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ÖNSÖZ 

 
 Bu araştırma, yönetici ve öğretmen görüşlerine göre ilköğretim okul 

yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerine ilişkin yeterliklerini belirlemek amacı ile 

Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Eğitim Teknolojisi Yüksek Lisans 

Programı’nda yüksek lisans tez çalışması olarak gerçekleştirilmiştir. 

 

 Beş bölümden oluşan çalışmanın birinci bölümünde araştırmanın 

problemi, amacı, önemi ve temel kavramların tanımları; ikinci bölümünde 

araştırmanın kuramsal çerçevesi ve ilgili araştırmalar; üçüncü bölümünde 

araştırma modeli, çalışma grubu, veri toplama araçları, verilerin toplanması ve 

elde edilen verilerin nasıl analiz edildiği; dördüncü bölümünde araştırmada 

elde edilen bulgular ve yorumlar; beşinci bölümünde ise tartışma, sonuç ve 

öneriler yer almaktadır. 

 

 Araştırmanın gerçekleşmesinde büyük emeği olan, yapıcı eleştirileri ve 

desteği ile beni yönlendiren danışmanım Doç. Dr. Deniz Deryakulu’na çok 

teşekkür ederim. Ayrıca, analiz kısmında değerli fikirlerini benimle paylaşan 

Prof. Dr. Şener Büyüköztürk’e, uygulama aşamasında ölçeklerin okullara 

ulaşılmasında oldukça emekleri olan Sayın Orhan Ekinci, Sayın Mikail 

Şenyiğit ve Sayın Dr. Semra Tican Başaran’a, her zaman desteklerini 

hissettiğim aileme ve sevgili eşim Aslı Sezer’e teşekkürlerimi sunarım. 

 
 
 
                  
                          Barış SEZER 
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ÖZET 

İLKÖĞRETİM OKUL YÖNETİCİLERİNİN TEKNOLOJİ LİDERLİĞİ 

ROLLERİNE İLİŞKİN YETERLİKLERİ 

 

Sezer, Barış 

Yüksek Lisans, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı 

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Deniz Deryakulu 

Mayıs 2011, 142 sayfa 

 

 

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okul yöneticilerinin bilişim 

teknolojilerinin eğitim sürecine etkili bir biçimde kaynaştırılmasını ve 

kullanımını sağlamaları bakımından, üzerlerine düşen teknoloji liderliği 

rollerine ilişkin yeterliklerini belirlemektir. 

 

Tarama modelinde olan araştırmanın evreni Türkiye’nin yedi coğrafi 

bölgesinde yer alan il merkezi, ilçe, belde ve köylerde bulunan devlet 

ilköğretim okullarında görev yapan okul yöneticileri ve öğretmenler 

oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi, yapılan "çok aşamalı örnekleme" 

sonucu, 21 ildeki (merkez, ilçe, belde ve köy) devlet ilköğretim okullarında 

görev yapan 950 öğretmen ile 879 okul yöneticisinden (her okulda iki yönetici 

olduğu varsayılmıştır) oluşmuştur.  

 
Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından geliştirilen “İlköğretim Okul 

Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Rollerine İlişkin Yeterlikleri Ölçeği” ile internet 

ortamı aracılığıyla toplanmıştır. İlgili internet sitesi adresinin ve ölçeklere 

erişim şifresinin okullara ulaştırılması aşamasında Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim 

Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nden destek alınmıştır. 

 
Veriler, SPSS 13.0 istatistik paket programı kullanılarak çözümlenmiştir. 

Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşlerine göre, okul yöneticilerinin 

teknoloji liderliği rollerine ilişkin yeterlikleri ile ilgili çözümlemeler için frekans 

(f), yüzde (%) ve aritmetik ortalama ( X ); okul yöneticilerinin teknoloji liderliği 

rollerine ilişkin yeterliklerinin meslekî kıdem ve öğrenim durumlarına göre 
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farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin çözümlemeler için ise varyans analizi 

yapılmıştır. 

 
 Araştırmanın sonuçları şöyledir: 

 

Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşlerine göre, okul 

yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerinin alt boyutları olan “Gelişim ve 

Değerlendirme”, “Destek”, “Planlama ve Denetim” ve “Etik ve Güvenlik” 

rollerini yerine getirme düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiştir.  

 

 Meslekî kıdem değişkeni açısından okul yöneticilerinin görüşleri 

arasında “Gelişim ve Değerlendirme”, “Destek” ve “Planlama ve Denetim” alt 

boyutlarındaki rollerini yerine getirmelerine ilişkin anlamlı farklılaşmalar 

bulunurken, “Etik ve Güvenlik” alt boyutundaki rollerine ilişkin anlamlı bir 

farklılaşma bulunmamıştır.  

 

 Eğitim durumu değişkeni açısından okul yöneticilerinin teknoloji liderliği 

rollerine ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 
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ABSTRACT 

THE COMPETENCIES OF ELEMENTARY SCHOOL ADMINISTRATORS 

REGARDING THEIR TECHNOLOGY LEADERSHIP ROLES 

 

Sezer, Barış 

M.S., Department of Computer and Instructional Technologies Education 

Advisor: Assoc. Prof. Dr. Deniz Deryakulu 

May 2011, 142 pages 

 

The aim of this study was to determine the competencies of elementary 

school administrators regarding their technology leadership roles in terms of 

ensuring the integration information and communication technologies (ICT) 

with the education process and utilization of them in an effective and efficient 

way.   

 

The target study group of this study the teachers and administrators 

who working at public elementary schools in 21 provinces (central province, 

districts, towns and villages) in seven geographic regions of Turkey. The 

sampling of the study consisted of 950 teachers and 879 schools 

administrators (it was assumed that there were two administrators at each 

school) as a result of “multi-stage sampling”.  

 

The data of the study were collected via internet by using 

“Competencies Scale for Elementary School Administrators regarding their 

Technology Leadership Roles” developed by the researcher. General 

Directorate of Educational Technologies of the Ministry of National Education 

provided support in communicating the access passwords for the relevant 

internet web site and the scales to the schools.   

 

 The data were analyzed by using SPSS 13.0 statistical package 

program. According to the views of the school administrators and teachers, 

frequency (f), percentage (%) and arithmetical mean ( X ) were used for the 

competencies of school administrators regarding their roles in technology 

leadership; and variance analysis were employed for the analyses whether the 
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competencies of school administrators for their roles in technology leadership 

vary based on their seniority and educational level.   

 
 The outcomes of the research were as the following:  

 

 According to the views of the school administrators and teachers, 

fulfillment levels of roles “Development and Evaluation”, “Support”, “Planning 

and Inspection” and “Ethics and Security” which were sub-dimensions of roles 

of school administrators in technology leadership, were high.  

 

 In terms of professional seniority, while there were significant 

differences in fulfillment of roles in sub-dimensions of “Development and 

Evaluation”, “Support” and “Planning and Inspection” among the views of 

school administrators, there was no meaningful difference regarding their 

roles for “Ethics and Security” sub-dimension.   

 

 In terms of educational level, no significant difference was determined 

regarding the technology leadership roles of school administrators among 

their views. 
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BÖLÜM 1 

 

GİRİŞ 

 

Bu bölümde araştırmaya ilişkin problem durumu, araştırmanın amacı, 

araştırmanın önemi ve tanımlar yer almaktadır. 

 

Problem                                                                            

 

İçinde bulunduğumuz ve bilişim çağı olarak da adlandırabileceğimiz 21. 

yüzyılda, teknoloji her geçen gün hızla gelişmektedir. Gelişen teknoloji ile 

birlikte endüstri, sanayi, ticaret, sağlık gibi birçok alanda olduğu gibi eğitim 

alanında da değişimler meydana gelmekte, bilginin kapsamı, bilgiye erişim 

hızı ve yöntemi de değişmektedir. Alkan’a (2005) göre yaşadığımız yüzyılda 

toplumların gelişmişlik düzeyleri, ürettikleri bilim ve teknoloji ile bire bir ilişkilidir 

ve bu üretimin gerçekleşmesi ise ancak eğitim ile sağlanabilir.  

