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Özet 

Günümüzde bilgisayar kullanımı, yaşamın her alanında, her amaçla kullanılmakta olup, 

özellikle çocuklar ve gençler tarafından büyük ilgi görmektedir. Bunun sonucu olarak, gençler 

eğitime/okula bilgisayar kullanımı ile ilgili birçok bilgi ve beceriye sahip olarak 

gelmektedirler. Bu görüşten hareketle Çukurova Üniversitesi lisans öğrencilerinin bilgisayar 

kullanımı konusundaki bilgilerinin ve uygulamalarının, belirlenen ölçülerle karşılaştırılıp, 

yeterli/yetersiz olduğu konusunda bir karara varmak ve böylece verimliliği arttırmak 

amacıyla. üniversite genelinde ilk yıllarda zorunlu olarak verilen Temel Bilgi Teknolojileri 

Kullanımı dersi için 2012-2013 eğitim-öğretim döneminde ilk kez muafiyet sınavı 

düzenlenmiştir. Sınavın tüm organizasyonu ve hazırlanan yazılımlar Ç.Ü. Enformatik Bölümü 

öğretim elemanları tarafından yapılmıştır. Bu sınavın hazırlık ve değerlendirme aşamaları 

geliştirilen “Muafiyet Sınavı Otomasyon Sistemi” aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. Öğrenci ve 

sınav görevlilerinin başvurularının alımı, öğrenci ve sınav görevlilerinin sınav yerlerine 

atanması ve duyurulması ile öğrencilerin sınav sonuçlarının hesaplanması ve duyurulması bu 

otomasyon sistemi üzerinden yapılmıştır. Muafiyet sınavı soruları üniversite genelinde bu 

dersi veren öğretim elemanları tarafından ‘öğelere dönük analiz yöntemi’ ile ‘çoktan seçmeli’ 

soru şeklinde hazırlanmıştır. Hazırlanan sorular, konu alanı uzmanları tarafından soru kökü ve 

seçenekleri açısından ayrıntılı olarak incelenmiştir. Sınav sonrasında, soruların konularına 

göre soru ve verilen cevaplar, ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile analiz edilmiş ve 

öğrencilerin konulara göre başarı durumları tespit edilmiştir. Sınava giren adayların %35,68’i 

yeterli(başarılı) %64,32’si ise yetersiz(başarısız) olmuştur. Üniversite öğrencilerinin, 

‘bilgisayar bilgi düzeylerinin’ genel kanının aksine, ‘yetersiz’ olduğu ve Temel Bilgi 

Teknolojileri Kullanımı dersinin üniversiteyi yeni kazanan tüm öğrencilere verilmesi gerektiği 

görülmüştür. 
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Abstract 

Nowadays computers are used in every area of life and for various purposes. It is popular 

especially between children and teenagers. As a result, youth come to education/school with 

many knowledge and skills related to computer use. From this standpoint, in order to reach a 

decision on how much adequate/inadequate the knowledge of Çukurova University 

undergraduate students on using computers and its applications, an exemption exam was held 

for the first time in 2012-2013 academic year for “Introduction to Information Systems” 

course which is mandatory for the first year students. The organization of the examination and 

the software that has been used for the organization was made by the staff of Department of 

Informatics of Çukurova University. The preparation and evaluation phases of this 

examination were carried out with the “Exemption Exam Automation System” that was 

developed. Intake of applications for students and examiners, appointment of students and 

examiners to exam places and announcement of these places, and also the calculation and 

announcement of exam results of students were done out of this automation system. 

Exemption exam questions were prepared, by using item based analysis method in the form of 

multiple-choice, by the faculty members that are giving this course university wide. The root 

and options of the prepared questions are examined in detail by the experts in the subject area. 

After examination, questions and the answers given to questions were analyzed by 

measurement and evaluation methods in order to identify the success of students for each unit 

of the course. In general, approximately 35,68% of applicants were successful and the rest are 

unsuccessful. Contrary to popular belief it is seen that the knowledge level of university 

students in computer use is not enough and “Introduction to Information Systems” course 

should be given to all the first year students in university. 

