarınız oldu mu? Eğitim öğretim kalitesinin yükselmesi için, bu tür 
159 sorunların Ustesinden gelmek için bahsettiğimiz sorunlar •• Neler yaptınız? 
1601 
161 j Öncelikle kişisel çabalarımın en birincisi okulumuzdaki "bir öğrenciye bk bilgisayar" çalışmasını başarıyla sonuçlandırdığıma inanıyorum. Yani 
162 ı bizim okulumuzda maksimum öğrenci olan sınıf 34 kişidir. B!Zim şu anda laboratuarımızda 34 tane biigisayar var. Ki bu çoğu okulda yoktur. lllaki 
1631 en az iki öğrenciye bir bilgisayar kullanmak durumu söz konusudur. Ama biz de bılgisayar fazlası dahi oluyor çoğu sınıflarda. En fazla öğrenci 
164 olan sınıf 34 kişi. Bunu sağfadık. ikinci sağladığım şey okulumuza internelin getirilmesi. Burada da tamamen kendi çabaları m söz konusuydu. 
165 1 Okula interneti, gittim telefona abone oldum, ondan sonra imernet hattını çektim, bilgisayarları gidip de herhangi bilgisayar firmasına buraya 
166 ı internet ağı kurun demedim. Gittim kablosunu satın aldım. Kablosunu çektim, bağlantılarını yaptım. Hub'ını satın aldım. Tabi ker.di cebimden 
167 1 satın almadım ama sonuçta ol<ullarda .. 
1681 
169 !..işçiliğini siz yaptınız 
1701 
171 ı Tabi işçiliğini biz yaptık. Okullarda aslında bunları karşılayacak maddi olanaklar bence var. Yok diyen yalan söylemiş olur. Maddi olanaklar 
172 çeşitli yerlere fuzuli sarf ediliyor. Ama bizim okulumuzda en ufak bir fırsatta biz kendi bilgisayarımızı kendimiz toplayarak 34 bilgisayarlık bir 
173 !laboratuar haline getirmiş olduk 
174 i 
175 1 Şu anda tüm makineleriniz internete bağlı değil mi? 
176. 

177 
178 
179 
180 
181 
182 

BO!On makineler internete bağlı. Internet Geretimizi de kendimiz. kendi imkanlarımızıa, bolünı[ır.ıüzün .mkanlarıy;a karşılıyoruz. Devlete de yük 
olmuyoruz. Ha tabi işte bunlar bizim kendi şahsi çabalarımız. Diyebilirdik ki biz "!'i e gerek var? 20 tane bilgisayar yeter" kimse bize ''Niye 21 tar.e 
bilgisayar yapmıyorsunuz" diye sormaz. Veya diyebilirdik ki "Ne gerek var internete. Bilgisayarları inernete bağlayınca bir sürü başımıza dert 
çıkar. Internetten işte değişik yerlere girebilir öğrenciler." Diyebılirdik ki yani bunları ki çoğu insanlar öyle diyor. (teneffüs zili ça/Jyor) Veya 
diyebilirdik ki laboratuarı kullandırmazdık öğrencilere tam verimli olarak. bozulur diye aman eskır diye. Yapaniar çok. 

183 internetin bariz faydasını gördünüz mü? •••. 
184 
185 Tabii ki. 
186 
187 .... Öğrencilerde n~gi_l:ıiJ{~r;ırlar sağladını(?Yani gözlemlediğiniz bir şey var mı? 
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Internelin öğrenci ve 
personele faydaları 

Bilgisayar 
öğretmenliğinin 
durumu 

Öğretmenierin 
kendilerini yenileme 
zorunluluğu 

örgütlenme, bilgi 
alış-verişi 

1881 
189 1 öncelikle internelin bütün okul öğrenci, öğretmen ve personele çoK faydası oldu çünkü öğle aralarında biz interneti açıyoruz laboratuarı. Sanki 
190 1 bir internet cafe imiş gibi. Herkes belli bir program dahilinde yanı rand_evu alarak önceden interneti kaç numaralı bilgisayarda çalışacaksa geliyor 
191 ! oturuyor. Bilgilerine ulaşıyor. Tabii ki internelin ilginç bir durumu var. Oneelikle interneti kullanan bir insan bir şey bilmez. Merak eder. Duyduğu 
192 'ı Oç-beş tane site ismi vardır. Onlarda genelde adult siteler veya işte gereksiz .... sonuçta bilgi ıçermeyen sitelerdir. Bunlara girerler. Arkasından 
193 Bunlardan sıkılırlar. Bu sefer bir internet aracılığıyla dığer insanlarla iletişim kurmaya başlari ar. C hat yapmak vesaire sohbet etmek veya işte 
194 J; mail göndermek yoluna giderler. Bundan da sıkılırlar çilnkO bilgilerini ilerielmek zorundadırlar. Gittikçe, gittikçe artık işi bilimsel, arama 
195 motorlarından bilgi arama aşamasına kadar getirirler. En sonunda da WEB sayfalarını tasarlarlar. Işlem sona erer. Yani o insan internet 
1961 kullan~cısı haline dönüşür. Çoğu öğrencilerimiz kendi sitelerini, bakıyerum ben, tasarlamaya başladılar. Bu da demek ki bizim şeyimizden 
197 . kaynaklanıyor yani onlara imkan vermemiz 
1981 
1991' Kişisel çabalarınızdan da bahsetmiş olduk. Ben son olarak sözü size bırakmak istiyorum. Şu ana kadar ki diyalog içinde 
200 bahsedilmeyen konular varsa veya konuşmak istediğiniz, ilave etmek istediğiniz konular varsa bunları konuşabiliriz. Bilgisayar 
201 öğretmenliği hakkında •••. 
2021 
2031' Şimdi günümüzde bilgisayar öğretmenliği diğer öğretmenliklerden farklı gözle bakılıyor. Aslında farklı gözle bakılmaması gerekir. Çü.ıkü sonuçta 
204

1 

bir öğretmenlik. Biz bu işi, bir makinenin öğretmenliğin i yapıyoruz. Ancak bilgisayarın diger oranşlardan bir farkı var ki o da sürekli gelişmesi. 
205 Sürekli kendini yenilemesi. Mecburen öğretmeni n de kendini yenilernesi gerekir. Aynı zamanda okuldaki imkanların da ieknolojinin de 
206 i yenilenmesi gerekir. Bu enieresan bir durum. Burada öğretmenin kendini yeni;eyebilmesi için bu öğretmenin genç olması lazım. Ben çok merak 
207 i ediyorum açıkçası yani bunu çoğu öyle bilgisayar öğretmeni kendi kendine düşünmüştür ve itiraf edememiştir çoğu zaman: "Ben 40 yaşına 
2081 gelince ne yapacağım?" çünkü 40 y-dşındaki bir öğretmen veya bir insan kendini yenileme hızını yavaşlatır. Şu anda biz bu hızda kendimizi 
209 ıl yenileyebiliyoruz ama 40 yaşına geldiğim zaman ben ne yapacağım? Öğrenci görüp hala aynı yaşta olacak ama ben 40 yaşında olacağım 45 
210 yaşında olacağım. O zaman n'olacak? 
211 1 
212 l üstelik onlar bilgisayarlaşma artınca daha çok bilgiyle okula gelecekler 
213 1 
214! Daha çok bilgiyle okula gelecekler ama bir tarih öğretmenini düşünün. Tarih değişmez kı! Emin OKTAY'ın tarih Kilanı nı biz hala okuyoruz, hala 
2151 okuyariardır herhalde. Bilgisayar öyle değil. O yüzden öyle bir ilginç durum var. Bunun dışında SÖylemek istediğim bir şey daha var. O da 
216 bilgisayar öğretmenlerinin iyi bir şekilde örgütlenmesi lazım. Örgütlenmesi derken tabi bu öyle şey bir örgut değil birbirlerini tanımaları lazım. 
217 

1 
Birbirleriyle Iletişim halinde olmaları lazım. Özellikle il içerisinde hatta Tlirkiye genelinde ıletişim halinde olmaları lazım. Çünkü internet kullanımı 

218 
1 

elimizin altında hepimizin elimizin altında. Belki şöyle bir şey olabilir, herkes birbir.ne e-mail adresini verebilir, bimirine ICQ numaralarını 
219 1 verebilir ... 
220 i 
221 1 Bir mail grubu oluşturu labilir .•. 

2221 
223 Tabi mail grubu oluşturulabilir. ICQ numaralarını verebilir. Diyelim ki mesleğımizle ilgili bir gelışme oldcığu zaman veya .şte branşımızla ilgili bir 
224 ıl gelişme olduğu zaman birbirimize mail gönderebi!iriz. BirbirimiZle iletişim. chatleşebıliriz karşiiıkiı ICQ'da bilgi paylaşabiliriz. dosya gönderebiliriz 
225 o kadar enieresan durumlar var kı. .. 
226 
227 ı Sizin aradığınız bir ders notu başka bir hocada olabilir. Evet. 
228 
229 Tabii ki, tabii ki 
230 
231 1 Güzel düşünceler .... 
2321 
233 ı Tabii ki o kadar enieresan oluyor ki .. Basit bir C programının disketini bulamıyorsunuz. Halbuki öbür taraftaki insanlar ellerinde bol 
234! miktarda var. Size hemene-maille internet üzerinden gönderebilirler. Bence bilgisayar öğretmenlerinin birbiriyle iletişim kurması 
235 lazım. Bu çok onemli. Gerçi bütün öğretmenierin birbiriyle iletişim kurması lazım da biz interneti kullanan kişiler olarak göri.ılüyoruz 
236 toplum gözünde. "Öqretmen~m" dediğim zaman şimdi bana soruyorlar. "Ne iş y_ilpı~!~!J_!;Jz?.:.:._::9qret!!!enim~ivoı:um_. Öqr:.:e:::tm:.:.:.:e::.n:.:e'----'---------...J 
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237 bakılan gözle bana bakıyorlar. "Branşınız ne" diye sordukları zaman "Bilgisayar ögretmeniyim'; diyorum "Ooo bilgisayar öğretmeni iyi 
238 tabi çağımızın mesleği" falan. Yani öğretmen kelimesi akıldan gidiyor, yerıne bilgisayar kelimesi geliyor ve sizin statünüz anında 
239 yükseliyor. Ki çoğu insan, bilgisayar öğretmeni, öyle der. "Ben bilgisayar öğretrneniyim" der. "Öğretmenim" demez. Neyse ... O 
240 yüzden bu ön planda ki olan şeyimizi hiç yitirmemiz lazım sonuçta .... Evet söyleyeceklerimiz bu kadar. 
241 
2421 Teşekkür ederim 
2431 
2441 Rica ederim. Ben teşekkür ederim. 
245! 
246 i 
2471 

i -

N 
N 
-cı 



GÖRÜŞME KAYITLARI FORMU -Recai 

GÖRÜŞME YERi ......................... : Araştırmacının Evi 
GÖRÜŞME TARiHI ••.•.•••••.•••.•...•• : 30.12.2001 
GÖRÜŞME SAATLERI... •••••..••..• : 19.25- 20.00 
KATillMCI •........••.•.•••..•.•.....•.•.••• : (Recai) 

!INDEKS ı S.NO : GÖRÜŞME METNi 1 YORUM ı 
1 i Recai bey merhaba. 

Bilgisayar öğretmeni 
okulda ne yapar? 