 

Teknolojideki hızlı gelişmeler ışığında, eğitim kurumlarından 

beklenenler de değişmekte, geleneksel uygulamaların ötesinde bilgiye ulaşma 

ve ulaştığı bilgiyi etkin bir biçimde kullanabilme becerisine sahip bireyler 

yetiştirilmesi gerekmektedir. Eğitim kurumlarının üzerine düşen görevleri 

yerine getirebilmeleri aşamasında, eğitim ortamlarında bilişim teknolojilerinden 

yararlanma artık tek başına yeterli olmamaktadır. Önemli olan bu teknolojilerin 

eğitim-öğretim sürecine etkili bir biçimde nasıl kaynaştırılacağının ve teknolojik 

kaynakların nasıl yönetilebileceğinin bilinmesidir. Teknolojinin etkin biçimde 

kullanımına ilişkin okul yöneticilerine büyük sorumluluklar düşmekte ve yeni 

görevler yüklenmektedir. Teknoloji alımı, bilişim teknolojilerinin etkili bir 

biçimde kullanılabilmesi için çaba gösterilmesi, öğretmenlere teknoloji 

okuryazarı olabilmeleri için fırsatlar sağlanması ve bilişim teknolojilerinin okul 

yönetiminde etkili bir biçimde kullanılması bu görev ve sorumluluklardan 

bazılarıdır. 
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Öte yandan okul yöneticilerinin iyi bir eğitim lideri olması artık tek 

başına yeterli değildir. Okul yöneticilerinin, bilişim teknolojilerinin eğitim 

ortamlarında meydana getirdiği değişim sürecini de yönetmeleri 

gerekmektedir. Bu süreçte okul yöneticilerinin teknolojiyi anlaması, tanıması, 

teknolojik uygulamaları bilmesi ve en önemlisi bu değişim sürecini 

benimsemesi gerekmektedir. Değişim sürecinin etkili ve verimli bir biçimde 

yönetilebilmesinde okul yöneticilerinin teknoloji için yeterli bütçe ayırması, 

paydaşları ile iletişim halinde bulunması ve okulda gerekli teknolojik alt 

yapının kurulması gibi görevleri son derece önemlidir (Hallinger ve Heck, 

1998; Leithwood ve Riehl, 2003). Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) 

Uluslararası Eğitimde Teknoloji Topluluğu (International Society for 

Technology in Education [ISTE]), Okul Yöneticileri İçin Ulusal Eğitim 

Teknolojisi Standartları’nda (The National Educational Technology Standards 

for Administrators [NETS-A]) bu görevler vurgulanmakta, okul yöneticilerinin 

teknolojiyi kullanarak paydaşlarıyla iletişim kurmalarının, teknolojik kaynaklar 

için yeterli bir bütçe ayırmalarının ve okullarında görev yapan öğretmenler için 

meslekî gelişim fırsatları sağlamalarının bu görevlerden bazıları olduğu 

belirtilmektedir (ISTE, 2002).  

 

İlgili alanyazın incelendiğinde, bilişim teknolojilerinin eğitim ortamlarında 

etkili bir biçimde kullanılabilmesinde okul yöneticilerine büyük sorumluluklar 

düştüğü görülmektedir. Deryakulu ve Olkun (2009), özellikle Türkiye gibi 

gelişmekte olan ülkelerde, zaten kısıtlı olan kaynakların teknolojinin eğitime 

kaynaştırılması için verimli bir biçimde kullanabilmesinde, okul yöneticilerinin 

teknoloji liderliği görevlerini yerine getirmelerinin son derece önemli olduğunu 

belirtmişlerdir. 

 

Eğitim-öğretim süreçlerinde yaşanan değişimler ile birlikte, okul 

yöneticilerinin var olan rolleri arasına teknoloji liderliği rolü de eklenmiştir 

(Anderson ve Dexter, 2005). Teknolojik gelişmelerle birlikte teknoloji liderliği 

kavramı, okul yöneticilerine hem okul yönetiminde hem de okul personelinin 

meslekî gelişiminde farklı bir bakış açısı kazandıracağından son derece 

önemli bir işleve sahiptir (Akbaba-Altun, 2002). 
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Bu bağlamda araştırmanın temel problemi, teknolojinin eğitim 

ortamlarına etkili bir biçimde kaynaştırılabilmesi ve teknolojinin eğitim-öğretim 

süreçlerinde etkili biçimde kullanılabilmesi için ilköğretim okul yöneticilerinin 

teknoloji liderliği rollerine ilişkin yeterliklere ne düzeyde sahip olduklarını 

belirlemek oluşturmaktadır. 

 

Amaç 

 

Bu araştırmanın genel amacı, ilköğretim okullarında görev yapan 

yöneticilerin, teknoloji liderliği rollerine ilişkin görevlerini yerine getirme 

düzeylerini belirlemek, yorumlamak ve önerilerde bulunmaktır. Bu genel 

amaca ulaşabilmek için aşağıdaki alt amaçlara yanıt aranmıştır. 

 

1. İlköğretim okullarında görev yapan okul yöneticilerinin teknoloji 

liderliği rollerine ilişkin görevlerini yerine getirme düzeyleri nedir? 

 

2. İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin görüşlerine göre, 

okul yöneticileri teknoloji liderliği rollerini ne ölçüde yerine 

getirmektedirler?  

 

3. İlköğretim okullarındaki yöneticilerin teknoloji liderliği rollerine ilişkin 

görevlerini yerine getirme düzeyleri; 

a. Meslekî kıdemleri, 

b. Eğitim durumları bakımından farklılaşmakta mıdır? 

 

Önem 

 

Okulların işlevlerini her alanda etkili bir biçimde yerine getirebilmelerinin 

temel koşulu, yeniliklere ayak uydurabilmeleri ve öğrencilerin bu 

gelişmelerden yararlanmasını sağlamasıdır. Teknolojinin eğitim ortamlarına 

kaynaştırılması sürecinde, okul yöneticilerine oldukça önemli görevler 

düşmektedir. Bu süreçte etkin bir rol alması gereken okul yöneticilerinin, 

teknoloji liderliği rollerinin ve bu rollere ilişkin yeterliklerinin bilinmesi, bu 
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sürecin geliştirilmesinde yararlı bilgiler sağlayacaktır. Dolayısıyla, araştırmanın 

hem alanyazına, hem de uygulamaya katkı sağlaması umulmaktadır.   

 

Tanımlar 

 

Bu araştırmada kullanılan bazı kavramlara ait tanımlara şöyledir: 

 

Okul Yöneticisi: İlköğretim okul müdürü ve müdür yardımcılarıdır. 

 

Bilişim Teknolojileri Sınıfı: En az 10 bilgisayardan oluşan ve Millî Eğitim 

Bakanlığı tarafından tüm ilköğretim okullarına kurulması hedeflenen bilgisayar 

sınıflarıdır. 

 

Liderlik: Aynı amacı paylaşan bir gruba, o amaca ulaşmak için öncülük 

etmektir. 

 

Teknoloji Lideri: Teknolojinin etkili bir biçimde kullanımı için öncülük eden, 

model olması beklenen kişidir. 
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BÖLÜM 2 

 

KURAMSAL ÇERÇEVE VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

 

Liderlik 

 

 Liderlik, bir topluluğun bulunduğu her durumda son derece önemli bir 

olgudur. Toplumun etkili bir biçimde yönetilebilmesi ancak güçlü bir liderlik ile 

olanaklı olmaktadır (Drucker, 1996; Lambert, 2005). Liderlik hakkında yapılan 

tanımlar oldukça fazladır. Bu tanımlardan bazıları şöyledir; 

 

• Liderlik, bir topluluğun hedeflerine ulaşabilmesi için onları olumlu 

yönde etkileme gücü ve bu hedeflerin gerçekleşebilmesi için 

uygun ortam yaratabilme yeteneğidir (Yukl, 2002). 

 

• Liderlik, bir topluluk içerisindeki liderin diğer bireylerle 

etkileşimde bulunarak,  beklentileri yönlendirebilme ve 

bireyleri etkileyebilme gücüdür (Zaleznik, 1997). 

 

• Liderlik, başkalarına ne yapmaları gerektiği konusunda dayatma 

işi değil, yapılması gerekenleri ortaya koyma eylemidir (Drucker, 

1996). 

 

Tanımlardan da anlaşılacağı üzere, liderlerin söz konusu işlevlerini 

yerine getirebilmeleri için etkileşim, yaratıcılık, kolaylaştırıcılık ve etkileme 

gücü gibi oldukça önemli niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.  

 

 Bir kurumun başarı ya da başarısızlığı, kurumun yöneticisi ile oldukça 

yakından ilgilidir. Lambert (2005), eğitim niteliği düşük okullarda görev yapan 

okul yöneticilerinin liderlik özelliklerinin yeterli düzeyde olmadığını bulmuştur. 

Etkili bir okul yöneticisi, yeterli düzeyde liderlik özelliği taşıyabilmeli, 

öğretmenlere destek ve cesaret verebilmeli ve personelin karşılaştığı 
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sorunlara bilgisi, becerisi ve yaratıcılığı aracılığıyla çözüm önerisi 

getirebilmelidir.  

 

 Doll’e (1972) göre, okul yöneticilerinin çağdaş eğitim sistemi içerisindeki 

sorumluluklarını yerine getirebilmeleri liderlik yeteneği ile oldukça yakından 

ilişkili olup, okulların eğitsel açıdan başarılı olabilmeleri ancak yöneticilerin 

diğer personele etkili bir biçimde liderlik etmesi ile olanaklı olmaktadır. Yine bu 

araştırmada, okul yöneticilerinin okullarının hedeflerini ve gereksinimlerini 

bilişim çağına uygun bir biçimde belirleyebilmeleri, bu hedefler için bütçeden 

gereken payı ayırmaları, paydaşları ile sürekli fikir alışverişinde bulunmaları ve 

öğretmenlere model olabilmelerinin önemi üzerinde durulmaktadır. 