 

Keywords: Informatics, Exemption, Exam, Obligation, Student Information Level, 

Introduction to Information Systems. 
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I. Giriş 

Günümüzde bilgisayar kullanımı, yaşamın her alanında, her amaçla kullanılmakta olup, 

özellikle çocuklar ve gençler tarafından büyük ilgi görmektedir. Bunun sonucu olarak, gençler 

eğitime/okula bilgisayar kullanımı ile ilgili birçok bilgi ve beceriye sahip olarak 

gelmektedirler.  

Bu görüşten hareketle Çukurova Üniversitesi lisans öğrencilerinin bilgisayar kullanımı 

konusundaki bilgilerinin ve uygulamalarının, belirlenen ölçülerle karşılaştırılıp, 

yeterli/yetersiz olduğu konusunda bir karara varmak ve böylece verimliliği arttırmak 

amacıyla, üniversite genelinde ilk yıllarda zorunlu olarak verilen Temel Bilgi Teknolojileri 

Kullanımı dersi için 2012-2013 eğitim-öğretim döneminde ilk kez muafiyet sınavı 

düzenlenmiştir. 

Yapılan muafiyet sınavının incelenmesini iki ana bölümde yapıp detaylandırıldı. İlk olarak 

bilgi seviyesinin değerlendirilmesi ve ikinci olarak da sınavın bilişim-otomasyon çalışmaları 

yapılmıştır. 

Öğrencilerin sahip oldukları bilgi seviyelerini belirlemek amacıyla, eğitim değerlendirme 

durumları açısından  “Tanıma- Yerleştirmeye Dönük Değerlendirme”, “Biçimlendirme ve 

Yetiştirmeye Dönük Değerlendirme” ve “Durum Muhasebesine Dönük Değerlendirme” 

olmak üzere üçe ayrılır. 

  Tanıma-Yerleştirmeye Dönük Değerlendirme; bireyin bir kurs, ders ya da okula 

girişteki durumu ya da bunlarla ilgili hazır bulunma düzeyini belirlemek, buradan hareketle 

seviyesine karar vermek amacıyla yapılır. 

  Biçimlendirme ve Yetiştirmeye Dönük Değerlendirme; öğrencinin öğrenmede güçlük 

çektiği davranışları, öğrenemediklerini, yani güçlük ve eksiklerini belirlemek, daha sonra ona 

gerekli yardımı yapmak, bu eksikleri tamamlamak, güçlükleri gidermek için yapılır. Ayrıca 

hedef, ünite, eğitim ve sınama durumlarının analizinde işe koşulabilir. 

  Durum Muhasebesine Dönük Değerlendirme; öğrencinin bir ders ya da kurs la ilgili 

dönem ya da okul başarısını, seviyesini saptamak amacıyla yapılabilir (Sönmez, 2003). 

Bu çalışmada, Tanıma-Yerleştirme türü bir değerlendirme yapılmıştır. Tanıma-

Yerleştirmeye Dönük Değerlendirmede, iki amaç güdülür; 

 Öğrencilerin belli bir ders ya da ünitenin “önkoşulu niteliğindeki giriş davranışlarına” 

sahip olma derecelerini ve 

 İlgili dersin geliştirmeyi düşündüğü davranışlardan öğrencilerce önceden edinilenler 

olup olmadığını, belirlemektir. 

 Bu çalışmada ikinci amaç güdülmüştür.  

  Bugünkü sınıf sisteminde yapılan öğretim, bütün öğrencilerin aynı düzeyde olduğu 

varsayımına dayanır. (Tekin, 1987). 
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Yapılan sınav, derste verilecek olan bilgilere, önceden sahip olduğunu belirten 

öğrencilerin bilgi düzeyini ölçüp, beraberinde dersten muaf olma imkanı vermek için 

yapılmıştır. Aynı zamanda sınava giren öğrencilerin, fakülte-bölüm bazında bilgi düzeyleri 

hakkında fikir edinmek de hedeflenmiştir. 

Bu amaçlara ulaşabilmek için sınav öncesi hazırlıkların, soruların, sınav yeri ve gözetmen 

organizasyonunun, sonuç ve değerlendirme gibi tüm aşamaların doğru ve hatasız olmasına 

çalışılmıştır. Amaç doğrultusunda tüm hazırlıklar, yazılım ve organizasyonlar Ç.Ü. 