Şef ile öğretmen 
arasındaki fark 

Malzeme temini 

Genel malzemeler, 
bölümle ilgili 
malzemeler 

ıl 
3! Merhaba. 
4l 
5 i Bana böyle bir imkanı verdiğiniz için ben size çok teşekkür ediyorum. 
6i 
7 1 Önemli değil. 
al 
9 l Eskişehir'in büyük okullarında birinde bilgisayar öğretmeni olarak görev yapıyorsunuz. Sizden benim ilk olarak öğrenmek istediğim 

10 \ şey bilgisayar öğretmeni olarak okulda neler yaptığınız? Görev ve sorumluluklarınızdan bahseder misiniz? Bilgisayar öğretmeni bir 
11 i okulda ne yapar? 
12 1 

13 ! Bir kere kendi durumumu açıklayayım. Ben okulda bilgisayar bölüm şefıyim. Yani okulda o bölümden scrumlu olan öğretmen. Bilgisayar 
14 i öğretmeni olarak ben bölümün her türlü ihtiyacı yani öğrencilerin deyerek yararlanacakları malzemeden ders işleme ortamına Kadar her şeyden 
15 1 sorumlu olan benim. Ben elimden geldiğince bu görev ve sorumluluklarımı yerine getirmeye çalışıyorum ama tabi bunun önünde oazı engeller 
16 .,. oluyor. işte idareydi, diğer oölüm öğretmenleri gibisinden. 
17 
18[ O engellerden daha sonra bahsedelim. Ben şu konuyu merak ettim. Bilgisayar öğretmeni ile bölüm şefi arasındaki görev farkı nedir? 
19 i Siz fazladan ne yapıyorsunuz? 
2Q1 

21 ı Şimdi, bir bilgisayar öğretmeni dersine girmelidir sadece ama bilgisayar bölüm şefi hem derslere girmek artı bu t>ölümün ihtiyacı olan her şeyi, 
22 temizliğinden ihtiyaçlarından lutunda öğrencilerle olan ilişı<iler öğrencilerin öğretmenlerle olan ilişkileri gibi her şeyden sorumludur. Yani 
23/ atıyorum, atölyede bir temizlik yapılacağı zaman, fırça olmadığı zaman, onu bulmakla ben yükümlüyüm. Alölye ve bölüm şefleri yükümlüdür. 
241 
25 ! Bölümün daha iyi çalışması için gerekli işleri organize ediyorsunuz. 
261 

27 ı Evet. 

~ ı' Peki malzeme temini konusunda okul idaresiyle nasıl bir bilgi paylaşıınınız var? Size maddi kaynak mı sağlıyorlar? Direkt siz ml alış
~ 

1

. veriş yapıyorsunuz yoksa siz ihtiyaç bildiriyorsunuz okul idaresi mi bunları alıyor? 

32 Malzeme temini dediğiniz sadece bilgisayar parçası olarak mı yoksa diğer bütün malzemeler mi? 
33 
~ ı Ayrı ayrı düşünebiliriz. 
36 'ı Bilgisayar bölümünü ihtiyacı olan eğitimle alakası az olan malzemelerı bize okul temin ediyor. 
37 
38 1 Bilgisayar parçaları için ayrıca, genel malzemeler için ayrıca düşünelim. 
39. 
40 Genel mesela örnek olarak temizlik malzemesi olsun, ve a atölyede cam k.rıldı, camın temirıi oı<ul olarak toptan alınır daha sonra ilgili bölümlere ı ı 
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Ek görevler 

Sadece okul 
idaresinin verdiği 
görevler 

41 1 dağıt ılır. Onun haricinde bilgisayar bölümüne alınacak malzemeler öğrencileretemlik malzeme diyoruz biz onlara deneylerde kullanacakları yani 
42 1 eğitim öğretirnde kullanacakları malzemelerde sene başında veya sene sonunda belii bir vakitte toplam olarak bölüme alınır. Yani normal 
43j prosedür bu. Alınması gerekir. Ama bizim bölümümüze yaklaşık iki senedir temlik malzeme alınmadı. Bizde onu işte sağdan solcan kendi 
44! çabatarımızla bulmaya çalışıyoruz. 
451 
461 Peki olması gereken prosedür nasıl işliyor? Siz mi ihtiyaç bildiriyorsun uz yoksa okul idaresi size para mı temin ediyor? 
47 
481 Olması gereken işte bizden bilgisayar bölümünün oir senelik eğitim için kullanacağı temıik malzeme ihtiyacını istiyor. 
49ı 

50 1 Okul idaresi sizden istiyor. 
51 ı 
52j Butün bölümlerden istiyor. Bunları birleştiriyor, ihaleye açıyor, o ihale sonLıcunda alım yapılıp ilgilı bölümlere dağıtılıyor. Yani bunun prosedürO 
531 bu. 
54' 
55 ! Peki bu iki sene boyunca sizden liste istendi de alış-veriş mi yapılmadı yoksa hiç liste istenmedi mi? 
561 
57 ı1 uste istendi zaten her liste istediklerinde liste standart hale geldı. Hiç alınmadığı .çin eksilen falan bir şey olmadı artı daha da eklenenler oldu. 
58 SOrekli aynı listeyi verd,k. Prosedllrün bizim tarafımızda olan kısmı işledi ama karşı taraftaki kısım işlemedi. 
59\ 
60 i Peki bu iki yıl boyunca hep aynı idareellerle mi çalıştınız? Okul nıüdllrünüz özellikle aynı şahıs mıydı? 
61 i 
62 i Ben ilk göreve başladığımda farklıydı, daha sonradan değişti de yaklaşık bir buçuk senedir falan, aynı. idare aynı. 

~ 1 Peki, görev ve sorumluluklarınızı tartışmaya devanı edelim. Bölüm şefi olarak görevinizi tanımladınız. Bilgisayar öğretmeni olarak 
651 görevinizi biraz açalım. Sadece derslere giren çıkan kişi midir? Yoksa ek görevlendirmeler, ek görevler, ek sorumluluklar var mıdır? 

~ ı Zaten bilgisayar bölümüyle matbaa bölümü, genelde okul idaresinin, milli eğitim tarafından joker bölümü sürekli kullanılan bölüm olarak, bana 
681 göre, yani. atıyorum işte, matbaa bölümünde yazı yazdırılacak olur, maıbaaya gönderilir, bir metin hazırlanacak olur, müdür beyin istediği bir 
69 metin olur, o bilgisayar bölümüne gönderilir işte "2 gün içinde bu yazılsın" veya milli eğitimden bir kitap yazılacak olur veya bir komisyon 
70 ! oluşturulacak olur o zaman dört beş okuldan dört beş öğretmene görev verilir onlarda gider orda çalışırlar okuldaki eğitimi, görevlerini her şeyi 
71 i bırakıp gidip milli eğitimde çalışırlar. 
721 731 Biraz daha netleştirelim. Sadece okul idaresinin bilgisayar öğretmenlerinden beklediği sorumluluklar neler ya da verdiği görevler ya 
74 ı da sizden talepleri. 
75l 
76 l Mesela okul idaresi bir atıyorum işte fakir öğrenciler milli eğitimden istenir bizim okuldan ve okulunuıda bulunan fakir öğrencilerin listesi bunların 
77 j dökümleri işta annesi, babası durumu nedir? Aldığı maaş ne kadar? Onlar geiir bize müsvedde olarak bilgisayar bölümünde yazılıp daha sonra 
78 ı idareye teslim edilir. 
79! 
80 1 Bazı resmi evrakların temize çekilmesi ya da 

~11 Dizilmesi de diyebiliriz. Bilgisayarda dizip onun çıktısını alıp göndenlmesi veya yıllık planlar olabilir. yıl.ık planların bilgisayar bölümünde 
83 ! yazılması. Ne alakası varsa 
84i : ı Nasıl yani bunu biraz açıklayabilir miyiz? 

871 Okuldaki bütün bölümlerin bütün öğretmenierin yıllık planları müsveddesi geliyor bilgisayar bölümline orda yazılıyor daha sonradan ilgili 
88 ı öğretmene teslim ediliyor. 
891 

Ne alakası varsa: 
Bilgisayar 
öğretmeninin bu 
işlerle ne alakası 
Vdr! 
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Ek görevlerin 
bilgisayar 
öğretmenlerine 
etkileri 

Okul idaresi için 
yapılan diğer 
çalışmalar 

Öğrencilerin işlerde 
kullanılması 

Idari yazılımların 
sorunlan (personel 
ve öğrenci işleri 
programı) 

idari yazılıma 
müdahale edilmesi 

ooı· Anladım. Peki bu görevler sizin eğitim-öğretim etkinliklerioizi etkiliyor mu zaman olarak ya da enerji olarak. 
91 
92 ı Bu sene başında yaklaşık bir ay kadar etkiledi. Yani bir ay boyur.ca biz atölye dersine giremedi k. Ani atölye dersinden öğrencileri alıp, 
93 i öğrencilere yazdırıp onları idareye gönderdik. Yani biz şu an milfredatın bir ay gerisindeyiz. 

941 
95 i Peki bu dizgi olayının dışında bilgisayar öğretmenlerinin yaptığı herhangi bir çalışma var mı? 
ool 

ı. 
97jldareye mi? 

98ı. 
99 1 Idare için 

100 ı 
101 1 Mesela idareye alınan bilgisayarlar bilgisayar bölümünde toplanıyor. Bunu şikayet etmek açısından değil. istiyorum ki daha çok bilgisayar gelsin, 
102 .

1 

daha çok toplansın. Yani işte öğrencilere öğretmek açısından kendi atölyemizde toplanıyor veya arızalı olan bilgisayarlara müdahale ediliyor. 
103 
104 i Öğrencileri bu tür etkinliklerde kullanabiliyor musunuz? 
105 i 
1 ooJ Ya öğrenciler genelde il<inci sınıflar daha yeni yeni bilgisayarı öğrenmeye başlıyor onları pek kullanmıyoruz. Üçüncü sınıflar işletmeye gittiği için 
1071 onlardan yararlanıyoruz. Ama yani tutup ta komple her işi üçüncü sınıfıara değil, ya biZ işin başında duruyoruz veya biz yaparken onlar da başka 
108 bir işin ucundan tutuyor gibi yardımlaşmalı olarak. 
109! 
110 i idarenin kullandığı bilgisayarlarda çıkan sorunlar için size mi başvuruyorlar? 
111 ! 
112\ Evet. 
1131 
114 i Peki idaredekullanılan bazı özel yazılımlar var. Dışarıda büyük şirketlerde hazırlanan ve milli eğitimin istediği prosedürleri yerine 
115! getiren yazılım. Bu yazılımların bakımı ile siz mi ilgileniyorsunuz? Yoksa başka bir şekilde mi. 
1161 
117 'ı Yani şimdi bizim başımızda bir program var, ismirn vermeyeyim iki de bir hub arıza veriyor r.ata veriyor. Servisi arıyorlar servis işte "iki günden 
118 , önce gelemeyiz, şu anda şu okula gidiyoruz şuraya gelemeyiz" gibisinden şey.er. O zaman oizi çağırıyorlar. Tabi biz de tabi programdan 
1191 anlamıyoruz. Müdahale etmek istemiyoruz. işte diyorlar "ya şuna baksan ız bir iki dakika bir ne var neyi yok" gibisinden. Genelde işler aksıyor. 
120 Yani biz pek programa müdahale edemiyoruz. 

121 i 
122 j Etmek istiyorsanız da mı edemiyor musunuz? 
123 ı 
124j Etmek istiyorsak, ben zaten programa müdahale etmem. Bir kere o parası verilip satın alınmış bir program satan firmanın da ona desteğini 
125 1 vermesi lazım. Artı ben müdahale ettiğim zaman önceki verilerin silinmesi, kaybolması da söz Konusu. O da bir külfet getirir b.ze 
12ti i 
127 ı Riski göze alamayız diyorsunuz. 
1281 
129 i E Yani. 
130 ı 
131 ! Anlıyorum. Okul genelinde başka, bu sözünü ettiğiniz programdan, yazılımlardan değil de, genel bilgisayarla ilgili genel diğer 
1321 sıkıntılarda size mi başvuruyorlar? Diğer bölümlerden, yazılım hataları, donanım hataları vs. 
1331 
1341 Evet. Tabi. Yani okulun teknik servisi gibi bir şey diyebiliriz. 