 

 Okullar var olan sorumluluklarının yanında bilişim çağında teknolojiyi 

etkin kullanabilen öğrenciler yetiştirmek sorumluluğunu da taşımaktadırlar. 

Okullardan beklenen yenilikleri benimseme ve gerekli değişimleri 

sağlayabilmede okul yöneticilerinin doğrudan etkisi bulunmaktadır. Okul 

yöneticileri, liderlik rollerini yerine getirebilmek için güdüleme, sorun çözme, 

iletişim, teknolojik yeterlik, etkili kararlar alabilme ve değişim sürecini iyi 

yönetebilme gibi üst düzey becerilere sahip olmalıdırlar. Aynı zamanda eğitim 

lideri olarak okul yöneticileri, değişim sürecinde paydaşları ile sürekli işbirliği 

içerisinde olmalı, ortaya çıkabilecek olan engelleri önceden sezebilmeli ve 

çözebilmelidirler (ISTE, 2009). 

 

Blase’nin (1999) okul yöneticilerinin liderlik özelliklerinin eğitim 

ortamlarında teknolojinin etkili bir biçimde kullanılabilmesi üzerindeki etkisi 

konusunda yaptığı araştırmada, etkili okul yöneticilerinin fikir sunma, dönüt 

verme, model olma, sorun çözme ve ödül verme gibi beş temel etkinliği iyi 

yönetebilmeleri gerekliliği ortaya çıkmıştır. Yine bu araştırmada, okul 

yöneticilerinin, öğretmenler arası işbirliğini desteklemeleri, eğitim-öğretim 

çalışmalarını izlemeleri, program tasarlamaları, öğrenme ilkelerini 

uygulamaları ve eğitim araştırmalarını izleyip, başarılı uygulamaları okullarına 

taşımaları gerektiği de belirlenmiştir. İlgili çalışmalardan da anlaşılacağı üzere 

okul yöneticilerinin teknolojinin eğitim ortamlarına kaynaştırılması sürecinde 

etkili bir liderlik yapması gerekmektedir.   
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Teknolojinin Eğitimdeki Yansımaları 

 

Günümüzde öğrenci sayısının hızla çoğalması, öğretmen sayısındaki 

yetersizlik,  bilgi miktarının sürekli artması, bireysel farklılıkların öneminin 

artması ve teknolojinin yaşamın her alanında karşımıza çıkması gibi 

nedenlerden dolayı, eğitim ortamlarında etkili bir biçimde bilişim 

teknolojilerinden yararlanılması gerekmektedir (Alkan, 1995). Türkiye 2. 

Bilişim Şurası Eğitim Çalışma Grubu Raporu’nda (2004), Millî Eğitim 

Bakanlığı’nın (MEB), pek çok okula yeterli olmasa da düzenli olarak teknolojik 

donanım edinmeleri için kaynak sağladığı belirtilmiştir. Ancak, okul yöneticileri 

ve öğretmenlerin bu teknolojik kaynaklardan yeterli ölçüde yararlanmadıkları 

belirlenmiş, buna gerekçe olarak da sunulan hizmet-içi eğitimlerin yetersiz 

olması gösterilmiştir. 

 

Akbaba-Altun (2006), okullardaki bilgisayar sayısının yetersizliği, 

internet bağlantısının yavaşlığı ve çoğu teknolojik kaynağın yabancı dilde 

olması gibi nedenlerin, eğitim ortamlarına teknolojinin kaynaştırılması sürecini 

olumsuz yönde etkilediğini bulmuştur. Aynı araştırmada, okul yöneticilerinin bu 

süreçte en çok alt yapı ve personel geliştirme konularında sorun yaşadıkları 

belirlenmiştir. Yine bu araştırmanın ortaya koyduğu bulgulara göre, hizmet-içi 

eğitimin niteliğinin yeterli olmaması, BT sınıfı ortamlarının uygun olmaması ve 

öğretim programı içeriklerinin öğrencilerin gereksinimlerine uygun hazırlanmış 

olmaması teknolojinin eğitim ortamlarına kaynaştırılması sürecinde yaşanan 

önemli sorunlardan bazılarıdır. 

 

Kearsley ve Lynch (1992) tarafından gerçekleştirilen bir araştırmada, 

eğitim ortamlarında teknoloji kullanımı sürecinde karşılaşılan sorunlardan 

bazıları şöyledir:  

 

• Teknolojinin etkili biçimde nasıl kullanılacağı konusundaki 

bilgisizlik, 

• Teknolojiyi kullanmak için yeterli zaman ya da kaynağın 

olmaması, 

• Eğitim ortamından kaynaklanan sınırlı kullanım, 
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• Teknolojinin belirlenen amaçlar dışında kullanılması, 

• Öğretmenlerin ve yöneticilerin teknolojiye karşı olumsuz 

tutumlara sahip olmalarıdır. 

 

Bilişim teknolojileri, öğrencilerin sorunlar üzerinde çalışmalarına, 

verilerle etkileşimde bulunmalarına, işbirliği içerisinde bilgi üretmelerine ve 

iletişim kurmalarına olanak sağlamaktadır. Eğitim ortamlarında teknolojik 

kaynakların yaygınlaşması önemlidir. Ancak, eğitim kurumlarının başarılı 

teknoloji çıktılarına ulaşabilmeleri; bu kaynakların eşit erişime olanak 

sağlayacak biçimde konumlandırılması, teknik destek sağlanması, teknolojik 

hedef belirlenmesi, öğretmenlerin ve yöneticilerin yeni rollerine uyum 

sağlamaları, meslekî gelişim için olanak sağlanması, farklı düzeyde teknoloji 

yeterliğine sahip öğretmenlere destek olunması ve bütçeden teknolojiye ilişkin 

gereken payın ayrılması koşullarına bağlı görülmektedir (Anderson ve Dexter, 

2005; MEB, 2001, 2003).  

 

 Bilişim Teknolojileri Kullanımına İlişkin Bazı Ülkelerde Yürütülen 

Çalışmalar 

 

Eğitim ortamlarında bilişim teknolojilerinden etkili bir biçimde 

yararlanılmasına ilişkin ülkelerin belirledikleri plan ve programların temelinde 

büyük farklılıklar görülmemektedir. İngiltere’de 1979 yılında başlayan 

ilköğretim okullarında bilişim teknolojisi uygulamaları, hükümet tarafından 

geliştirilen Mikro-elektronik Eğitim Programı adlı bir proje kapsamında okullara 

bilgisayar alımları ile hız kazanmıştır. Okullara alınan her bilgisayar ile birlikte 

30 adet ders yazılımı da ücretsiz olarak verilmiştir. İngiltere’de 1985 yılında 

her 105 öğrenciye bir bilgisayar düşerken, bu sayı 2000 yılında 10 öğrenciye 

bir bilgisayar, günümüzde ise her öğrenciye bir bilgisayar düşecek biçimde 

artış göstermiştir. Tüm okullar için internete erişim olanağının ise 2001 yılında 

sağlandığı belirtilmiştir. Okullardaki bilgisayar sayısının yeterli düzeye 

ulaşmasıyla, yönetici ve öğretmenlerin büyük bir kısmı, açık üniversiteler 

aracılığı ile hizmet-içi eğitim almışlardır. Bu süreçte öğretim programı yeniden 

yapılandırılmıştır. Hazırlanan yeni öğretim programında, bilişim teknolojileri 
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hem ayrı bir ders olarak, hem de dersleri destekleyen bir araç olarak yerini 

almıştır (Kaya, 2005).   

 

 Fransa’da bilişim teknolojilerinin eğitim ortamlarına kaynaştırılması 

süreci, 1970 yılında teknolojinin okullardaki durumu ile ilgili yapılan çalışmalar 

ile başlamıştır. Bu süreçte, ilgili birimler kurulmuş ve bilgisayar 

uygulamalarının tanıtılması amacıyla 500 öğretmen seçilerek hizmet-içi 

eğitime alınmıştır. Hizmet-içi eğitime katılan öğretmenlerin aracılığıyla, diğer 

öğretmenlerin de eğitim almaları sağlanmıştır. 1981 yılından itibaren bilişim 

teknolojilerden etkili biçimde yararlanılmasını sağlamak amacıyla, 

öğretmenlere yönelik hizmet-içi eğitim etkinlikleri daha sık verilmeye 

başlanmıştır. Bu etkinlikleri gerçekleştirmeleri amacıyla “Pedagojik 

Dokümantasyon Merkezi” kurulmuştur. Bu merkez, öğretmen ve diğer ilgililer 

tarafından ileri sürülen taslak ve fikirleri inceleyip, uygun görülenlerin ders 

yazılımı haline gelmesini de sağlamıştır (Arseven, 1986). 1982 yılında 

öğretmen ve öğrencilere “Bilgisayar Yaz Üniversitesi” kurularak, hizmet-içi 

eğitim çalışmaları hız kazanmıştır. 1985 yılında Herkes İçin Bilgi adlı proje 

kapsamında, okulların ders saatleri dışında da açık tutulmasına, daha 

önceden eğitim almış öğretmenler aracılığıyla halkın da teknoloji okuryazarı 

olmasına yönelik bilgisayar kurslarının düzenlenmesine karar verilmiştir. 2002 

yılında Fransa Gençlik, Eğitim ve Araştırma Bakanlığı tarafından, 

öğretmenlerin niteliklerinin geliştirilmesi ve bilişim teknolojilerinin öğretim 

programına kaynaştırılması için yoğun çalışmalar yapıldığı görülmektedir. 