Enformatik Bölümü öğretim elemanları tarafından yapılmıştır. 

Yapılan bu sınavın benzeri çalışmalar ülkemizdeki; Afyon Kocatepe, Ankara, Burdur 

Mehmet Akif, Cumhuriyet, Çanakkale Onsekiz Mart, Çankırı Karatekin, Eskişehir 

Osmangazi, Gaziantep, Kardeniz Teknik, Kırıkkale, Kırşehir Ahi Evran, Muğla Sıtkı 

Koçman, Niğde, Ondokuz Mayıs, Ortadoğu Teknik, Sakarya, Süleyman Demirel, Tunceli ve  

Yalova üniversitelerinde yapıldığı Aralık 2012’de internet üzerinden arama motorları aracılığı 

ile tespit edilmiştir. 

 

II. Yöntem 

Sınavın hazırlık ve değerlendirme aşamaları geliştirilen “Muafiyet Sınavı Otomasyon 

Sistemi” aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. Öğrenci ve sınav görevlilerinin başvurularının alımı, 

öğrenci ve sınav görevlilerinin sınav yerlerine atanması ve duyurulması ile öğrencilerin sınav 

sonuçlarının hesaplanması ve duyurulması bu otomasyon sistemi üzerinden yapılmıştır.  

Hazırlık aşamaları; 

Sınavın soruları Enformatik bölümünde, bu dersi veren öğretim elemanları tarafından 

öğelere dönük analiz yöntemi ile çoktan seçmeli soru şeklinde hazırlanmıştır. Hazırlanan 

sorular konu alanı uzmanları tarafından soru kökü ve seçenekleri açısından ayrıntılı olarak 

incelenmiştir. A ve B şeklinde iki grup şeklinde hazırlanmıştır. 

Öğrencilerin sınava başvuruları bilgi işlem daire başkanlığı ile yapılan ortak bir çalışma 

ile ders kayıtları esnasında alınmıştır. 

Görev yapacak gözetmenlerin kayıt ve bilgileri bölüm sitemiz üzerinden alınmıştır. 

Sınavın yapılabileceği tüm bina ve salonların listesi ÖSYM’den alınan listeye göre 

otomasyon sisteminin veri tabanına aktarılmıştır. 

Bütün bu aktarımlardan sonra sınavda kullanılacak bina ve salonlar,  öğrenci sayısı, 

görevli gözetmen sayısı ile bina kapasiteleri göz önüne alınarak tespit edilmiştir. Ardından 

öğrenciler ve sınavda görevlendirilecek gözetmenler bu salonlara atanmışlardır. 
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Şekil 1 : Muafiyet otomasyon sistemi atama işlemi ekran görüntüsü 
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Atama işlemlerinin ardından her sınav salonu için listeler basılmıştır. Önceden tasarlanan 

optik cevap kağıtlarına tüm öğrencilerin Adı, Soyadı ve Öğrenci Numarası basılmıştır. 

T.C.Kimlik No, ve daha sonra kontrol için kullanılacak olan Kontrol Kodu, ilgili alanlar 

kodlanarak tamamlanmıştır. Cevap kağıtları salonlara göre gruplanmıştır. Gruplandırılmış 

kağıtlar ve sınıf listeleri ayrı ayrı zarflara konarak sınav sırasında açılmak üzere 

paketlenmiştir. 

 

Cevap kağıtlarının boş, öğrenci bilgisi kodlanmış ve öğrenci tarafından doldurulmuş 

görünümlerine ilişkin örnekler aşağıdadır. 
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Boş cevap kağıdı 

 
Öğrenci bilgileri yazılmış ve kontrol bilgisi 

kodlanmış cevap kağıdı 

 

 

 
Öğrencinin kendisi tarafından  

numarası ve T.C. kimlik no doldurulup, 

imzalanmış cevap kağıdı 

 

 

 
Soru kitapçığı kapağı 
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Hazırlanan ölçme aracının (soruların) geçerliliğini kontrol etmek için alan 

uzmanlarının incelemesi ve görüşlerinin alınması sağlanmıştır.  