135' 
136 J Peki. Okulunuzun büyük olduğunu düşünüyoruz. Bu kadar işe yetişebiliyor musunuz? 

1371 
138 Valla olducu kadarıvıa. 

Hub: okulda yerel 
bilgisayar ağında 
bilgisayarlar 
arasındaki 

bağiantıyı sağlayan 
ci haz 

Program: öğrenci 
işler programı 

(Bi LSA) 
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139 ı 
140 i Okulda kaç tane bilgisayar öğretmeni var şu anda 

Okuldaki bilgisayar 141 i 
öğretmeni sayısı 142 j üç buçuk ta, üç 

1431 
144 ! Üç buçuk? 
145 ı 
146j Başka bir branştan öğretmen bizim bölümün derslerine gıriyor. Yetmediği için. Normalde bizde dört öğretmen olması lazım ama üç öğretmen 
147 1 yetmediği zaman bir dördüncü öğretmene, başka bölümden ücret karşılığı derslere giriyor. 
1481 
149 1 Anlıyorum. Milli eğitimin, biraz da milli eğitim tarafından bakalım, mili eğitimin size verdiği, milli eğitim müdürlüğünün size verdiği ya 

i ı milli eğitimin 150 ı da bakanlığın size vermiş olduğu görevler var mı? görevlendirmeler, sorumluluklar, sürekli, geçici.. 
yaptığı 151 
görevlendirmeler 1521 Geçici komisyonda görev almıştı m. Kitap yazım komisyonuydu. 

153 
1541 Neler yaptınız orada? 
155 i 
156 1 Orda açıkçası bir hafta falan gittim. Milli eğitimde çalışır bir bilgisayar bulmaları bir dört gün aldı. Her şeyıyle, yazıcısıyla, arayıcısıyla, kendisi de 
1571 çalışan bir bilgisayar bulmaları dört gün aldı. Dört günden sonra da yani açıkçası pek bir iş yapmadım. Hıç yapmadım hatta. Oradaki gelen 
158 , metinleri, Word iormatındaki metinleri dOZenlemekti benim görevim. Düzenleyip, gerekli değişiklikleri yapıp Çiktı almaktı. Bazı okullardan geldi, 
159! bazılarından gelmedi, seçim işi yanlış oldu, gibı şeylerden dolayı ben hiçbir iş yapmadım bir hafta boyı.ı. 
160 
161 ı Peki o zaman size biraz tahmin yapmanız gereken bir soru sormak istiyorum. Tahmin yapmazız gereken bir soru sormak istiyorum. 
162 i Eğer gerekli donanım sağlansaydı bu komisyonda siz ne tür bir çalışma yapacaktınız? 
1631 
164 j Eğer gerekli donanım sağlansaydı ben okullardan gelen, ünite ünite okullardan bilgiler geldi bunları Word formatında düzenleyip gerekli 
165 i dOZenlemeleri mesela alıyorum, madde ınılerinin hepsinin aynı formatta olması, alt yazıların hepsinin düzgün olması gibi düzenıemeleri yapıp 
1661 çıktı alıp tekrar yerine koymak gibi bir görevım olacaktı. 
167 
168 ! Okullardan farklı biçimlendirmelerle gelmiş, •.. 
1691 
170 ! Hepsini aynı formata dönüştürüp 
171 

1 

Değişmesi istenen 172 ! Bilgisayar metin dosyalarını tek bir biçim haline getirmek işlevi, anlıyorum. Evet. Recai bey devam edelim. Okulda üstlenmiş 
şartlar 1731 olduğunuz bu görev ve sorumluluklar, ve gerekse idarenin vermiş, olduğu, okul idaresinin vermiş olduğu, görev ve sorumluluklar, ve 

174 , milli eğitim müdürlüğünün, bakanlıktan size gelen görev ve sorumluluklar bunların hepsini bir bütun olarak düşünelim, bu 
175 ! görevlerinizi ve sorumluluklarınızı daha iyi yerine getirebilmek için mevcut çalışma şartlarınızdan nelerin degişmesini isterdlniz? 

1761 
Okullarda teknik 177 Yani bir kere o tip komisy011lar ve diğer işte alıyorum, teknik servis gibisinden olayların. ıçin farKlı bir birim olması lazım okullarda. Yani atıyorum 
servis biriminin 178 ı bir teknik serviste görevli Oç eleman, bozulan b;lgisayar1ara müdahale edeceK, işte okulun gerekli tablolarını ve gerekli Word belgelerini yazacak 
kurulması 179 l bir birim olması gerekiyor bana göre bir öğretmeni tutup yıllık planı yazması, veya bozulan müdür yardımcısının bilgisayarını yapması, eğitimle 

180 1 alakası yok. Ama o bilgisayarında orada yapılması gerekir. Müdür yardımcısının bilgisayarının yapılması gerekir. O yapılmazsa onların işleri 
Bilgisayar 181 ı aksayacak. Ben de orda, yani ben, çok oldu benim atölye de öğrencileri bırakıp gittiğim. Idari binaya. Yani onu benim yapmamarn gerekir. 
öğretmenierin 1821 Benim görevim oradaki öğrencilere ders vermek. Dersim olduğu vakit. Arna çoğu zaman ben dersten çıkıp işte atıyorum müdür yardımcısının 
dersten çağrılması 183J odasına, veya bizdeki bitgisayarların başına yıllık plan yapmak için oturd~ğ~.m oldu. Om.n olmaması gerekir. Milli eğitimde de, miili eğiti~in bir 

184 i kere okullardan öğretrn<!n çağırması çok saçma yanı, bunu yapacak mıllı egitımde başka eleman yok mu? At;yorunı oraa Word belgesını 
Milli eğitimin 185 i dÜZenieyecek binlerce elemanı vardır Milli eğitimin. 
okullardan bilgisayar 186 i 
öğretmeni çağırması 187 i Anlıyorum. Okul idaresinin verdiği görevlerde bazı noktalarda sıkıntılarınız var. Okul ida~esirıin memur kadrosu old~ğunu biliyoruz. Bu 

Burada il milli eğitim 
müdürlüğü 
okullardan seneye 
akutulacak kitapların 
listesini V.'Ord 
formatında disketle 
ister. Okullardan 
gelen disketler 
müdürlükle 
dCızenlenerek tek bir 
dosya ve rapor 
haline getJrilir. 
Görevli öğretmen 
burada düzenleme 
işi yapmaktadır. 

Alıyorum: katılımcı 
bu ifadeyi çok sık 
kutlanıyor. 

i "Örneğin", "mesela", 
ı 

"diyelim ki" ya da 

1 

"varsayalım ki" 
anlamında 

kullanıyor. i 
ı 
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Okuldaki memurların 
bilgisayar kullanma 
durumları 

iyileştirme çabaları 
ve öneriler 

Kişisel çabalar 

WEB sayfası 
tasarımı 

Internet imkanı 

1881 insanlar bilgisayarla çalışmıyorlar mı? ... 
189 
190 Bizim okulda ... 
191 1 
192 ı

1 
... Resmi yazılar bilgisayardan çıkmıyor mu? 

193 
194 ·ı Müdür beyin bir sekreteri var. O galiba bir, bu geçen sene mi demişti, bu yakınlarda demişti. Macintosh bilgisayar vardı orada, ben Macintosh 
195 bilmem deyip işin içinden sıyrılmış. Müdür bey de onları yazdırmak istiyor, haliyle bilgisayar bölümüne gönderiyor. Yani aslında onları yapmak, o 
196! sekreterin görevi. Gerekli olan yazıları, belgeleri yapmak, müdür .. o sekreterin gorevi. Ama nedense ben onu hiç iş yaparken görmedim. Şu ana 
197 kadar. Ya oturuyor, ya birisiyle konuşuyor. Ya başka bir, ... ııı. ya başka bir ne derler ona? memurun odasında, çay içiyorlar. 
198 
199 Anlıyorum. Bu bağlamda bayağı sıkıntılısınız. Pekala soruyu biraz daha derinleştirelim, ve ilave edeceğimiz bir soruyla, bu konuların 
200 daha iyi aniaşılmasını sağlayalım. Biraz önce bahsettiğimiz şartların değişmesi için sizin kişisel bir çabanız var mı? olduysa böyle bir 
201 

1 

çabada bulunduysanız ne tür olumlu ve olumsuz durumlarla karşılaştınız? 
202 
20311darenin bize görev vermesi? 
204 
2051 Her türlü. Okuldaki eğitim ve öğretimle ilgili çalışmalarınızı daha iyi yapmak için okul idaresiyle olan çalışmalarımzı daha iyi hale 
2061 getirmek için, gerekse milli eğitimin uygulamalarının daha iyi hale gelmesi için, 
207' 
208 11 Yani işimdi milli eğitimin ... 
209 
210 Önerileriniz var mı? 
211 ı 

2121 Önerilerim dolu. lık önce ben ne yaptığı ma geleyim. Milli eğitimin bu yaptıktarına benim bir şey yapmaya benim gücüm yetmez. Denizde bir 
2131 damlayım ben. Söylesem dinlenmez bile. Oi<ulda, müdür beyin gönderdiklerine bazen diyoruz "yetişmez", artı bir de zaman sınırı da konuyor 
214' mesela "şu şu şunlar Cuma günü gitmesi gerekiyor". O zaman biz ne yapıyoruz? Bazen beşten sonra arda kalıp o belgeyi tamamlamaya 
215 çalışıyoruz. işte onu biz bazen diyoruz. Işte "yetişmez müdür bey, şöyledir. böyledi( ama onun da yapılınası gerekiyor, Yani diğer arkadaşiann 
216 da büyük özverisiyle biz o gereken işieri tamamlıyoruz. Ama onu iyileştirmek için bir şey, .. onun için de yapamayız. Yani okul idaresi, eğer bir 
217 belge yetişeceks.e o vaktinde gitmek zorunda. Onu geciktırmenin hiçbir anlamı yok. Ben işte şöyleydi, böyleydi, onu gecildirmenin hiçbir anlamı 
218

1 

yok. Eğitim öğretim için de ben elimden geleni yapıyorum. Kendi bildiğim doğruları. Sonuna kadar uyguluyorum. Şu ana kadar yaptığım yani, 
219 somut bir şey istiyorsunuz galiba? 
220 i 

221 ı Yoo özel bir beklentim yok sorunun cevabında sadece yaptığınız bir çalışma varsa. 
222 
223 ı Yani işte kendi bildiğim, şu ana kadar ki öğretmenliğimden ilkokuldan şu ana kadar ki bğretmerterim içinde sonraki gördüğüm hocalarımı 
224 'ı doğrularını alıp, yanlışlarını yapmamaya çalışıyorum. Yani benim şu ana kadar ki uyguladığını bu. 