Belirlenen bu hedefler kapsamında, teknoloji eğitimi öğretim programında 

yerini almış olup, ilköğretimin ilk kademesinde sınıf öğretmenleri tarafından, 

ikinci kademede ise branş öğretmenleri tarafından verilmesi sağlanmıştır 

(Rasinen, 2003).  

 

 Danimarka’da bilişim teknolojilerinin eğitim ortamlarına 

kaynaştırılmasına yönelik ilk çalışmalar, öğretim programına bilgi işlem 

dersinin eklenmesiyle başlamıştır. 1980 yılında eğitim politikalarında 

belirledikleri hedefler doğrultusunda Okullarda Bilgi Toplumu adlı proje 

uygulamaya konularak, hizmet-içi eğitim çalışmalarına hız verilmiştir. Yine bu 

yıllarda, öğretmenler ve bilgisayar firmaları tarafından hazırlanan eğitim 
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yazılımları okullara dağıtılmıştır. Öte yandan Danimarka hükümeti 2002-2003 

yıllarında ülke çapında başlattığı araştırma kapsamında okulların hâlihazırda 

bulunan teknolojik altyapısı değerlendirilmiştir. Bu araştırmanın 

tamamlanmasının ardından 2004 yılında Öğretim Yönetim Sistemi ve 

Okullarda Bilgisayarlaşma adlı proje başlatılarak, özellikle ilköğretim ve 

ortaöğretim okullarındaki altyapı ve kaynak eksiklikleri giderilmeye 

çalışılmıştır. Danimarka hükümeti tarafından bu projelerin ortak hedefi; günlük 

yaşamda teknolojiden etkili biçimde yararlanan bireyler yetiştirme ve eğitim 

ortamlarının teknoloji ile kaynaştırılarak okulların gelişimine katkıda bulunmak 

olarak belirtilmiştir (Balanskat ve Blamire, 2007).  

 

Japonya’da, eğitimde bilgisayar kullanımı ile ilgili ilk çalışmalar 

üniversitelerde 1960’lı yıllarda başlamıştır. Daha sonra “Eğitim Teknolojisi 

Merkezi” kurularak bu çalışmaların tüm eğitim kurumlarını kapsaması 

sağlanmıştır (Arseven, 1986). 1983 yılında bilgisayarların eğitim ortamlarında 

etkili biçimde kullanılması yönünde çalışmalar yapmak ve öğretmenlerin 

bilgisayar okuryazarı olmalarını sağlamak amacıyla “Millî Eğitim Reformu 

Kurulu” kurulmuştur. 1984 yılında bu kurulun geliştirdiği politika kapsamında 

çalışmalar hız kazanmıştır. Bu yıllarda eğitim ortamlarında yeni teknolojilerin 

kullanımı ile ilgili gelişmeleri değerlendirmek üzere “Bilgisayar Eğitim Merkezi” 

kurularak, öğretim programları geliştirilmiştir. Daha sonra özel firmalar ve 

öğretmenler tarafından geliştirilen çok sayıda eğitim yazılımı hazırlanarak, 

okullara dağıtılmıştır (Özdemir, 2007). Japonya’da 1988 yılında öğretmen 

olacak her bireyin bilgisayar okuryazarı olması koşulu getirilmiştir. 

Bilgisayarlardan en yüksek düzeyde verim alınmasını sağlamak amacıyla, bu 

yıllarda öğretmenlere yönelik hizmet-içi eğitim etkinlikleri artarak devam 

etmiştir. Bu etkinlikler kapsamında, öğretmenlerin 1997 yılında %50’sinin, 

2001’e gelindiğinde %90’ının, günümüzde ise tamamına yakınının bilgisayar 

okuryazarı olması sağlanmıştır  (Shimizu, 1992).  

 

ABD’de ise, 1950’li yıllardan itibaren eğitim ortamlarına bilişim 

teknolojilerini kaynaştırma çalışmaları giderek hız kazanmıştır. Bu yıllarda 

eğitim politikaları kapsamına “donanım”, “ağ bağlantısı”, “sayısal içerik” ve 

“meslekî gelişim” konuları da eklenmiştir. Donanım alanında, tüm sınıflarda 
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bilgisayar olması; ağ bağlantısı alanında, tüm sınıfların bilgi bankalarına 

bağlanmış olması; sayısal içerik alanında etkili eğitim yazılımları ve çevrimiçi 

kaynaklarla öğrenme ortamlarının desteklenmesinin sağlanmış olması; 

meslekî gelişim alanında ise, tüm öğretmenlerin bilgisayar teknolojilerini etkili 

bir biçimde kullanabilmeleri için gereken hizmet-içi eğitim ve destek 

hizmetlerine sahip olmaları gerektiği yönünde politikalar belirlenmiştir (Geter, 

2005). ABD’de teknoloji eğitiminin temel standartları 1994 yılında, Tüm 

Amerikalılar İçin Teknoloji Projesi ile belirlenmiştir. Bu proje ile anaokulundan 

12. sınıfa kadar (5–18 yaşları arası) tüm öğrencilere yönelik teknoloji 

okuryazarlığı standartlarının oluşturulması, teknoloji eğitiminin tanımlanması 

ve geliştirilmesi amaçlanmıştır (ITEA, 2000). Ayrıca bu yıllarda, teknoloji 

eğitiminin diğer ders konuları ile birleştirilmesi sağlanmış olup, eğitim alanında 

en büyük ulusal hedefin öğrencilere teknoloji okuryazarı olduklarını 

hissettirebilmek olduğu belirtilmiştir (Geter, 2005). 

 

Eğitim ortamlarına bilişim teknolojilerinin kaynaştırılmasını sağlamak 

amacıyla çeşitli ülkelerde gerçekleştirilen çalışmaların temel hedefinin, bilişim 

teknolojilerinin tüm eğitim kademelerinde verimli ve işlevsel olarak 

kullanılmasının sağlanması ve bu teknolojileri etkili biçimde kullanarak bilgi 

kaynaklarına erişebilen bireylerin yetiştirilmesini sağlamak yönünde olduğu 

söylenebilir. 

 

 

Türkiye’de Bilişim Teknolojileri Kullanımına İlişkin Yürütülen Çalışmalar 

 
 

Türkiye’de eğitimde teknolojinin kullanımıyla ilgili tartışmalar 1970’li 

yıllarda başlamıştır. Bu yıllarda MEB tarafından, okulların teknolojik kaynak 

eksikliklerine yönelik değerlendirmeler yapılmıştır. Öte yandan, 1989 yılında 

eğitim niteliğinin yükseltilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan Altıncı Beş 

Yıllık Kalkınma Planı ve 1996 yılında hazırlanan Yedinci Beş Yıllık Kalkınma 

Planı kapsamında, bilim ve teknolojideki gelişmeler ışığında öğretim 

programlarının güncellenmesi gerekliliği belirtilmiştir. MEB tarafından “bilişim 

çağını yakalamak, bilgi ve teknoloji toplumu olmak için evrensel düşünen ve 



 

 

12 

12 

ulusal düşünen insanı yetiştirmek, insanımızın ve toplumumuzun rekabet 

gücünü sürekli artırmak için eğitim sistemimizin her kademesini teknolojiyle 

donatmak” biçiminde belirlenen hedef doğrultusunda birçok proje uygulamaya 

konulmuştur (MEB, 2001). Bu projelerden bazılarına aşağıda yer verilmiştir. 

 

Bilgisayar Deneme Okulu (BDO) ve Bilgisayar Laboratuar Okulu (BLO)   

Projeleri 

 

Dünya Bankası desteği ile yürütülen Millî Eğitimi Geliştirme Projesi 

kapsamında, bilgisayar destekli eğitimin ve bilgisayar eğitiminin 

yaygınlaştırılması amacıyla iki alt proje gerçekleştirilmiştir.  

 

Bilgisayar Deneme Okulu Projesi (BDO) kapsamında; 14 Genel Lise, 

24 Süper Lise ve 15 Anadolu Lisesine, Bilgisayar Laboratuar Okulu Projesi 

(BLO) kapsamında ise; İlköğretim, Ortaöğretim ve Öğretmen Yetiştirme ve 

Eğitimi Genel Müdürlüğüne bağlı okullara bilgisayar laboratuarları 

kurulmuştur. Proje okullarında bilgisayar laboratuarlarının kullanımı, haftada 

20 saat bilgisayar eğitimi, 10 saat bilgisayar destekli eğitim, 10 saat ise 

serbest kullanım olarak belirlenmiştir. Projenin yürütüldüğü okullarda görevli 

olan öğretmenler bilgisayar okuryazarlık eğitimine alınmıştır. Her okuldan bir 

ya da iki öğretmene bilgisayar formatörlük eğitimi verilmiştir. Ayrıca ders 

saatleri dışında okulda bilgisayar okuryazarlığı kurslarının verilmesinin 

sağlanması amacıyla, gerekli planlamayı yapmaları için okul yöneticileri 

görevlendirilmiştir (MEB, 2002). 