Bu yöntemle test güvenirliğini tahmin ederken karşılaşılan sorun, testin iki eşdeğer 

yarıya bölünebilmesidir. Testi iki eşdeğer yarıya bölmenin bir yolu da, testteki tek numaralı 

sorularla, çift numaralı soruları ayrı ayrı puanlamaktır. Bu iki eşdeğer yarıdan elde edilmiş 

puanlar takımı, ayrı ayrı testlerden elde edilmiş gibi işlem görürler. Araştırmada bu yola göre 

işlemler yapılmış olup, kullanılan formüller aşağıda verilmiştir. 

  
∑   

 ∑   ∑  
 

√[∑   
 ∑   

 ] [∑   
 ∑   

 ]

 

r = 0,824080069 

Ölçme aracının güvenirliğini test etmek amacıyla, “Bir Testin İki Yarıya Bölünmesi 

Yöntemi” kullanılmıştır. Çünkü bu yöntem, tek bir test formu, tek bir öğrenci grubu ve tek bir 

test uygulaması gerektirir.  Bu yöntemle, testin güvenirliğini tahmin etmede, uygulanmış olan 

test iki eşdeğer yarıya bölünerek, öğrencilerin testin iki yarısından aldıkları puanlar arasındaki 

korelasyon hesaplanır. Bulunan güvenirlik katsayısı, yarı testin güvenirliğini verir ve daha 

sonra hesaplanan bu korelasyondan hareketle, testin bütününün güvenirliği Sperman-Brown 

formülü uygulanarak tespit edilir. 

   
    

     
 

r xx = 0,903556903 

 

rxx; Elde edilen puanların güvenirlik katsayısı. 

roe;Yarı testin güvenirlik katsayısı. 

 

 

 

Sınav Sonrası Değerlendirme Ekranları; 

 Optik okuyucu tarafından oluşturulan dosyanın program tarafından okunması işlemi ve elde 

edilen veriler; 
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Atama işlemleri sonrası elde edilen Sınıf, Görevli, Bina ve Kapı Etiketi Listeleri için erişimler; 
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Sınav sonrasında soruların konularına göre soru ve verilen cevaplar ölçme ve 

değerlendirme yöntemleri ile analiz edilmiş ve öğrencilerin konulara göre başarı durumları 

tespit edilmiştir.  

 

III. Bulgular ve Yorum 

 

a. Bulgular 

Çukurova üniversitesi lisans öğrencilerine düzenlenen temel bilgi teknolojileri kullanımı dersinin 

muafiyet sınavına 1843 başvuru yapılmış olup, 1480 kişi sınava katılmıştır. Katılanların %35,68’i (528 

kişi) yeterli (başarılı), %64,32’i (952 kişi) ise yetersiz(başarısız) olduğu görülmüştür. 

Sınava katılan kişilerin ölçme aracındaki ünitelere göre başarı durumları aşağıdaki tabloda (Tablo-1de) 

verilmiştir. 

 

Başarılı 
36% 

Başarısız 
64% 

Sınava Katılanların Başarı Oranları 
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Ünite Soru No 
Doğru 

Sayısı 

Yanlış 

Sayısı 
Doğru % Yanlış % Sonuç (Başarı) 