~ Salt bilgisayar eğitimi açısından bakacak olursan bir, genel olarak, öğretmenlik anlamında değil de, bilgisayar eğitimi açısından 
227j yapılan çalışmalar .. 
228 
229 Bilgisayar, ya, çalışmalar var. Mesela ben okulun Web sayfasını yapmak istenıiştim. Geçmiş zaman, ;şte okulda bilgisayar laboratuarını 
230 Internete açmak istemiştim. Bu da geçmiş zaman. Ama bunların hiç birini yapamadı m. Ben işte yapıyorum, daha sonradan destek oıması 
231 gereken durumlarda bize hep köstek olundu. işte atı yorum, Web sayfası yaptım da onun bir host edılmesi lazım yani ODTÜ'ye başvurulup 
232 isimalınması falan lazını bunu söylediğimizde hiç ilgilenen olmuyor. Biz de zaten kendi kendimize o işi yapamıyoruz. Bize bir resmi kanaldan 
233 1 önder olması lazım birisinin. 

2341 235 Idare desteği. 
236 

Macintoch: !BM 
uyumlu 
bilgisayarlardan 
farklı olarak 
Windows değil, 
kendi işletim sistemi 
olanMac/Os 
ku!Janan masaüstü 
bilgisayar. 

Köstek olundu: 
okul idaresini 
kastediyor 
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Idarenin destek 
durumu 

Genel düşünceler 

Okullarda teknık 
servis 

Gönüllülük esası 

Öncelik eğitim
öğretim için 

Kişisel çabalar: 
okuldaki gönüllü 
öğretmeniere 
ücretsiZ bilgisayar 
kurs verilmesi 

237lldare desfılğCYanisonuÇtaben tutup OOTU'ye yazı yazsam bemkaaıebiıe almazlar YanTonumÜdür beyin veya idarenin yazı yazması gerekir. 
238jlşte internet işinde yapmaya çalıştık o anda da maddi imkansızlıktar gerekli donanıını sağlayamadı k. O yüzden şu anda hayata geçirilmiş bir 
239j' proje yok. 
240 
241 1 Peki bütün bu konuşmaların ışığında önerileriniz, söylemek istediğiniz herhangi bir şey, veya konuşolmamış bir konu. Genel olarak 
242 ben size bir söz hakkı vennek istiyorum. 
243 
2441 Yani "nasıl daha iyi olur" mu? 

2451 
246 Herhangi bir konuda her şey olabilir. 

2471 
248

1 

Ben işte dediğim gibi o teknik servis birimi mi deyim artık nasıl bir şey diyeceksem, o artık okullarımıza girmesi lazım. Ya şu anda gitsek baksak 
249 her, en ufak okulundan en büyük okuluna kadar, her okulda bilgisayar var. Yani b:z gene şanslıyız. Bizim okulda bilgisayar bölümü var. 
250 1 Bilgisayar bölümü olmayan okullarda Ise işte buna ilgili bir müdür yardımcısı veya bir öğretmen bu işleri üstleniyor. Yani artık bunların bir adının 
251 1 konulması lazım. Bir teknik servis birimi açılıp, 

2521 
253 Kağıt üzerinde bir sorunu mu olması lazım? 

2541 
255! Hayır, hayır bu işi, işi sadece okuldaki bilgisayarların faal olaraK çatışması olan personel olması lazım. 
256 
257 i Ben onu kastettim. Yani kağıt üstLinde idari anlamda bir yeri, bir sorumluluğu olan teknolojiden sorumlu ... 
258' 1 . 
259 i Yani! 

260 ı 
261 .. .ilgili kişi ya da birimin ... 
2621 
2631 Yani. .. Şu ana kadar bu işe gönüllü, ... görül işi olarak gitti. Yani işte alıyorum, idarenin bılgisayarı bozulur bir tane öğretmen iyi biliyordur 
2641 bilgisayarı, ya işte "hasan bey gel şu bilgisayar bir bak" bu bir yere kadar gidıyor. 3ir va kıtten sonra yetkili sorumlu personelin olaya el atması 
265 gerekiyor. 

2661 
267 Anladım. Bilgisayar ögretmenlerlnin dogal olarak sorumlu göründUğünü düşunuyor musunuz? 

;: 1 Ya tabi ki yani, ben diğer arkadaşlarım adına komışmuyorum ama ben kendi adıma ben bilçisayar öğretrneniyim. Nasıl bir Türkçe öğretmeni 
270 1 Türkçe'nin iyi konuşulması onun görevi ise, benim görevim de herkese bilgisayar okur-yaza.1ığının öğretilmesi yani herkesin bilgisayardan, yani 
271 , teknolojiden faydalanmas ı. Ben bu işleri seve seve yaparım. Yani idarenin bilgisayarı bozulduğunda ben onu yapmam seve seve olur. Ama bu 
2721 arada benim eğitimim öğretimim etkilenmemesi gerekiyor. 
273' 
2741 Anladım. Bir noktaya açıklık getirmek istiyorum. "benim görevim bilgisayar öğretmeni olarak bilgisayar okur-yazarlığının 
275! gelişmesidir" dedin iz. Başka insanlara bilgisayar okur-yazariiğı öğretmek, öğrencilerinizin dışında çabanız oldu mu'? 
276 
zn ll Çabam oldu, oKuldaki öğretmeniere yani işte akşam mesaiden sonra, ikişer üçer saatliK bilgisayar kursu açrr.ıştık. Bu sadece gönül işi, sadece 
278 yaptığımız neydi? Word Excel, genel bilgisayarın ABC'si okulda gönüllü olan oğretmenler, yani sonuçta ona da istek iş1ydi bizım yaptığımız. 
279 Gönüllü olan öğretmenierin katılması. Ve gayet de yararlı oldu. 
2601 
281 ı Bir ücret aldınız mı bu işten? 
282 

Kaale almazlar: 
ciddiye almaztar, 
dikkate almazlar. 

283 ·ı ücret almadık. Ücretsizdi. Ve bayağı da sonuna kadar katılan öğretmenler tabi en başta bır on kişi katılıp daha sonra iki-üç kişi fire verdık bu olur 
284 zaten, işte bunun ücretsiz olmasının bence en güzel yanı da öğrenmek isteyenler geıdı o kurslara. Ve öğrenen bayağı da bir tane mobilya 
2851 bölümü ö~retmeni bana çıetirlp Excel'de yaptığı tabloları Qösterd;. işte hocam, bunları yaptı_r:ı-ı-' şöy~ yaptım, yani o za_l!lan zaten ~ü_m _______ ..._ ______ __, 
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1 1 2861 yorgunluğunuz gidiyor. Tüm bu olumsuzluklannızın heps. silinip gidiyor. --
287 

Bilgisayar okur
yazarlığının önemi 

288 Diğer okul personelinin bilgisayar okur-yazarı olması sizce ne kadar önemli? Diğer öğretmenlerin, diğer bölüm öğretmenlerinin ••• 
200 
290 Diğer bölüm öğretmenlerinin Türkçe'yi konuşması ne kadar önemliyse ı:ıence o kadar önemli. 
291 ı 
292 Biraz açar mısınız? 
293 
294 Çünkü sonuçta teknoloji çağı diye bas bas bağınyoruz. Her yer artık bilgisayar tekno;ojisine geçiyor. Artık, büyüklerden birisinin lafı vardı. 
295 Ehliyeti olmayan, daktilo biJmeyen, ingilizce bilmeyen iş bulamayacak gıbisınden. O daktıloyu kaldırıp yerine bilgisayar girecek. Yani herkesin 
296 bilgisayar kullanması gerekecek. Belli bir vakit gelecek. Benim amacımda biz kaç kışiyi kurtarırsak bizim için kar kardır. Yani bir kişi bile 
297 bilgisayar öğrense bilgisayar kullanmasını öğrense benim için yeterli. E 1 Recai Bey söylemek istedikleriniz için ben size son defa söz hakkı vermek istiyorum, ilave etmek istediğiniz bir şey varsa? 

301 \ Yani bana bu olanağı sağladığınız için ilk önce çok teşekkürler. 
3021 
~ J Ben teşekkür ederim. 

305 i Bu bizim hep bas bas bağırdığımız ve sesimizin duyulmadığını zannediyorduk ama sesımizi böyle de olsa duyuldu gibi. Inşallah bunu daha 
3061 ileriye götürürsünüz. 
307 
~ 

1 

~nşallah bu araştırmanın sonuçları ilgili kişiler tarafından dikkate.alınır diye düşünüyoruz. 

310 Inşallah 
311 . 
3121 Teşekkür ediyorum 

3131 
314 Teşekkürler. 

315 
316 
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GÖRÜŞME YERi.. ....................... : Anadolu Teknik lisesi, Bilgisayar Bölümü, LAB 32 
GÖRÜŞME TARiHi... .................. : 28.12.2001 
GÖRÜŞME SAATLERI... ............ : 14.50- 15:4D 
KATillMCI.. ................................. : (Selim) 

INDEKS 

Görev ve 
sorumluluklar 

Şeflik pozisyonunun 
resmi sonuçları 

Egzersiz saatleri 

S.NO 1 GÖRÜŞME METNI 
1 1 Selim Bey Merhaba! Bu görüşme imkanını bana verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Eskişehir'in sayılı okullarından birinde bilgisayar ; ı öğretmeni olarak görev yapıyorsunuz. 

4 Teşekkür ederim. 
5 
6 önce şöyle başlayalım. Bilgisayar öğretmeni olarak okulda neler yaptığınızdan bahsedelim. Görevlerinizden ve sorumluluklarınızdan 
7 bahsedellm. Ve eğer daha önce başka okullarda görev yaptıysanız bu okullardaki görev ve sorumluluklarınızla bir karşılaştırma 
8 yapalım şu anki okulunuzdaki görev ve sorumluluklarınızla. 
9 

10 Bilgisayar öğretmeni olarak görevimiz bize verilen müfredat programlarımızı derslerinıizi en iyi şekilde vermek. Görevimiz bu. Bu okuıda ayrı bir 
11 1 görevimiz daha var. Atölye şefi ve laboratuar şefi olduğumuz için bağlı bulunduğumuz laboratuarlardaki tüm malzemelerden sorumlu olmak. O 
12 laboratuarda herhangi bir arıza ve sorunları gidermek, telafi etmek ve o laboratuarı öğrencilere en iyi şekilde kullandırmayı sağlamak. Daha 
13 önce görev aldığım okulda böyle bir görevim yoktu. Bu okulda böyle bır şeflik görevim var. 
14 . 
15 Peki laboratuardaki arızatara müdahale etmek sadece şenik konumuyla alakah bir durum mu yoksa eski okulunuıda da böyle bir 
16 sorumluluğunuz var mı? 
17 
18 Eski okulda böyle bir sorumluluk vardı ama burada iş oiraz resmiyete giriyor direkt olarak. Demırbaş bize giriyor. Yani onlara gelecek bir zarar 
~ 

1 

direkt olarak bize soru lur. 