 

Müfredat Laboratuar Okulları (MLO) Projesi 

 

Müfredat Laboratuar Okulları (MLO), geliştirilen öğretim programlarının, 

yeni eğitim-öğretim ve yönetim yaklaşımlarının sistem geneline 

yaygınlaştırılmasından önce denendiği ve teknolojik gelişmelerin eğitime 

yansıtıldığı okullar olarak tanımlanmıştır. Bu proje kapsamında, 23 ilde her 

türlü teknoloji olanağına sahip müfredat laboratuar okulları açılmıştır. Bu 

okulların 147 tanesi İlköğretim Okulu, 53 tanesi Anadolu Lisesi ve Genel Lise, 

8 tanesi ise Anadolu Öğretmen Lisesidir. Bu okullara bir bilgisayar laboratuarı 
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kurulmuş olup, gereksinimler doğrultusunda teknolojik kaynaklar da 

sağlanmıştır (MEB, 1999). 

 

World Links Projesi 

 

World Links Projesi, bilişim teknolojilerinin eğitim ortamlarında 

kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla MEB Eğitim Teknolojileri Genel 

Müdürlüğü ve Dünya Bankası Ekonomik Gelişme Kurumu (EDI) ortaklığında, 

Dünya Bağlantıları Gelişim Programı çerçevesinde, Bilgi Sistemleri Yönetimi 

Daire Başkanlığı İnternet Hizmetleri Şubesi tarafından gerçekleştirilmiştir.  

1998 yılından itibaren 15 ildeki 22 okulda pilot uygulama olarak başlatılan, 

ülkemizin de içinde yer aldığı 25 ülkenin katıldığı uluslararası bu projede, her 

ilden birer proje merkezi okulu seçilmiş olup, çevre okulların da bu okullara 

bağlı kardeş okul olarak yer alarak, proje kapsamındaki okul sayısının hızla 

arttırılması hedeflenmiştir. Bu proje aracılığıyla öğretmen ve öğrencilere; 

projeye dayalı öğrenme, interneti kullanarak işbirlikli öğrenme ve diğer 

okullarla birlikte ortak internet projeleri gerçekleştirme yollarının öğretilmesi 

hedeflenmiştir (MEB, 2002). Bu proje, dünyanın çeşitli ülkelerindeki öğretmen 

ve öğrencileri internet ortamında buluşturarak, işbirliğine dayalı öğrenci 

merkezli öğrenme etkinliklerini gerçekleştirmeye çalışmıştır.  

 

Okullara İnternet Projesi (ADSL) 

 

MEB ile Ulaştırma Bakanlığı arasında MEB’e bağlı okul ve kurumlara 

kesintisiz internet bağlantıları kurulmasına yönelik Türk Telekom A.Ş. ile 5 

Aralık 2003 tarihinde bir protokol imzalanmıştır. Bu projenin amacı; okullara 

hızlı ve kesintisiz internet bağlantısı sağlamak, bu sayede okulların e-devlet 

uygulamalarına daha kolay erişimini sağlamak, okullarda bulunan bilgisayar 

laboratuarlarının internete bağlantısını gerçekleştirerek eğitimde kaliteyi 

arttırmaktır. Bu bağlamda e-burs, e-yurt, e-okul, e-taşınır mal gibi birçok e-

dönüşüm projesi uygulamaya konulmuştur. Her öğretmene bilgisayar, her 

okula ücretsiz web sayfası yayınlama alanı ve her öğretmene ücretsiz e-posta 

adresi Bakanlığın diğer çalışma alanları olmuştur (MEB, 2009). 
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Temel Eğitim Projesi  

 

Bilişim teknolojileri ile ilgili bir dersin ilköğretim okulları programında yer 

alması ilk kez 1998 yılında Temel Eğitim Projesi kapsamında olmuştur. 

Başlıca hedefi; sekiz yıllık kesintisiz zorunlu eğitimi yaygınlaştırılması, 

niteliğinin arttırılması, okulların toplum için birer öğrenme merkezi haline 

getirilmesi ve öğretmen ve öğrencilerin bilgisayar okuryazarı olmalarının 

sağlanması olan bu projenin birinci faz çalışmaları 1998-2003 yılları arasında 

gerçekleştirilmiştir.  

 

 Eğitim ortamlarına bilişim teknolojilerinin etkili bir biçimde 

kaynaştırılması amacına ilişkin belirlenen diğer hedefler ise şunlardır (MEB, 

2002): 

 

• Bilişim teknolojisi araçlarını kullanarak toplum, okul, öğretmenler 

ve öğrenciler arasındaki işbirliğini geliştirmek, 

 

• Öğrenme ortamlarını eğitsel uygulamalarla destekleyerek 

eğitimin niteliğini geliştirmek, 

 

• Tüm öğrencilere bilişim teknolojilerine erişim olanağı sağlamak, 

 

• Öğrencilere bilişim teknolojisi araçlarının etkili kullanımı 

aracılığıyla sorun çözme, bilgiye ulaşma, bilginin işlenmesi ve 

sunulması becerilerini kazandırmak ve onlara bu teknolojileri 

günlük hayatta da etkili bir biçimde kullanabilmelerini sağlamak, 

 

• Öğrencileri etkin olmayan öğrenme ortamlarından kurtarmak, 

 

• Öğrencilerin interneti, çizim programlarını, kelime işlemcileri, 

elektronik tablolama ve sunum yazılımları gibi araçları, öğrenme 

süreçlerinde yardımcı araçlar olarak kullanmalarını sağlamak, 
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• Öğretmenlerin ders planlarını hazırlama, derslerini uygulama, 

ölçme-değerlendirme araçlarını geliştirme, not verme, eğitsel 

materyallerini hazırlama ve kendilerini geliştirme çalışmalarında 

bilişim teknolojilerini kullanmalarını sağlamak, 

 

• Bilişim teknolojisi araçlarının okul yönetim işlerinde 

kullanılmasını sağlayarak veri tabanları, kelime işlemci, sunum 

yazılımları vb. yoluyla idarî işlerin kolaylaştırılmasını ve daha 

etkin hâle getirilmesini sağlamak, 

 

• İl ve ilçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin işlevlerinin, bilişim 

teknolojileri araçları desteğiyle yürütülmesi için bir "Yönetim Bilgi 

Sistemi" kurmaktır.  

 

 Bu projenin 31.12.2003 tarihi itibariyle birinci fazı kapsamında 

gerçekleştirilen çalışmalar ise şunlardır (MEB, 2002): 

 

• 2802 bilişim teknolojisi sınıfı da dâhil olmak üzere; 6180 okula 

6513 TV, 6180 okula 9456 tepegöz, 6180 okula 6503 video, 

6254 okula 6254 videokaset seti ve 6254 okula 6254 saydam 

seti alınarak, dağıtımları tamamlanmıştır. 

 

• Kırsal kesimdeki 15 derslikli 26.244 köy ilköğretim okuluna 

bilgisayar ve çevre birimleri dağıtımı tamamlanmıştır. Bu 

kapsamda toplam 56.605 bilgisayar dağıtılmıştır. 

 

• Bilişim teknolojisi sınıfı kurulan okullarda dahil olmak üzere, 

6255 ilköğretim okuluna projeksiyon cihazı alınmıştır. 

 

• İlköğretim müfettişlerine 1500 dizüstü bilgisayar alınmış ve 

dağıtımı yapılmıştır. 
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• 2802 ilköğretim okulundaki 3188 bilişim teknolojisi sınıfının alt 

yapısı tamamlanmış ve hizmete açılmıştır. 

 

• Bilişim teknolojisi sınıfı kurulan okullardaki 25.000 öğretmene, 

bilgisayar okuryazarlığı konusunda hizmet-içi eğitim verilmiştir. 

 

• 2058 bilgisayar formatör öğretmenine bilgi teknolojisi 

koordinatörlüğü konusunda hizmet-içi eğitim verilmiştir. 

 

• 3000 ilköğretim müfettişine bilgisayar okuryazarlığı konusunda 

hizmet-içi eğitim verilmiştir. 

 

 

 Temel Eğitim Projesi birinci fazının başarıyla uygulanması ve projenin 

tamamlanma aşamasına gelmesiyle birlikte, Dünya Bankasıyla ikinci faz 

görüşmelerine başlanmış ve 26 Temmuz 2002 tarihinde Temel Eğitim Projesi 

İkinci Faz İkraz Anlaşması imzalanmıştır. Bu proje kapsamında 

gerçekleştirilen çalışmalar şunlardır (MEB, 2008a): 

 

• 3000 ilköğretim okuluna bilgisayar laboratuarı kurulmuştur.  