Donanım 

5 550 930 37,16 62,84 Yetersiz 

8 540 940 36,49 63,51 Yetersiz 

15 961 519 64,93 35,07 Yeterli 

31 1198 282 80,95 19,05 Yeterli 

35 1204 276 81,35 18,65 Yeterli 

45 1213 267 81,96 18,04 Yeterli 

48 535 945 36,15 63,85 Yetersiz 

Ünite Toplamı 7 adet 6.201 4.159 59,86 40,14 YETERLİ 

Excel 

4 297 1183 20,07 79,93 Yetersiz 

7 245 1235 16,55 83,45 Yetersiz 

9 465 1015 31,42 68,58 Yetersiz 

11 623 857 42,09 57,91 Yetersiz 

13 365 1115 24,66 75,34 Yetersiz 

16 875 605 59,12 40,88 Yeterli 

18 767 713 51,82 48,18 Yeterli 

21 947 533 63,99 36,01 Yeterli 

23 1096 384 74,05 25,95 Yeterli 

25 689 791 46,55 53,45 Yetersiz 

27 1119 361 75,61 24,39 Yeterli 

28 337 1143 22,77 77,23 Yetersiz 

30 795 685 53,72 46,28 Yeterli 

Ünite Toplamı 13 adet 8.620 10.620 44,80 55,20 YETERSİZ 

İnternet 

6 519 961 35,07 64,93 Yetersiz 

14 1202 278 81,22 18,78 Yeterli 

24 308 1172 20,81 79,19 Yetersiz 

39 437 1043 29,53 70,47 Yetersiz 

40 86 1394 5,81 94,19 Yetersiz 

42 1147 333 77,50 22,50 Yeterli 

44 669 811 45,20 54,80 Yetersiz 

46 540 940 36,49 63,51 Yetersiz 

Ünite Toplamı 8 adet 4.908 6.932 41,45 58,55 YETERSİZ 

İşletim Sistemi 

2 1218 262 82,30 17,70 Yeterli 

19 737 743 49,80 50,20 Yetersiz 

22 142 1338 9,59 90,41 Yetersiz 

29 881 599 59,53 40,47 Yeterli 

38 1160 320 78,38 21,62 Yeterli 

41 1294 186 87,43 12,57 Yeterli 

47 1281 199 86,55 13,45 Yeterli 

49 326 1154 22,03 77,97 Yetersiz 

Ünite Toplamı 8 adet 7.039 4.801 59,45 40,55 YETERLİ 

PowerPoint 

17 781 699 52,77 47,23 Yeterli 

33 227 1253 15,34 84,66 Yetersiz 

34 529 951 35,74 64,26 Yetersiz 

36 630 850 42,57 57,43 Yetersiz 

Ünite Toplamı 4 adet 2.167 3.753 36,60 63,40 YETERSİZ 

Word 

1 194 1286 13,11 86,89 Yetersiz 

3 733 747 49,53 50,47 Yetersiz 

10 418 1062 28,24 71,76 Yetersiz 

12 412 1068 27,84 72,16 Yetersiz 

20 271 1209 18,31 81,69 Yetersiz 

26 1099 381 74,26 25,74 Yeterli 

32 196 1284 13,24 86,76 Yetersiz 

37 282 1198 19,05 80,95 Yetersiz 

43 174 1306 11,76 88,24 Yetersiz 

50 539 941 36,42 63,58 Yetersiz 

Ünite Toplamı 10 adet 43.18 10.482 29,18 70,82 YETERSİZ 

Genel Toplam 50 adet 33.253 40.747 45,22 54,78 YETERSİZ 

Tablo 1. Öğrencilerin testin ünitelerine göre sorulara verdikleri cevaplar. 
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i. Donanım ünitesinde;  

a. Bellekler, hem giriş hem de çıkış birimleri, anakart konularında bilgi düzeylerinin 

yetersiz  (%40,14), 

b. Byte-KB, çıkış birimi, işlemci, e-posta konularında bilgi düzeylerinin yeterli 

(%59,84),  olduğu görülmüştür. 

 

ii. Excel ünitesinde;  

c. Topla işlevi, formül aralığı, yüzde hesaplama, ortalama, sütun genişliği, virgül 

stili, çalışma kitabı konularında bilgi düzeylerinin yetersiz  (%44,80), 

d. Eğer formülü, formül işareti, ondalık basamak, otomatik toplamı konularında bilgi 

düzeylerinin yeterli (%55,20),  olduğu görülmüştür. 

 

iii. İnternet ünitesinde;  

e. Url, protkol, sunucu, www, e-posta internette gelişmiş arama konularında bilgi 

düzeylerinin yetersiz  (%58,55), 

f. Alan adı(uzantı), virüs konularında bilgi düzeylerinin yeterli (%41,45),  olduğu 

görülmüştür. 

 

iv. İşletim sistemi ünitesinde;  

g. Pencere düğmesi, dosya isimlendirme, gelişmiş dosya arama konularında bilgi 

düzeylerinin yetersiz  (%40,55), 

h. Donatılar, çoklu seçme, kopyalama kısayolu, işletim sistemi adı, denetim masası 

konularında bilgi düzeylerinin yeterli (%59,45),  olduğu görülmüştür. 