~ ı :::türlü sorumluluk demirbaş görevi başkasındadır ama bana rica edilir veya bilgisayarcı oıarak bızım görevimizdir onu yapmak. 
24 
25 Peki bunun bir yaptırımı var mı? Yani siz bunu ... 
26 
27 Yapmak zorunluluğu var mı? 
28 
29 Evet. Yoksa gönüllüh.ik esasına dayanarak yoksa sorumluluk duygularıyla mı arızatara mudahale ediyorsunuz? 
30 
31 Şöyle bir şey olabilir. Bizim okul sanat okulu olduğu için bir egzersiz saatlerimız var. Mesela benim şu an haf;ada 6 saat egzersiz saatim var. Bu 
32ı egzersiz saatlerinde sene başında bu saatlerde yapmam gerekenlerin .. bize bildiriliyor. Ben de egzersiz saatlerinde çünkü bunun ücretini 
33 alıyoruz işte .. sen şu şu işleri yapmak zorundasın. Ondan dolayı o para bana veriliyor. Şimdi hem laboratuar sorumlulugu olduğu için genelde bu 
34 egzersiz saatlerimizde bizim, hep bu işlerle uğraşıyoruz. Bir anlamda ben o ders saatince direkt derse girmediği m için ben mutlaka o 
35 egzersizde, görevli falan değilsem onu yapmak gerekir ki aldığım parayı hak etmiş olayım. Bir anlamda zorunluluk gibi oluyor. Nasıl derste o 
36 dersi çocuklara vermek zorundaysan bu egzersiz saatinde de o görevimi yapıp onun maaş karşılığında ücretimi almak, hal( etmiş oluyorum. 
37 Ama tabii ki nereden sorumluysa n sadece o iş için geçerli aslında. Mesela idareemin bilgisayarlannda bir sorun varsa bu bir anlamda belki de 
38 benim kapsamıma girmeyebilir. Veya niye yapamadıysam niye yaparnadın demek zoıunda olmayabiliner aslında. 
39 

YORUM 

Restniyete 
girmesi: 
malzemenin 
ögretmenlere 
zimmetlenmesi 

Bilgisayarcı: 
bilgisayar öğretmeni 

40 Peki idareden elen böyle bir tale karşısında idari bilgisa artarın yaşadığı sorunlarla bu sor~nları çözme noktasında s_i.c_z_e ______ _._ _______ __, 
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---- --
başvurdukları zaman sizin tavnnız nedir? 

Şimdi şöyle olaya bakıyoruz biz. Burası sanat okulu ise herhangi bir kısmında bir bilgisayar sorunu varsa doğal olarak o kişinin bizim böıüme 
göndermesi mantık! ıdır. Çünkü madem aynı okulda görev yapıyoruz bizim bölümünde bir elektrik sorunu varsa elelctrik bölümüne haber etmemiz 
o da mantıklıdır. Doğal olarak biz de ilgiten iyoruz. Bakıyoruz sorun nedir diye Yapabileceğimiz bir şey varsa bilgisayarı alıyoruz bölümOmOze 
müsait zamanımııda o sorunu gideriyoruz. Ama tabi ki tamamiyle iyi ilişkilere bağlı. Karşılıklı. 

Idareyle aranızdaki... 

Idare olsun, baŞka bölümler olsun ... Yani iyi ilişkilere bağlı biraz. Çünkü şöyle bir şey var yani şimdi bizim bilgisayardaki sorunumuz belki benim 
yapabileceğim bir kural yok ama bir onun için mesela gerekirse 15 gün de vakit ayırabiiirim. Yani yapmam gerek.rse ama 2 saat bakıp ben bunu 
yaparnıyorum da diyebilirim. Nasıl bir elektronikçi her televizyonun tamiratını yaparnazsa aynı mantık bizde de geçerli. Yani tamamen iyi niyet 
derken onu kastettim. Tam anlamıyla kendimiz uygun vakit bulduğumuz sürece kendimizi verebiliriZ, :am iratın ı yapmak için veya orta düzeyli bir 
bakım yapıp ta bu olmuyor da diyebilıriz aslında. Onu kastettım. 

idarede çalışan personelle idarecilerinizle ya da diğer öğretmenlerle aranızdaki kişisel diyalogların kişisel tutumların bu 
yaklaşımınııda bir etkisi oluyor mu? 

Şimdi şöyle diyeyim. Genelde herkesin işini yapıyoruz. Hiç kimse ayırt etmiyoruz. Şu bölüm bize böyle· yapıyor, biz onlara bu işi yapmayalım 
diye bir mantık yok biz de. Herhangi bir öğretmen arkadaşımız bizim bölüme ihtiyacı olduğunda kendi özel bilgisayarında sorun o.abilir, yine 
herhangi bir program isteyebllır, bölümün herhangi bir imkanını kullanmak isteyebilir. Hepsine kapımız açık. rlepsine elimizden geleni yapıyoruz. 
Şu anda böyle bir sorunumuz yok. 

Peki idarenin bilgisayar tamiri dışında bilgisayar öğretmenlerinden rica ettiği beklediği veya yüklediğ i başka görevler veya 
sorumluluklar var mı? 

Yani zaman zaman oluyor. Bilgisayarda veya şöyle diyeyim, bilgisayarın yapabileceği veya bilgisayar sayesinde işini kolaylaştıracak bazı işler 
bizden isteniyor. 

Örneklendirebilir misiniz? 

örneklendireli m, mesela bir mesela herhangi bır şeyin yazılması gerekiyor Uzun bir yazı mesela 100 sayfalık. Bunu bir memurun ya da bir 
kişinin yapmasıyla aynı şeyin laboratuarda aynı anda 20 kişi tarafından yazılması tabii ki farklı. işin bitmesi açısından. Veya herhangi bir 
saklamışlardır, çok bilgi tutacaktır, veya bir anket sonucu değerlendirilecektir, bunun grafiksel olarak gösterilmesi anketin direkt değerlendirilme 
sunumundan bir avantajı büyük .......... olmak üzere Bu işler daha kısaltıldığından dolayı bu konuda yardım isteniyor. Ama direkt şahsayönelik 
istekler var mı? Olabilir. Kişinin özel isteği gelebilir bir de o an için bizim vaktimiz müsaitse yarcım ediyoruz. 

Milli eğitim müdürlüğünün dışarıdan size herhangi bir görev ya da sorumluluk yüklernesi oluyor mu? 

Görevimizin dışında mı? 

Yani milli eğitim müdürlüğü olarak, okulun dışında milli eğitim mi.idürluğuni.in size yu klemiş olduğu herhangi bir görev ya da 
sorumluluk var mı? Oluyor mu? 

Talepleri oluyor. Biz, işimize gelirse veya bizim için kendimiZ uygun görürsek yapabileceğimiZ bir şeı• deriz aksi halde yapamayacağımız bir şey 
deriz. 

Ne tür görevlendirmeler yapıyorlar? 

---~--~-----~--~----·----------------

Sanat okulu: 
endüstri meslek 
lisesi 
Egzersiz: 
laboratuar bakım-
onarım işlemleri için 
öğretmeniere ders 
programında ayrılan 
ücretli süre 

Bizim bölüm: 
bilglsayar bölümü 

Görevimiz: resmi 
görevler 

--------- -~----~--
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Görevleri reddetme 

D~işmesi istenen 
şartlar 

Sıkıntılar 

90 ı Görevlendirmeler derken. mesela bir WEB tasarımı sorunu. Mıllı eğitimin WEa sayfasının hazırlanması. Biz bunu yapamayacağımızı. .. Bunun 
91 haricinde bazı bilgisayar kursları nda. hizmet içi eğitim. görev almak olabilir. Bunlar da vaktimız müsaitse alabileceğ:mizi söylüyoruz. Hangi 
92 okulda hangi günlerde verebileceğimize dair. Bunun haricinde de belli aralıklarla dershanelerin sınavlarında bazen göreve çagrılabiliyoruz. 
93 Başka, şu an, kitap yazımında bir kere istendi gene o şeklide müsait almadığımızdan veya başka yerde görevli olduğumdan kabul etmedim. 
94 Çeşitli görevler geliyor. 
95 
96 Peki bu görevleri reddetmek gibi bir şansınız var mı yoksa bazı işleriniz olduğu için sizi oraya görevlendirme şansları olmadığı için mi 
97 reddettiniz? 
98 
99 Şimdi ret olayı şöyle, bir tanesini aynj anda oaşka yerde görevli olduğumuzdan dolay;, onu yapamayacağı m ız söyledik. Bir tanesini de reddetme 

100 i sebebimiz yeterince bilgimiz olmadığı, bu konuda herhangi bir çalışma yapmadığımızdan dolayı reddettık. 
101 ı 
102

1 
Anlıyorum. Şimdi sorumuzu biraz değiştirelim ve okulda üstlendiğiniz, gerek idarenin size verdiği gerekse öğretmenlik olarak sizin 

1031 yapmanız gereken gerekse milli eğitimin size yüklediğ i bu görev ve sorumluluklarınızı daha iyi yerine getirebilmek için mevcut 
1 04! şartlardan nelerin değişmesini istersiniz? 
105 
1 ooi Şimdi okulun bu şartlarında genel ... maızeme açısıncıan bir sıkıntımız yok. Bölüm olarak şLı an olması gereken her türlü malzememiz var. Keşke 
107 1 şu da olsaydı şu an desek eğer, haksızlık etmiş oluruz yani. ıki laboratuarı m ız var. Kor,ularımızın hepsini çok iyi bır şekilde verebi leeeğimize 
108 inanıyoruz. Ve gerekli malzemeleri istediğimiz de zaten alınıyor. O yönden bir sıkıntımız yok. Ama sıkıntırnız şöyle var. Biraz 1\afa olarak rahat 
109 değiliz. Yani daha iyi olmuş değiliz. Onu da şöyle söyleyeyim. Yapmak istediklerimiz. çok şey var. Daha .yi olması için. Şumı yapalım bunu 
11 O yapalım ekstradan bize iş yükü gelecek ama biz istiyoruz işte öğrencimizin avantajı olsun. Hem de gönülıster daha iyi bir yere getirelim ama 
111 , isteklerimiz fakat bunlar bazı sebeplerden dolayı engelleniyor veya bizler küstürülüyo;uz. 
1121 . 

113 'ı Bu sebepler üzerinde d uralım. Açıklayalım. 
114 
115 l Mesela ne olabilir? Ücret yönünden bir kere tam tatminkar değiliz. Bölümümüzde almamız gereken bazı dersler bizlere verilmediğinden dolayı 
116 veya ben daha fazla derse girebilme imkanım varken giremedigirnden dolayı kafamda huzursuzluk var. Ben bu durumda ne yapıyorum? 
1171 Kendime sonuçta para kazanmak için bu işi yapıyoruz. Para kazanmam ge. rek1iğı için dışarıdaki okullara yönelmem gerekir. Nereden ek ders 
118 alabilirim diye. Ben tabi dışarıya yönelince haftada iki gün ben başka okula giciyorum Tabi ı\endimi tamamen kendi okuluma veremiyorum. 
119 Kendi okuluma veremezsen, kendi bölünıüme. kendi öğrencime de veremıyorum. Bu yüzden daha iyi ........ için bu okulda uğraşarnıyorum şu 
120 ·ı anda. Çünkü tamamiyle başka okula şu anda yönlenmiş durumdayım. 
121 
122 

1 
Bir ifade kullandınız "ders verebilecekleri halde vemıediler". Burayı biraz açabilir miyiz? Niçin böyle bir durum söz konusu? 

1231 
124 Şimdi da~a önceden bilgisayar öğretmeni olmadığı için bilgisayarın bazı derslerini tabi doğal olarak bazı bölüm öğretmenlerine dağıtımdan 
1251 verilmış. Idare tarafından. Belli tarihten sonra bilgisayar öğretmenleri gelmiş. Ama o eski adet bir tCırlü değişmemiş. 
126 
127 O dersleri o hocalardan alıp bilgisayar öğretmenlerine .... 
128 
129 işte 5 yıldır bir derse bilgisayarı herhangi bir dersini bir ögretmene veriyorsa bilgisayar öğretmeni gelmiş olsa bile o öğretmene o dersi vermeye 
130 devanı etmiş. 

131 
132 Evet. 

~ ~ 1 Bundan dolayı tabı ki bız bazı derslere ulaşamıyoruz tabi sonuçta. Ama okul yonetım.n değışmesıyle bu yonde b,r çalışma var şu anda. 
135 
136

1 

Bu şartların değişebileceğini dUşünliyorsunuz. 
137 
138 Evet. Şu an ıçin dCJş_ü~uyoruz. ·----·--------------- __ 

Bilgisayar kurslar: 
Milli eğitimin 
düzenlediği 
bilglsayar sertifika 
sınav görevleri 

Kitap yazımı: milli 
eğitim 
mOdCJrlüğOnlln 
oluşturduğu ders 
kitabı yazım 
komisyonları 

Bir tanesini: 
görevlerden bir 
tanesini... 