 

• Kırsal ve gecekondu bölgelerindeki 4000 ilköğretim okuluna 

eğitim materyalleri alınmıştır. 

 

• Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim alan anneler için 141.860 adet 

“anne-çocuk eğitim seti” dağıtılmış ve 800 anasınıfı için oyun 

setleri, oyuncaklar satın alınmıştır. 

 

• 1000 eğitim kurumu depreme karşı güçlendirilmiştir. 

 

• Özel eğitime gereksinim duyan 1340 zihinsel engelliler için, 

öğrenmeyi kolaylaştırıcı donanımlar, görme engelli öğrenciler 

için 1035 brail daktilo, işitme engelli öğrenciler için 75 işitme 
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cihazı seti alınmış olup, işitme ve görme engelli öğrenciler için 

70 bilgisayar laboratuarı kurulmuştur. 

 

MEB’in yürütmüş olduğu tüm bu projelerden beklenen hedeflerin 

gerçekleşmesi için okul yöneticilerine büyük sorumluluklar düşmektedir. Eğitim 

ortamlarına bilişim teknolojilerinin etkili bir biçimde kaynaştırılması, okulların 

yeterli ölçüde teknolojik donanım olanağına sahip olması koşuluna bağlı 

olduğu gibi,  öğretmen ve yöneticilerin bu kaynakları etkili biçimde nasıl 

kullanacaklarını bilmeleriyle ve okul yöneticilerinin üzerlerine düşen görevleri 

yerine getirmeleriyle de yakından ilgilidir (Percival ve Ellington, 1998). 

 

Ülkemizde Okul Yöneticilerinin Okullarda Teknoloji Kullanımına  

İlişkin Görevleri 

 

 Alanyazın incelendiğinde, eğitim ortamlarında teknoloji uygulamalarının 

başarısını etkileyen birçok unsur olduğu görülmektedir. Bu unsurların en 

önemlilerinden biri de okul yöneticilerinin liderliğidir (Hadjithoma-Gartska, 

2009;  Howell ve Boies, 2004). Marks ve Printy (2003) araştırmalarında, okul 

yöneticilerinin bu süreçte etkin rol almalarının, sürecin başarısına doğrudan 

etkisi olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

 

 MEB tarafından, bilişim teknolojilerinin eğitim ortamlarında etkili bir 

biçimde kullanımının sağlanması için okul yöneticilerinin yerine getirmesi 

gereken çeşitli görevler belirlenmiştir (MEB, 2001, 2003).  Bu süreçte okul 

yöneticileri:  

  

• gereksinim duyulan teknolojik kaynaklar, meslekî gelişim 

fırsatları, teknik destek hizmeti ve yazılım güncellemeleri için 

bütçe oluşturmak, 

 

• okul içerisinde teknolojinin etkin bir biçimde kullanılıp 

kullanılmadığını değerlendirmek ve teknolojinin eğitim sürecinde 

etkin kullanımını etkileyen unsurları belirlemek, 
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• öğretmen ve öğrencilerin teknolojik kaynaklara eşit erişimine 

olanak sağlayan yöntemler geliştirmek,  

 

• öğretmenlerin eğitim ortamlarında teknoloji kullanımı ile ilgili 

beklentilerini dinlemek ve değerlendirmek, 

 

• tüm personele e-posta adresi sağlamak, bilgi paylaşımlarını e-

posta üzerinden gerçekleştirmek,  

 

• öğretmenlerin gereksinimlerine göre meslekî gelişim planlarının 

hazırlama sürecine etkin katılımlarını sağlamak,  

 

• teknoloji kullanımı ile ilgili karşılaşılan sorunları çözebilmek, 

  

• diğer okullarda teknoloji kullanımına ilişkin başarılı uygulamaları 

izleyip, personeli bu konu hakkında bilgilendirmek,  

 

• örnek etkinlik geliştiren öğretmenleri belirlemek, bu etkinlikleri 

diğer öğretmenlerle paylaşmakla görevlidir.  

 

 

MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından, bilişim 

teknolojilerinin okullarda etkili bir biçimde kullanımına ilişkin okul yöneticilerinin 

görevleri ise 2001 yılında yayımlanan 53 sayılı genelge ile aşağıdaki 

maddelerle belirtilmiştir: 

 

• Bilişim teknolojisi sınıfı bulunan okullarda, bu sınıfların amacına 

uygun ve etkili bir biçimde yararlanılmasını sağlamak üzere 

gerekli her türlü tedbiri almak, 

 

• Bilgisayarlardan amaç dışı yararlanılması önlemek,  

 



 

 

19 

19 

• Arıza durumunda garanti anlaşması yapılan firmayı aramak ve 

yetkili kişiler dışındakilerin soruna müdahale etmesini 

engellemek, 

 

• Okullarındaki teknolojik kaynaklardan çevre okulların da 

yararlanmasını sağlamak, 

 

• Okullarındaki yazılım CD’lerinin ve kitaplarının orijinal olmasını 

kontrol etmek ve telif haklarına dikkat etmek, 

 

• Okullarının internete bağlı olma durumunu sürdürmek, 

 

• Okullarını çevrenin kültür ve öğretim merkezi hâline gelmesini 

sağlamaktır. 

 
 

Okul yöneticilerinin bilgisayar laboratuarlarının kullanımına ilişkin 

yapmaları gereken görevler ise şöyle belirtilmiştir: 

 

 
• Bilgisayar laboratuarlarının kullanımına ilişkin talimatların yerine 

getirilmesini sağlamak, 

 

• Bilgisayar laboratuarlarının amacına uygun bir biçimde 

kullanılması için gereken önlemleri almak, 

 

• Bilgisayar eğitimi ve bilgisayar destekli eğitimin amacına uygun 

olarak gerçekleştirilmesi için gerekli zümre kararlarının 

alınmasını, uygulanmasını sağlamak ve denetimini yapmak, 

 

• Bilgisayar formatör öğretmenlerinin ve/veya bilişim teknolojileri 

öğretmenlerinin yazılım ve donanım konusunda kendilerine 

getireceği sorunların çözümüne yardımcı olmak, 
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• Bilgisayar laboratuarlarının kullanım planını hazırlattırmak ve 

onaylamak, 

 

• Okulda birden fazla formatör öğretmen ve/veya bilişim 

teknolojileri öğretmeni varsa aralarında görev dağılımı yapmak, 

 

• Bilgisayar laboratuarlarının mesai saatleri içinde ve dışında açık 

tutulması için gerekli planlamayı yapmak, 

 

• Formatör öğretmen ve/veya bilişim teknolojileri öğretmenlerinin 

görevlerini etkili biçimde yerine getirebilmeleri için, bilgisayar 

dersleri ve laboratuarlar dışında görevlendirilmemesini 

sağlamak, 

 

• Bilgisayar uygulamaları ile ilgili yarışmalar düzenlemek ve 

öğrencilerin çalışmalarının sergilenmesini sağlamak, 

 

• Okula kayıtlı öğrencilere ve okul dışından bilgisayar öğrenmek 

isteyenlere bilgisayar kullanım kursu açılmasını sağlamak,  

 

• Okuldaki öğretmenlerin bilgisayarla ilgili kurslara ve hizmet-içi 

eğitim etkinliklerine katılmalarını sağlamak, 

 

• Öğretmenlerin yazılım ve donanım konusunda karşılaştıkları 

sorunların çözümünde ilgili kişi veya kurumlarla işbirliği 

yapmakla görevledirler. 

 
 
 

Bilişim Teknolojilerinin Eğitim Ortamlarına Kaynaştırılması 

  

Flanagan ve Jacobsen (2003), çoğu okulun teknolojik açıdan yeterli 

donanıma sahip olmasına rağmen, eğitim çıktılarında ve teknolojiye bağlı 

değişimler konusunda başarısız olduğunu bulmuşlardır. Benzer bir biçimde 
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Brooks-Young’ın (2002) araştırmasında, okulların teknolojik kaynak edinmek 

için büyük miktarda para harcadığı, ancak bu kaynaklardan etkili biçimde 

yararlanamadıkları belirlenmiştir.  

 

 Okul yöneticilerinin liderlik özellikleri, okullardaki değişim sürecini 

doğrudan etkilemektedir (Riedl, Smith, Ware, Wark ve Yount, 1998). Akbaba-

Altun (2004a), eğitim ortamlarında teknolojik kaynaklardan özellikle BT 

sınıflarından etkili biçimde yararlanılması için okul yöneticilerinden beklenen 

rollerin benimsenme düzeyini araştırmıştır. Araştırmada, MEB tarafından bu 

süreçte okul yöneticilerinden liderlik, iletişim, planlama, yönetim, etik ve halkla 

ilişkilere yönelik rolleri yerine getirmeleri beklendiği belirtilmiştir. Ancak, okul 

yöneticilerinin bu rollerden yalnızca iletişim rolünü benimsediği saptanmıştır. 

Öte yandan, yöneticiler iletişim rollerine ek olarak, kolaylaştırıcı ve personel 

geliştirmeye yönelik rolleri olduğunu da belirtmişlerdir. 