 

v. PowerPoint ünitesinde;  

i. Slayt kısayolu, slayt tasarımı, sunu başlatma yolu, konularında bilgi düzeylerinin 

yetersiz  (%63,40), 

j. Slayt sıralama konularında bilgi düzeylerinin yeterli (%36,60),  olduğu 

görülmüştür. 

 

vi. Word ünitesinde;  

k. Biçim özellikleri, sayfa gezintisi tuş bileşimi, girinti arttırıp azaltma, giriş sekmesi, 

sayfa düzeni sekmesi, sütunlar, sayfa numarası, smartart, konularında bilgi 

düzeylerinin yetersiz  (%70,82), 

l. Yazı boyutunu arttırıp azaltma konularında bilgi düzeylerinin yeterli (%29,18),  

olduğu görülmüştür. 
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Ünitelerin toplamına öğrencilerin verdikleri cevaplar bazında sonuç %54,78 yetersiz, %45,22 

yeterli olduğu görülmüştür. 

 

b. Yorum  

Çukurova üniversitesi lisans öğrencilerine düzenlenen temel bilgi teknolojileri kullanımı 

dersinin muafiyet sınavı çalışmasında öğrencilerin  %35,68’i yeterli (başarılı), %64,32’i ise 

yetersiz(başarısız) olduğu sonucundan hareketle, sanıldığının aksine öğrencilerin temel 

bilgisayar kullanımı konusunda istenilen seviyede bilgiye sahip olmadıkları, sadece günlük 

yaşamda kullanılan bilgisayar becerisine sahip oldukları;  

Ayrıca, bu dersi alması gerekli 6500 lisans öğrencisinden sınava başvuran 1843 kişi, 

sınava katılan 1480 kişi ve katılanlardan 528 kişi yeterli(başarılı) olup, toplamda lisans 

öğrenci sayısına göre başarı oranı % 8,12 [(528*100)/6500] dir. Bu sonuçlara dayanılarak, 

lisans öğrencilerine temel bilgi teknolojileri kullanımı dersinin zorunlu olarak verilmesi 

gerektiği, söylenebilir. 

 

 

 

 

 

 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00
TBTK Dersi, Ünitelerine Göre Başarı Grafiği 

Doğru %

Yanlış %



15 
 

 

IV. Sonuç ve Öneriler 

 

a. Sonuç 

2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında, Çukurova üniversitesi lisans öğrencilerine 

düzenlenen temel bilgi teknolojileri kullanımı dersinin muafiyet sınavı çalışmasında 

öğrencilerin  %35,68’i (528 kişi) yeterli (başarılı), %64,32’i (952 kişi) ise yetersiz(başarısız) 

olduğu ve bu dersi alması gerekli 6500 lisans öğrencisinden sınava başvuran 1843 kişi, sınava 

katılan 1480 kişi ve katılanlardan 528 kişi yeterli(başarılı) olup, toplamda lisans öğrenci 

sayısına göre başarı oranı % 8,12 olarak bulunmuştur. 

Öğrencilerin, ünitelere göre, Donanım ve İşletim Sistemlerinde bilgi düzeylerinin yeterli 

olduğu; Excel, İnternet, PowerPoint ve Word ‘de ise bilgi düzeylerinin yeterli olmadığı 

görülmüştür. 

 

b. Öneriler 

Bu sonuçlara dayanılarak; 

a. Soruların ayırt edicilik dereceleri test edilerek geleceğe yönelik soru bankası 

oluşturulması yönünde çalışılmalıdır. 

b. Üniversitemizde lisans öğrencilerine temel bilgi teknolojileri kullanımı dersi zorunlu 

olarak verilmelidir. 

c. Öğrencilerin tamamını doğru cevapladığı konular müfredat programında kısaca yer 

almalıdır. 

d. Bu çalışmanın benzerleri diğer Üniversitelerce tekrarlanmalı ve sonuçlar 

paylaşılmalıdır. 

e. Diğer Üniversitelerde de benzer sonuçlar elde edildiğinde durum YÖK ile paylaşılmalı 

ve dersin zorunlu olma gerekçesi bildirilmelidir. 
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