Malzeme: Bilgisayar 
parçaları ve 
malzemesi 

N 
t.J 
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Eğitsel kollar 

Laboratuarlar ve 
dersler 
Öğrencilerin seviyesi 
düşük 

Üniversıteye giriş 
sistemi 

Öğrencilerin 
başarısının 
arttırılması 

Yeni sınav sistemi 

139 
140 1 Devam edelim. Bu şartlardan, mevcut şartların geliştirilmesi konusundan. 
141 
142 Bunun haricinde benim sıkıntım eğitsel kollarda bir sıkıntım var. Yani eğitsel kolların dağıtılı ş amacı bence hanGi ögretmen hangi eğ;tsel kolda 
143 daha faydalı olabilecekse ona verilmesi lazım. Ama orada şöyle bir yöntem var. Tamamen idare istediği öı]retmene istediği kolu veriyor. Benim 
144 bir sıkıntım var. Ben mesela eski okulumda da bu okulda da gerçekten gezi yapmak isteyen bir öğretmenim. Gezi kolunu istiyorum ama okul 
145 tamamen daha farklı hiçbir konuda ilgim olmadığı kültür edebiyat kolu veya kooperatifçilik Kolunu bana görev verdi. Böyle olunca ister istemez 
146 bu alanda bir çalışma yapamadı m. Ne isteği m var ne bilgim var. Ama istediğim kol !:lana verilmiş oısayd; ben senede bir değil de üç kere gezi 
147 yapardım. örneğin gezi kolunda. Burada bir sıkıntım var. 
148 
149 Laboratuarların durumundan memnunsunuz. 
150 
151 Laboratuarım iyi. 
152 
153 Derslerin işleyişinden memnunsunuz. 
154 
155 Laboratuarımız iyi olunca elimizden geleni öğrenciye vermeye çalışıyoruz. Tabi öğrencınin durumu nasıl. Öğrenci bu bölüme ya ailesinin zoruyla 
156 . gelmiş veya tarpille gelmiş diyeyim artık, veya akrabası gelmiş hadi sende ;ıit ya tam anlamıyla bilgisayarı seven öğrenciler burada değil. O 
1571 y~zden ortam tam istediği~. ?rtam değiL Laboratuarda ben öğrencinin birebir bil9.isaya_r. imkanı sağlamışım. Her türlü programını bilgisayara 
158 ' yuklemışım. Ben ısterım kı ogrencı kendı başına sessızce kendı bılgısayarında soyledıgım her şeyı yapsın. Bu olmuyor. En ufak bır fırsatta ışte 
1591 ayağa kalkıyorlar başkasının bilgisayarına bakmalar sohbet etme ortamları meydana geliyor. Halbuki şu imkaniann başka yerde olamayacağını 
160 veya bu imkan sağlandıysa bunun kendi üzerine düşen görevini yapmıyor. Onlara sorduğum zaman işte çeşitli sebeplerle karşılaşıyorum ve 
161 ı okulu sevmemek, aşırı yüklenmek ailesinin zoruyla okula gelmek gibi çeşitli sebepler var. Bir de tabi üniversiteyi de bir avantajının olmadığı 
162 

1 
ün;versite puanının düştüğü biliyor çocuğun sade bu lıseyi bitirmekle bir iş bulamayacagını da bilmesi bunlar da sebepler. 

163ı 1641 Bilgisayar bölümü öğrencilerinin az da olsa bilgisayar karşı ilgisizliğinin bu davranışlara sebep olduğunu söylüyorsunuz. 

1651 
166 1 Evet. Tabi. 
167' 1681 Sade bilgisayarı sevmek isteyen öğrencilerin çoğunlukta olduğunu düşünı.irsek eğitim kalitesinin yükseleceğini söylüyorsunuz. 
169 
170 J Tabi yani çocuk gerçekten bilgisayara hevesli olsa, öğrenmek için gelse okula Kaydolurken bu amaçla .. veya ona sorulup ta kayıt olmuş olsa 
171 1 çoğu sormadan kayıt yaptırmışlar buraya. Sen bu okula gideceksin. Bu okul iyi senin için gibi bir mantığı var. Bir de çocuk bu okulu bitirdikten 
172 sonra üniversiteyi kazanma şansının diğer öğrencilerle aynı düzeyde olduğunu bi.se bu açıdan çocuk kendisi de bir özen gösterecektir. Benim 
1 ~'31 verdiğim bilgi bilgisayar bilgisi ama üniversite sınavında hiçbir soru bu alanda çıkm_ıyor Çocuğu. sıkıştırırsan bilgisayar öğrencisi olarak, çocuk 
174 1 ister ıstemez ne yapacaktır? Matematık dersınden kendısını bıraz çekecektır. Çektıgı zaman da unıversıte sınavında başarılı olamayacaktır. 
175

1

. B.aşarılı alamayınca ne olacaktır? B~rada öğrendiği mesleği üniversite de ilerietme şansı olmayacaktır. Buradaki aldı~ı dipı~mayla da herhangi 
176 bır iş bulma şansı da çok zayıf oldugundan bu da onda bır ısteKsızlık yaratır. Bır de sıstem ın de şu anda bılgısayar muhendıslığıne ek puan 
1 n 

1 
vermeyecek olması sadece öğretmenliğe ek puan vermesi biraz çocuKta soğukluk yaratıyor 

178 i 
1791 Anladığım kadarıyla yeni sınav sisteminden sonra ortaya çıkan durumdan memnun değilsiniz. Meslek liselerinin üniversiteye girişte 
180 tercihlerinin daraltılması bir sıkıntıya sebep olmuş. Meslek liselerinin taleplerinin duşmesi ve öğrenci başarısının düşmesini de 
181 ı zannederim buna bağlıyorsunuz. Peki eski sistem devam etseydi meslek liselerinden mezun olan öğrencilerle diğer nonnal liselerden 
182 ll mezun olanlar aynı ... 
183 1841 Aynı seviyede olsaydı 
185 ı 

186 ı1 .... Aynı haklara sahip olsalardı yine ögrencilerin bilgisayar ilgi duyup bu derslerden başarılı olacağına inanıyor musunuz'? 
187 

Gibi bir mantığı 
var: ailenin bu 
yönde bir düşüncesi 
var 

Soğukluk: 

Öğrencinin okuduğu 
bölOme karşı 
soğukluk yaratıyor. 
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o 



Meslek Hseierinin 
durumu 

Okuldaki 
ücretlendirmeler için 
çabalar 

Sertifika sınavları 

188 1 Yani şu andan biraz daha iyi olur durum. Ama bence gerçek çözüm o değil. Gerçek çöztlm bence şu ünıversrteli bir öğrenci hangi eğitimi almak 
1891 istiyorsa orta 3'te buna karar vermeli, ona uygun bir liseyi seçmeli. Örnek vereyım. Çocuk elektronik mühenoisi olmak istiyorsa orta 3'e 
190 geldi~inde seçeceği liseyi, bu alana uygun bir okul seçmeli. Elektronik mühendislıği için sanat okulunun elektronik bölümüne kayıt yaptırması 
191 1 ihtiyacı duyması lazım çocuğun. Ve üniversite sınavında da elektronik mühendisliğine sadece sanat okulunun elektronik bölümünden mezun 
1921 öğrenci atınması lazım. Bu sayede ne kazancımız olacak? Çocuk orta 3'e geldiğinde meslei< tercihini yapacak. Doktor olmak istiyorsa tıp 
193 fakültesi ne, o da fen lisesine kayıt yaptırmak için çaba gösterecek. Yabancı dil eğitimi yapmak istiyorsa Anadolu liselerine kayıt yaptıracak. 
194! Bilgisayar mühendisliği okuyacaksa, Sanat okullarının bilgisayar ve elektronik veya elektrik bölümüne gelmesi lazım. Ha düz liseler ne olacak? 
195 i Onlarda diğer bölümlerine, işletme olsun gibi diğer branşlara öğrenci alınması lazım. Bunun avantajı bence çok bCıyük. Çocuk orta 3'te 
196 ! mesleğine karar verecek bu şekilde ne olacak? Sanat okullarında gelen başar.sız öğrenci de engellenmiş olacak. Şu an çocuk fen lisesi mezunu 
1971 elektronik mühendisliğini kazanmış. Fen lisesine gelen çocuk benım okuluma gelse zaten 4 yıl3 yıl direkt elektronik eğ1timi alacak. Artı 
198! üniversiteyi kazanacağı bölüm garanti. Elektronik r.ıühendisliğini kazanacak. Çün.-<ü başKa yere gitme şansı zaten yok. Zaten onu seçmiş. Çocuk 
19913 yıl elektronik eğitimi almış, 4 yıl. Bilg. isi çok iyi. Üniversiteye gittiğin~e hep klasik laf deriz ünıversitenin ilk sınıf lise 3'ün aynısı diyebunu 
200 ortadan kaldı rm ış oluyoruz. Zaten elektronik bilgisi çocuğun çok iyi. U niversite de bunu tamamiyie daha da üst seviyeye çıkaracak. Oğretmenini 
201 ı zorlayacak. Öğretmen ona daha iyi bılgi vermek zorunda kalacak. Bence kesinlikle tek çözüm bu. Hem erken meslek seçimi olacak hem de 
202 ı eğitim daha iyi olacak. 
203 
204 

1 
Biraz önce konuştuğumuz görev ve sorumluluklanmızı daha iyi yerine getirmek için mevcut şartlardan nelerin değişmesi gerektiği 

2051 sorusunu biraz daha detaylı olarak tartışalım. Bu araya Biz acaba bunun için ne yapıyoruz, ya da siz bu şartların degişmesi için kişisel 
206 bir çabada bulunuyor musunuz? Neler yapıyorsunuz? Bu çabalarda bulunurken kişisel eylemlerde bulunurken karşınıza ne türlü 