 

 Hasselbring ve diğerleri (2000, akt: Macaulay, 2009) okul yöneticilerini, 

bilişim teknolojilerinin eğitim ortamlarında etkili bir biçimde kullanılmasını 

sağlamaları bakımından denetim yapan, teknoloji kullanımını destekleyen ya 

da engelleyen kişiler olarak tanımlamışlardır. Ayrıca araştırmalarında, teknoloji 

uygulamalarının başarılı olduğu okullardaki yöneticilerin bilgili ve destekleyici 

yöneticiler olduğunu belirlemişlerdir.  

 

Flanagan ve Jacobsen’e (2003) göre, teknolojinin eğitime 

kaynaştırılması sürecinde ortaya çıkabilecek temel engeller şunlardır: 

 

Pedagojik engeller: Bilişim teknolojileri ile donatılan okullarda, öğretmen 

ve yöneticilerin teknolojik yeterliklere sahip olmaları gerekmektedir. Okul 

yöneticileri, bu süreçte öğretmenlerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri 

getirebilmelidirler. Lider olarak okul yöneticileri bu süreçte; “Öğretmenler etkili 

biçimde teknoloji kullanımı konusunda nasıl desteklenmelidirler?, Öğretmen 

ve öğrenciler kendilerine sunulan teknolojik olanaklardan en iyi biçimde nasıl 

yararlanabilirler?, Öğrencilerin bireysel farklılıklarından doğabilecek olan 

gereksinimleri karşılayabilmek için, teknolojik kaynaklar en iyi bir biçimde nasıl 

kullanılabilir?” gibi sorulara yanıt vererek, öğretmenleri desteklemelidirler. 
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Eşit erişime ilişkin engeller: Pek çok okulda, öğrenciler sosyo-ekonomik 

durum, akademik başarı ve cinsiyet gibi değişkenler bakımından teknolojik 

kaynaklara eşit bir biçimde erişememektedir. Okul yöneticilerinin teknoloji 

lideri olarak, okul ortamında teknolojik kaynaklara erişimde oluşabilecek erişim 

engellerini ortadan kaldırmaları gerekmektedir.  

 

Yetersiz meslekî gelişim: Teknolojinin eğitime kaynaştırılması sürecinin 

başarısı, öğretmenlerin meslekî gelişim fırsatlarından yararlanması ile 

yakından ilişkilidir. Bu süreçte teknoloji lideri olarak okul yöneticileri, 

öğretmenlere gereksinimlerine yanıt verecek meslekî gelişim fırsatları 

sağlamalıdırlar.  

 

Liderlik eksikliği:  Çoğu okul yöneticisi teknoloji liderliği rolüne uygun 

biçimde yetiştirilmemiştir. Buna bağlı olarak da okul yöneticileri, teknolojik 

kaynakları iyi bir biçimde yönetememektedir. Teknolojiyi kaynaştırma 

sürecinde okul yöneticilerinden beklenen görevler, yalnızca teknolojik 

kaynakları satın alma, laboratuar düzenleme ve internet erişimini sağlama 

değil, örgütsel ve kültürel değişimlere liderlik yapma, model olma, cesaret 

verme ve destek olmaları yönündedir. 

  

Bailey ve Lumley (1997), bilişim teknolojilerinin eğitim ortamlarına 

kaynaştırılması sürecinde daha etkin rol almak isteyen okul yöneticileri için bir 

sistem geliştirmişlerdir. Bu sistemin parçaları; (1) değişim sürecini 

yönetebilme, (2) teknoloji için planlama ve bütçe ayırma, (3) meslekî gelişim 

fırsatları sağlama, (4) teknoloji altyapısı oluşturma, (5) teknik destek sağlama, 

(6) teknoloji ile eğitim ve öğretim uygulamalarını destekleme, (7) öğretim 

programına teknolojinin kaynaştırılması ve (8) teknoloji liderliğinden 

oluşmaktadır. Bu bilgiler ışığında, okul yöneticilerinin bilişim çağındaki en 

önemli rolleri eğitim ortamlarındaki değişim sürecini yönetebilmeleri olduğu 

söylenebilir. Okul yöneticileri, bu değişim sürecinde öğretmenlere meslekî 

gelişim fırsatları sağlamalı, destek olmalı ve teknoloji liderliği yapmalıdırlar.  
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Teknoloji Liderliği 

 

Teknolojideki hızlı gelişmeler, okul yöneticilerinin rolleri arasına 

teknoloji liderliği rolünün de eklenmesine neden olmuştur. Okul yöneticilerinin 

teknoloji liderliği rolünü yerine getirebilmeleri teknolojiyi bilmeleri, anlamaları, 

kullanmaları ve benimsemeleri ile yakından ilişkilidir (Akbaba-Altun, 2002). Bu 

koşulların sağlanamadığı durumlarda, teknoloji lideri olarak okul yöneticilerinin 

kendilerini yeterli hissetmedikleri ve değişim sürecini etkili biçimde 

yönetemedikleri belirlenmiştir (Anderson ve Dexter, 2005).   

 

Ertmer ve diğerlerinin (2002) araştırmasında okul yöneticileri, teknoloji 

liderliğini; öğretmenlere teknoloji kullanımı konusunda destek ve model olan, 

tüm personel ile paylaşılan ortak bir hedef belirleyen ve teknolojiyi 

yönetebilme becerisine sahip bir rol olarak tanımlamışlardır. Persaud’un 

(2006) araştırmasında ise, okul yöneticileri teknoloji liderliği ile ilgili kavramları 

şöyle tanımlamışlardır: 

 

Teknolojiye ilişkin bilgi ve beceri: Eğitim-öğretim süreçlerinde teknoloji 

uygulamalarından en etkili biçimde yararlanmak amacıyla gerekli olan bilgi ve 

beceriler bütünüdür. 

 

Teknoloji lideri: Öğretmenlerin hangi teknolojinin en etkili biçimde nasıl 

kullanılacağı yönündeki gereksinimlerini giderebilen ve bu yönde model 

olabilen kişidir. 

 

Teknoloji liderinin rolü: Teknoloji kullanımı konusunda öğretmenlere 

model olmak, destek vermek ve önerilerde bulunmaktır. 

 

Parker ve Axtell’e (2001) göre teknoloji lideri olarak okul yöneticilerinin, 

öğretmenleri teknoloji kullanımı konusunda güdüleme, destekleme ve diğer 

paydaşları ile işbirliği yapmalarını sağlama görevleri de bulunmaktadır. 

Matthews (2002) ise teknoloji liderini; (1) teknolojideki gelişmeleri izleyen, (2) 

teknolojinin etkili kullanımında öğretmenlere model olan, (3) teknolojiye ilişkin 

karşılaşılan sorunların çözümünde ilgili kişilerden anında destek alan, (4) 
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okulda teknolojiyle ilgili kararlar almak için bir teknoloji komitesi oluşturan, (5) 

teknolojiyi etkili kullanamayan öğretmenleri güdüleyen ve (6) öğretmenlerin 

meslekî gelişimi için çaba sarf eden kişi olarak tanımlamıştır. 

 

Uluslararası Eğitim Teknolojileri Topluluğu (International Society for 

Technology in Education [ISTE]), Okul Yöneticileri İçin Ulusal Eğitim 

Teknolojisi Standartları’nda (The National Educational Technology Standards 

for Administrators [NETS-A]) okul yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerini 6 

boyut altında belirlemiştir. Aşağıda bu boyutlar kısaca özetlenmiştir: 

 

Liderlik ve Vizyon: Teknoloji lideri olarak okul yöneticileri, paydaşları ile 

birlikte teknoloji hedefleri geliştirmelidirler. Bu süreçte okul yöneticileri 

paydaşları ile işbirliği sağlamalı, gerekli ortamı oluşturmalı ve gereksinim 

duydukları kaynakları temin etmelidirler. 

  

Öğrenme ve Öğretim: Okul yöneticileri, öğrencilerin üst düzey düşünme 

becerilerini ve işbirliğini destekleyecek öğrenme çevreleri sağlamalıdırlar. 

  

Ölçme ve Değerlendirme: Okul yöneticileri, öğrencileri, personeli ve 

eğitim ortamını teknoloji destekli yöntemlerle izlemeli ve değerlendirmedirler. 

 

Destek, Yönetim ve İşlemler: Okul yöneticileri okulda bulunan tüm 

destek sistemleri, araçlar, ağ, yazılım, personel harcamaları ve alınan 

kararların duyurulması gibi işlemlerin teknoloji destekli olarak yürütülmesini 

sağlamalıdırlar. 

 

Verimlilik ve Meslekî Uygulama: Okul yöneticilerinin verimliliği artırma 

ve iletişim konularında teknolojiyi kullanarak diğer personele model olması 

gerekmektedir. 

 

Toplumsal, Yasal ve Etik Konular: Okul yöneticileri teknolojiye erişimde 

ve güvenli kullanımda eşitliği sağlamalı, teknoloji kullanımı ile ilgili toplumsal, 

yasal ve etik konuları dikkate almalıdırlar. 
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 ISTE’nin 2002 yılında okul yöneticileri için belirlediği yukarıda sunulan 

standartlar 2009 yılında güncellenmiştir. Güncellenen NETS-A standartları 

aşağıda yer almaktadır. 