E ~~ :~~:ik~:~u:l:ı;::: :::~a:::~n b:::e:a::::k:::: almamız gereken dersi alamıyoruz. Ek ders Ücretimız düşük oluyor böylece sürece, 
210 bunu değiştirmek için çabalarımız var. Kendi branşdaşım olan arkadaş'ımla işte orta~: hareket etme kararı alıyoruz Hakiarımazı herkese aniatma 
211 ı yoluna gidiyoruz. Bu hakkımız kademe kademe gerekli kişilere söylüyoruz. Böiüm şeflne, oradan ilgili mtldür yardımcıs.na, oradan müdürümOZe 
2121 bu şekilde hakkımız arama yoluna gidiyoruz. Ha bunlarda bir değişiklik görmezsekartık daha üst seviyeye milli eğitim müdürlüğüne. oradan da 
213! bakanlığa kadar bu işin arkasından gitmekte karar aldık. Çünkü hakkımızdan fazlasını istemiyoruz: Hakkımız neyse biz sadece onu ıstiyoruz. 
214 ı Fazlasını da istemiyoruz. Bunun haricinde, başka ne demiştik? .. Miili eğitimin bazı g6revlerinin verıınıediği dtlşüncemiz var. Dershanelerin 
215 J' sınavlarında görev alamadığımızı. Bunları da şu an aynı ilde bulunan öğretmen arkadaşlarımız, aynı branşta. Bunlarla toplanıp aramızda, 
216 bunlarla ortak bir karar alma yoluna gitmeyi düşünüyoruz. 
217 i 
2181 Peki milli eğitimin görevlendirmesinde niçin bilgisayar öğretmenlerine görev çıkmıyor? Ya da bu bahsettiğiniz görevler ne tür 
219 görevler? 
220! 
221 1 Şimdi dershaneleri n her iki ayda bir sınavları var. Bu sınavlarda milli eğitim ne diyor? Bu konuda bilgisi oıunca normalde kendi ilindeki bilgisayar 
2221 öğretmenlerine görev vermesi gerekiyor. Zamanında tabi gene bilgisayar öğretmenlerinin yetersizliğinden ve azlığından dolayı bilgisayar 
223 ı öğretmenlerinin yetersiz ve azlığından dolayı açtığı çeşitli kurslar var. Formatörlük kursları. au Kursları bitiren arkadaşlar bilgisayar i)Jretmeni 
2241 olduğu için bunlara görev verilmiş. Zamanla bu sınavlar çok cazip hale gelmiş. Neden? Kısa sürede bir gün içer.sinde çok yüklü meblağ 
2251 kazanma şansınız var. Tabii ki hal böyle olunca çok insan ilgileniyor ve cazip hale geliyor. Herkes bu sınavda görev almak için çeşitli yollara 
226 başvuruyor Işte herhangi bir sertitlka sahibi olan kişi ben de görev almak istiyorum diyor. Branşı bilgisayar olsun olmasın çeşitli branşlardaki 
227 . kişilerde bu sınavda görev almak için gerek milli eğitim kanalıyla gerekse başka kanallarla bu görev için ismini yazdırmış. Tabi burada herkesin 
228 1 ~örev almasında sorun nedir? Sorun belki yok gibi görünüyor. Neden yok gibi görünüyor? Dershane memnun, çünkü öğrencisi kalmıyor. 
229j Oğrenci çok bilgili olmayınca. Sorabileceğiniz sorular da sınırlı kalıyor. Dershanenin öğrencisi zor durumda kalmayınca da dershane müdürü de 
230 l memnun. O memnun olunca herhangi bir sorun da milli eğitime gitmeyince para alan kişilerde memnun. Tabi ki olay herhangi bir sorun yokmuş 
231 ı gibi aksediliyor fakat bizim görüşümüzde şu: biz bilgisayarcıysak eğer ve milli eğitimde bir bilgisayar sınavı yapılıyorsa burada biz varken bir 
2321 başkasının görev alması uygun değildir. Ve aynı milli eğitim, bilgisayarla ilgili başka bir görev verilmesı gerektiğinde gerek bu iş olsun gerek 
233 başka bir görev olsun, bu sınavda görev alan kişiler "biz bilgisayarcı değiliz, bilmeyiz" gibi gerekçelerle bu görevden kaçıyorlar. O zaman o 
234j görevler bize geliyor. 
235ı 
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Orta 3: ilköğretim 8. 
sınıf 

Milli Eğitim: ll MiUI 
Eğitim Müdürlüğü 

Yüklü meblağ: 
öğretmenin aldığı 
sınav ücreti çok 
yüksek 

Bilgisayarcı 

değiliz: bilgisayar 
öğretmeni değiliz. 
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Dershane 
sahiplerinin 
yaklaşımı 

Sertifika sınavlarının 
geçme notu 

2371 d;;;umı.,da da •urekll b>lgi~Y" ogretmonl"i~ bao'"ruluyo<. n----.. -- .... ---. ------------ -----
238 
239 Evet. O k~şiler çok rahatlıkla kaçabiliyor 
240 
241 Bir şey sormak istiyorum. Dershane sahiplerinin daha çok öğrencilerinin belge sahibi olması yonunden ... soyluyorsunuz. Bu konuyu 
242 biraz açabilir miyiz? 

2431 244 Gördüğüm olay bu. Birkaç kişi de aynı görüşle onlar için tabı. ... 

2451 
246 Dersanede mi? 
247 
248 ı Tabi. .. dersanede. Onların görüşü şu genel de onlar halktan müşteri toplamak o kişilere de :ıilgisayar l<ursu vermek. Ve bilgisayar kursu alan 
249 insanlar.. genelde amaç sertifika almaktır. Sertifika sahibi olarak işte çeşitlı memuriyellerde veya işçi statüsünde görev almak istiyorlar. Mutlaka 
250 da bilgisayar sertifikası istendiği için vatandaş da bu dershanelere başvuruyor. Dershane de müşteriyi neye göre çekiyor? Bir laboratuarını 
251 kurmuş. Gerekli eğitimi de veriyor. Ama gelen kişi genelde çok iyi bilgi öQrenmek olmadığı için sertifika istediği için de sertıfika sınavı önemli 
252 hale gelmiş. Bu sertifika sınavında her sınava giren öğrencisi sertifiı<a alabiliyorsa müdür şikayetçi degil. Benim gördüğüm olay bu. Tabi 
253 gerçekten sınav, iyi bir sınav yapılsa o zaman müdür ne yapacak? ister istemez, ıyi egitim vermek zorunda kalacaK ki öğrencisinin sınavda 
254 başarısız olmaması için. 
255 
256 Bir küçük hatırlatma yapmak istiyorum. Yakın zamanda bu sınavlarda geçme notunu 60'dan 45'e indirildi. Bunu nasıl 
2571 yorumluyorsunuz? 
258 
259 Bunlar için tamamiyle amaç belge almak. Çok bilgiye bakmak değil. 
260 
261 Sizin öneriniz nedir? Geçme notu noktasında? 
262 
263j Geçme notu, yani ilki benim için 60 daha iyi. Direkt olarak bilgi ölçecekse. Gerçekten bilgi öıçül:nüyorsa geçme notu isterse 100 olsun. Her 
264J öğrenci 100 alacaktır. Amaç şu anda öğrenmek değil oelge sahibi olmaktır. Belgeyi veren kişi de, sınavı yapan kişilerden memnunsazaten 
265 1 herhangi bir sorun görünmüyor. 
266 
267J Bilgisayar öğretmenleri, sadece bilgisayar öğretmenten bu sınavda görev almış olurlarsa, sınavlarda değerlendirme esnasında daha 
268 1 mı hassas olacaklar? 
2691 
270 ı Daha hassas olacağını zaten müdürler de hisseder bilgisayar sınavları sonunda. Onlar da kendi verdikleri eğitimi biraz daha önem, vermek 
271 zorunda kalacaklar, dolayısıyla da gelen kişiler hem buna hem devamsıziiğı na dikkat etmek zorunda kalacaklar, hem derste dersi öğrenmek 
272 l zorunda kalacak. Sonunda yapılacak sınavın daha ciddi bir sınav olacağını ranatlıkla aniaşılacak. 
273 
274 J Ben sizden son olarak bütün bu konuşulanların üstune hiçbir soru sormadan söylemek istediğiniz, ilave etmek istediğiniz bir şeyleri 
275 ı dinlemek istiyorum. 
2761 
277 1 Bu konuyla mı ilgili? 
2781 
2791 Her konuyla ilgili, bilgisayar öğretmeni olarak sorunların dışında konuşmak istediğiniz bir konu varsa şu ana kadar bahsi geçmemiş. 
280 
281 j \(alla aklıma gelmiyor. Aklıma gelse söylerim. BahsetmediğimiZ bir şey kaldı mı? 
282 
283 Bilmiyorum benim sorutarım dışında sizin konuşmak istediğiniz bir konu varsa onları dinlemeye hazırım. 
284 
285 Başka hemen hemen konu kalmadı çıibi. laboratuardan bahsettik, eğitimden bah~ti~LH~!~rıEH!"~~n-~_rı_._n_c:l_ll_ı:.t:!f!'IJ~d_cı_~ai~~~~~k,__!jf!ı~r_§>ite 
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Okuldaki diğer 
birimlere bilgisayar 
temin edilmesi 

286 i sınavından bahsettik, milli eğitimin görev dağılımından dershane sınavlarından bahsettik, atiad.ğımiZöir-Şey? 
287 2881 Belki bilgisayarların bakımıyla ilgili bir şey ilave edilebilir. Sizin çözemediğiniz sorunlarda gerek laboratuarlarda bulunan, gerekse 2891 okulun diğer birimlerinde bulunan, çözümü olmayan durumlarda ne tür bir eylem planı yürütülüyor? Okul idaresi bu tUr durumlarda 
290 neler yapıyor? Bunu biraz tartışalım. 
291 
292 ! Bu okulun, gördüğüm şu. Çözüm aslında neden, sorun kaynağı. Ona bakmal ı. Biz okulda her birime bilgisayar vermek ideali miz. Genelde her 
293 1 binme bilgisayar verdik Her iCJareciye, her bölüme, herşefeve her memura bilgisayar verildi. Bu aslında lükstür. Her okulda yol\tur bu. Bizim 
2941 okul biraz farkiJ bu açıdan. Ama bunu verirken de bunu kullanan kişiler gerekli özen i göstermiyor. Kullandığı ci haz. bilg.sayar, kullandığı yazıcı 
295 1 ama ya yeterlibt-lgisi yok onu tam anlamıyla kullanmak için, bir de yeterli. gereken özen i göstermiyor. Şöyle düşünelim. Aynı bilgisayar kendi 
296 i evinde olsa herhangi bir sorun çıksa içine ben sökeceğini zannetmiyorum. Veya kurcalayacağını zannetmiyorum. lv. utlaka bir bilene danışmak 
2971' isteyecektiL Ama gördüğüm kadarıyla kullanan kişiler bu konuda hassas değil. Yani o cihaz oraya alınmış. hangi parayla alınmış, hangi şartlar 
298 , altında alınmış, hangi amaç için alınmış bunlara tam önem verilmiyor. Bu sorunların çıkmasını atlıyor. 

2991 
300 ! Kullanım hassaslığından değil de bilgisizlikten kaynaklanan sorunlar mı? 

3011 
302 i Bilgisizlikte var. Hassaslıkla var. Yani şöyle diyeyim. Bilgisayarı örtülü vermişiz. O ortünün iş bittiğinde ortOlmesi gerekir. Örtmüyorsa bu bir 
3031 şeydir.. Gerekli önemi gösterrne<fjğini gösterir bence. Veya temizlik için şu şekilde kullanırsanız daha faydalı olur dememize rağmen o bJzi değil 304! de kendi bildiği veya sağdan soldan duyduğu tı.lgilerle hareket ediyorsa .. 
305 
306 1 (kayıt yapılan kasetin ilk yazo bitti) 
3071 
308j Bölümlerdeki arkadaşların bilgisayarı kullanma konusundayız .•.. 
309 ı 
310 i Amaç şu olmalı. birine, bilgisayar, niye ihtiyaç diye düşünülür? Bir iş yapması gerekiyordur. Ona b.r bilgisayar lazımdır. Kabul etmişizdir, ona. o 
311 1 işe, bHgisayarı vermişizdir. Fakat onu kullanan kişi artık, biraz da kendi kişiliğinden de kaynaklanıyor. ona yetmiyor da bizden daha fazlasını 
312 1 istiyor. 
313 i 
314j Donanım özelliği olarak mı? 
3151 
316 1 Donanım özelliğı olarak. Halbuki bizim verdiğimiz bilgisayar onun çok raha;lıkla işini görebilen bir bilgisayardır. Ama arkadaşımız biraz da özel 3171 işlerine, kişiliğine, ctıyeyim artık, daha fazlasını istiyor bu sebeple. Halbuki o bilgisayarda o parçayı takarak işleri hızlanmayacaktır da, ama kendi 
318 öıel işi için bazı parçaları istemekte. Bu da tabii ki ne olacaktır? Daha fazla para. daha fazla malzeme ve dar.a fazla malzeme konulunca ne 
319 i olacak o bilgisayar tabi işi yoracaktır. 
3201 
321 1 Okulun imkanlarını gereksiz yere •.• harcıyorlar gibi görünüyor 
3221 3231 Gereksiz yere kullanmaya kalkıyorlar. Biz bilgisayarı yapmas; gereken işlerde kullansan ız. farklı işlerde kullanmazsanız ne olacaktır tabi ki o 
324 bilgisayarın onu yapma şansı belki de artacaktır. 
325 
326 1 Burada kastettiğiniz şey müzik dinlemek için ses kartı istemek ..• 
327 ı 
3281 Müzik dinlemek için ses kartı olabilir, CD-ROM sürücü olabilir, TV kartı ekstradan isteniyor. Onun işini gören bir yazıcı vermişizdir, o renkli çıktı 
3291 almak Istemektedir gibi ... 
330 
331 1 Peki bu arkadaşların yani diğer bölümlerde bilgisayar kullanan arkadaşların bilgisayar bilgisi, yazılım bilgisi nasıl? Bu makinelerden 3321 yararlanabiliyorlar mı, yoksa yine bu tür durumlar için işte efendim, şunu nasıl yapacağız, bunu nasıl yapacağız, telefonda, işte 2 
333 dakika gelebilir misiniz, falan gibi.. .. 

[___ 334 ----------- -----'----
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Diğer birimlerde 
meydana gelen 
sorunlar 

3351 Yaklaşımı var mı? 
336 
337 

1 
Yaklaşımı var mı? böyle bir destek istiyorlar mı sizden? 

3381 
339 , Tabi oluyor. Yani mutlaka o bilgisayarda bir sorun olduğunda bizi haberdar ed.yorlar. Ama bazen şunu görüyoruz yanı direk sorun olduğu zaman 
340 i bizi çağırmıyorlar da farklı kişilere de söylenmiş, farklı kişilerde o bilgisayara bakmış!ar, belki sorun çok basitti ama farklı k;şilerin müdahalesiyle 
341 i sorun daha büyümüş olarak bize gelebiliyor. Yani direkt bize söylenmiyor. 
342 i 
343 ! Önce bize söylenmeli diye düşünüyorsunuz. 
3441 
345 ll Tabi. Önce bize söylenmeli ki direkt olarak, sorun çok basitse hemen onu giderelim. Bir de ışte ona söylediğimiz şeKilde kullanmamalarından 
346 kaynaklanıyor. 
347! 
3481 Evet. Bir de şöyle bir durum var mı acaba: gereksiz yere sizi basit şeyler için rahatsız ettiklerini düşünüyor musunuz? Sizin zamanınızı 
349j aldıklarını düşünüyor musunuz? 
350 ı 
351 j O da şöyle oluyor, şimdi bir sorunla karşı karşıya kaldıklarında bize haber ettiler. 3iz bunu giderdik. Dedik ki bak bundan kaynaklanıyor, bunu 
352 böyle yapma, böyle kullan. O an için o sorunu nasıl giderdiğimizi mesela tam olarak öğrendi. Bir yere not almıyor. Aynı sorunu tekrar tekrar 
353 1 yaşıyoruz. Halbuki bizi tam olarak dinlese ve yapmaması gereken şeyi de yapmamaya gayret gösterse belki aynı sorunla karşı karşıya 
354 ! kalmayacağız. 
355 ı 
356ji .... (sessizHk) 
357 
358 1 Var mı başka? 
3591 
360 ı Benim için yok. Ama dediğim tekrar biraz önce söylediğim şeyleri tekrar edeyim, ilave etmek istediğiniz şeyler için sizi dinlemeye 
361 1 devam edebilirim. 
362 i 
3631 Bizim okul biraz farklı olduğu için diğer okullarda yaşanan bazı sorunlar biz de olmuyor. 
364ı 
;: 1 Kendinize has sorunlarınız var. 

367 i Tabi dediğim gibi çoğu okuldaki malzeme sorunu vardır, bu okulda öyle bir sorun yok. 
3681 
3691 Peki ilk görev yaptığınız okulda daha mı farklı sıkıntılar yaşamıştınız? 
370 
371 1 Tabi 

3721 
373

1 

Bir karşılaştırma yapar mısınız? Çok basitçe, detaylara inmeden ... 
374 
375 Detaylara girmeden ... laboratuar imkanları iyi değildi. istediğimiz her malzeme alınnııyordu. Her malzememizin yedeği de yoktu. Hert·,angi bir 
376 makinedesorun çıktığı zaman parçanın yedeği yoksa, o makine bekler. Ödenek yoktur. Para da yoktur. öyıe yatar. Ama bu okulaa öyle bir 
377 sorunumuz yok. Laboratuar imkanları iyi öğrencilere yapılabilecek her şeyi yapıyoruz. Herhangi bir sorun çıktığında yerine yenilerini 
378 koyabileceğimiz yedek malzememiz var. 
379 
380 ı Dışardan bir teknik servis desteğine ihtiyaç duyuyor musunuz? 
381 

1 

3821 Duymuyoruz .. 
383 ı 
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Bl LSA 

idarecilerin 
bilgisayara bakış 
açısı 

3841 Yoksa 
385 1 

3861 Hiç olmuyor. 
387j 
388 j Idari makineler için böyle bir durum söz konusu mu? 
389 ı 

390 1 Genel de bilgisayar olarak her işimizi kendimiz göri.lyoruz. 
391 ı 
392,1darenin kullandığı özel programlar var. Öğrenci işleri için 
393 
394 1 BILSA programı var 
395! 
396 i Evet. 
397 i 
398! Bi LSA programına hiç karışmıyoruz. Tamaıniyle el sOrenı, yetkilisi kimse o programla o ılgileniyor. 
3991 
400 1 Yeterli olduklarını düşünüyor musunuz? 
401 i 
402 i Yeterli olmak zorundalar çünkü ona göre anlaşma yapıyorlar. Anlaşmaları ona göre. Sorun çı"1ığında gelmek zorundalar bildiğim kadarıyla. 
4031 
404 i Size hiç yansımadı 
4051 
406 ! Yok ben zaten yansıması uygun olmaz çünkü tamamiyle farklı bır program. Yani o programı yapan kişiler farklı, ~urum farklı, amaç farklı. 8;zim 
4071 de işimiz değil. O işle ilgili bir müdür yardımcım ız da var. Tamamiyle onun sorumluluğunda olan bir şey. Sadece o programı çalıştıran makinede 
408 i bir sorun olursa o makineyle biz ilgileniyoruz. O programla ilgili bir şey yapmıyoruz. 
409' 
410 i Idaredeki bilgisayarlarda bir sorun çıktığı zaman gerek BiLSA programının gerekse diğer idari programların verilerini kurtarma, 
411 1 yedekleme vs 
412 ı 
4131 Tabi yapıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü yedekleme ıçin gereklı malzememiz de var. Gerekirse içeriye çekiyoruz. Ne gerekıyorsa 
4141 yapıyoruz. Malzeme sorunu olmayınca 
415 
416llşler daha iyi yürüyor. 
417 i 
4181 işler daha iyi yüri.lyor. Çünkü ben bu işi yapmak için şu malzeme lazım dediğimizde idare neyse, onu alıyor. 
4191 
420 , Peki bu malzemeleri temin etmek pahalı bir iş. Okul idaresinin bu olaya bakışı nedir? Zannediyorum bilgisayar bölümü olarak çok 
421 1 ciddi yatırımlarınız var donanıma. Bu kadar iyi bir malzeme stoğunasahip olmak her okulun yapabileceği bir iş değil. Yani nasıl 
422 ! başardınız? idareyi bu noktada nasılikna ettiniz? Idarenin bilgisayara bakışı her okulda bu kadar esnek değildir. 
4231 
424 j Ş!.mdi bu da ~eyden kayna~lanıyor, eski idarecHerimiz!n tamamiyle bilgisayar olayına hakim olması Nasıl hakim olması. ?ok garekli olduğunu 
4251 duşunmesı bır çok ışın bılgısayar ıle halledılebılır oldugunu bılmesı, ışlerın daha hızlı, daha guvenılır olması. bılınçlenmesı. Bundan dolayı demek 
426 ki, kaynağı artık biz bilemeyiz de sadece şu şu malzemelerimiz olursa işlerin daha iyi olacağını söylüyoruz, Kaynak var ki idareci de okula o 
427 1 imkanları sağlıyor. Tabi ki şu var, biz bir şey ilettiğimizde ıdareye, bilinçli olarak onun gerekli olauğu na inandıi<ları için istediğimiz malzemeler 
428 l bize geliyor. 

içeriye çekiyoruz: 
bilgisayar 
laboratuarına 
alıyoruz (tamir için) 

4291 
430 ı1 Kaynak yaratmanın olaya bakışla bir alakası var gibi görünüyor bu bağlamda. idarenin: idarenin 
431 bilgisinde ve 
432 i Kaynağın nereden geldiğini bilmiyoru~ayn?k tamamiyle idarenin. Harcama i<aleml.~~rıı_i)~~<!_m~Jl?_~!~E!"- .. ~~~~-h_f:!.b_arıçı~_bır__kay.!lcBL~Imasa __ sorumluluğunda J 
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Kaynaklar 
433 1 da isteklerimiz cevaplanmaz. 
434 i 
435 1 Yani şunu anlatmak istedim. Eğer idarecileri bilgisayara bakışı olumlu ise bir şekilde kaynak ayrılabiliyor, diyebilir miyiz? 
436 
437 Evet, tabi öncelikle mesela bizim bölüme aktarıyorlar. Diyelim iki şey alınacaktır. Biri bilgisayar, biri başka bir malzeme, okul idaresine, bu 
438 konuda idare bilgisayara makul olarak olaya yaklaştığı için, önceliği bilgisayar malzemesi alacaktır. 
4391 
440 Daha farklı bir soru sormak istiyorum. Sizin söylediğiniz durumu baz alarak, bir durumu isteyeceğim, yakın dönem de milli eğitim 
441 bakanlığının okul idarecilerini belirleme politikası değişti. Ve artık idareciler sınavtarla belli.. 
442 
443 Müdürler için ... 

~ 1 ~vet okul müdürleri için belli dönemlerde düzenlenen kurstarla hizmet içi .. Acaba bu kurslarda bilgisayar eğitimi verilmeli mi? 
446ı· Idareciler bilgisayar konusunda daha mı bilinçlendirilmeli ki okullarda bilgisayar eğitimi kalitesi yükselsin ya da idarecilerin 
447 bilgisayara bakışı değişsin. 
448j 4491 Bu konuda etki eder tabi. Kişi bilgisayar eğitimi aldıysa bilgisayarın faydalarından haberdar ise o kişi mutlaka bilgisayar edinilmesi için elinden 
450 . geleni yapar. Çünkü işin daha kısa sürede, daha gOVenilir ve daha çabuk olacağını biliyorsa o bilince sahıpse zaten ... Ama bilgisayara 
451 'ı yabancıysa, bilgisayarın ne işe yaradığın ı bilmiyorsa, avantajlarından haberdar değilse o zaman bilgisayar istendiğinde ·ona şimdi gerek yok, 
452 önce şu işimizi yapalım, onu daha sonra alırız" mantığıyla yaklaşabilir. 

~ jj önceliği başka alanlara tanıyacaktır. 
455 

:S~ ı' Yeterli mi? 

458 Sizin için yeterliyse ben size çok teşekkür ediyorum 

=ll Ben teşekkür ediyorum. Her zaman, her türlü soruya açığız. 
461 
462 ı Çok sağolun. 
463: 
4641 

1 

465! 
ı 

Kurslar: müdür 
olmaya hak 
kazanmış adayiara 
veıilen seminer 
eğitimi 
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