 

 Vizyoner Liderlik: Okul yöneticileri, değişim sürecinde başarıya ulaşmak 

ve teknolojinin eğitim ortamlarına etkili bir biçimde kaynaştırılmasını sağlamak 

için ortak bir hedefin geliştirilmesine ve uygulanmasına liderlik etmelidirler. Bu 

amaçla okul yöneticileri, belirlenen hedefler doğrultusunda teknolojiyle 

bütünleştirilmiş planlar geliştirmeli ve uygulamalıdırlar. 

 

 Dijital Çağ Öğrenme Kültürü: Okul yöneticileri bilişim çağında 

öğrencilerin var olan gereksinimlerine uygun öğrenme ortamları 

geliştirmelidirler. Bu amaçla, teknolojinin öğretim programına kaynaştırılmasını 

sağlamaları ve teknolojiyle donatılmış öğrenci merkezli ortamları oluşturmaları 

gerekmektedir. 

  

 Meslekî Uygulamada Mükemmellik: Okul yöneticileri, öğretmenleri 

güçlendiren yenilikçi bir öğrenme ortamı oluşturmalı ve onların gereksinimleri 

doğrultusunda teknolojik kaynakları sağlamalıdırlar. Öte yandan okul 

yöneticileri, teknolojinin kullanımıyla ilgili sürekli hizmet-içi eğitimler 

düzenlemeleri ve yeni teknolojilerin etkilerini değerlendirmeleri gerekmektedir. 

 

  Sistemli İyileştirme: Okul yöneticileri, okullarında bilişim teknolojileri 

uygulamalarını başarılı bir biçimde kullanarak, okullarının lider bir duruma 

gelmesini sağlamalıdırlar. Bu amaçla okul yöneticileri, öğrenme hedeflerinin 

en üst düzeyde gerçekleşmesi için değişim sürecini planlı bir biçimde 

yönetmelidirler. Ayrıca okul yöneticileri, öğretmenlerin performansını 

değerlendirmelidirler. 

  

 Dijital Vatandaşlık: Okul yöneticileri, toplumsal, yasal ve etik konularının 

anlaşılmasına yardımcı olmalıdırlar. Bu bağlamda okul yöneticilerinin, teknoloji 

kaynaklarına eşit erişim sağlamaları, bu teknolojilerin yasal, etik ve güvenli 

kullanımını desteklemeleri ve bu konuda model olmaları gerekmektedir. Ayrıca 



 

 

26 

26 

okul yöneticileri bilişim teknolojileri aracılığıyla, evrensel sorunlarla ilgilenen bir 

okul kültürü gelişimine yardımcı olmaları da beklenmektedir. 

 

 Anderson ve Dexter (2005) tarafından gerçekleştirilen araştırmada, okul 

yöneticilerinin teknoloji liderliği rolünü başarılı bir biçimde yerine 

getirebilmelerinin temel koşulunun, okulda teknoloji destekli öğrenme 

ortamlarının sağlanmış olması olarak belirlenmiştir. Araştırmacılar tarafından 

geliştirilen teknoloji liderliği modelinde teknoloji liderliğinin, okulun altyapısal 

öğeleri ve teknoloji çıktıları ile doğrudan ilişki içerisinde olduğu görülmektedir. 

Bu model Şekil 1’de verilmektedir. 

 

 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

 

 

Şekil 1. Anderson ve Dexter’ın Teknoloji Liderliği Modeli 

 

Anderson ve Dexter’ın (2005) geliştirdiği teknoloji liderliği modelinde 

okul yöneticilerinin teknoloji lideri olarak sorumlu oldukları görevler şöyledir: 

 

 
    TEKNOLOJİ LİDERLİĞİ 

 
 Teknoloji Komitesi 

 Okulun Teknoloji Bütçesi 

 Üst Makamların Desteği 

 Yöneticinin E-posta Kullanımı 

 Yöneticinin Teknoloji Günleri 

 Personel Geliştirme Politikası 

 Kaynak Sağlama 

 Entelektüel Sermaye Politikası 

 

 
Alt Yapı 

 
 Ağ Kullanımı 

 
 Teknolojiyi                                                                

               Kaynaştırma 

  
 Öğrencilerin Bilişim  

               Teknolojisi       
              Araçlarını Kullanımı 

 
Teknoloji Çıktıları 

 
             E-posta ve İnternet (Ağ) 
             Kullanımı  

 
             Teknolojiyi Kaynaştırma 

 
             Öğrencilerin Bilişim 
             Teknolojisi Araçlarını  

      Kullanımı  
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Teknoloji komitesi: Okulda bir teknoloji komitesinin olup olmadığı ile 

ilgili bir göstergedir. Okullarda olması gereken teknoloji komitesi, okulun 

teknoloji hedeflerinin belirlenmesini sağlamaktadır. 

 

Teknoloji günleri: Okul yöneticilerinin teknoloji planlaması ve yönetimi 

için bir okul yılı boyunca en az 5 gün ya da daha fazlasını ayırmasını ifade 

etmektedir.  

 

Yöneticilerin e-posta kullanımı: Okul yöneticilerinin, öğretmenler, 

öğrenciler ve öğrencilerin aileleriyle düzenli olarak e-posta üzerinden 

haberleşmesini ifade etmektedir.  

 

Personel geliştirme politikası: Okul personelinin meslekî gelişimine 

destek sağlayacak politikaların, okul yönetimi tarafından düzenli olarak 

geliştirilmesi ile ilgili bir göstergedir.  

 

Okulun teknoloji bütçesi: Okul yöneticilerinin, okulda gereksinim 

duyulan teknoloji kaynaklarını sağlayabilmek için bütçede yeterince pay 

ayırmalarını ifade etmektedir. 

 

Üst makamların desteği: Teknolojinin etkili bir biçimde eğitim 

ortamlarına kaynaştırılması sürecinde üst makamların gereken desteği 

sağlamalarını ifade etmektedir. 

 

Kaynak sağlama: Okulun ya da üst birimlerin teknoloji ile ilgili 

harcamalar için bütçeden son üç yıl içinde elde ettikleri ödenekleri ifade 

etmektedir. 

  

Entelektüel sermaye politikası: Okul yöneticilerinin telif hakkı gibi 

konulardaki politikalarının var olup olmadığı ile ilgili bir göstergedir. 

 

Ağ kullanımı: Okulda görevli personelin ve öğrencilerin çeşitli amaçlar 

için interneti ve e-posta kullanım sıklığının ölçülebilmesini ifade etmektedir. 
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Teknolojinin kaynaştırılması: Teknolojinin öğretim programı ve 

uygulamalarına kaynaştırılma derecesinin ölçülmesini ifade etmektedir.  

 

Öğrencilerin bilişim teknolojisi araçlarını kullanımı: Öğrencilerin, ders 

yazılımları ve diğer teknoloji araçlarını kullanarak, gereksinim duydukları 

bilgiye ulaşma sıklığının ölçülmesini ifade etmektedir. 

 
 

Anderson ve Dexter (2005), geliştirdikleri bu modeldeki teknoloji liderliği 

bileşenlerinin ilköğretim okullarındaki hâlihazırdaki durumunu belirlemek üzere 

bir araştırma yapmıştır. Bu araştırmanın sonuçları Şekil 2’de verilmiştir. 

 

                Şekil 2. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Okulların Teknoloji        

  Liderliği Bileşenlerine Sahip Olma Yüzdeleri 

 

Şekil 2’de görüldüğü gibi okul yöneticilerinin %82’sinin okul çalışanları 

için meslekî gelişim politikaları oluşturduğu, %79’unun okullarında teknoloji 

komitesi kurduğu, %76’sının ise telif hakkı politikalarına sahip oldukları 

görülmektedir. Ayrıca okul yöneticilerinin %59’unun teknoloji konularına yıl 
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içinde beş ya da daha fazla gün zaman ayırdıkları, %53’ünün ise teknoloji 

bütçesine sahip oldukları saptanmıştır. 

 

İlgili alanyazın incelendiğinde görülmektedir ki,  teknoloji lideri olarak 

okul yöneticilerine bir takım roller yüklenmiştir. Bu roller; teknoloji hedefi, 

öğretim programı, altyapı, kolaylaştırıcılık, planlama, iletişim, personel 

geliştirme, denetim, teknoloji bütçesi, halkla ilişkiler, etik, güvenlik, değişim ve 

teknoloji politikası başlıkları altında ele alınmıştır (Akbaba-Altun, 2004a, 2006; 

Anderson ve Dexter, 2005; Bailey, 1997; Michael, 1998; Valdez, 2004).  

 

Teknoloji hedefi: Okul yöneticileri teknoloji ile ilgili hedef belirleme ve bu 

hedefleri gerçekleştirebilmek için paydaşlarıyla işbirliği yapmak 

durumundadırlar. 

 

Öğretim programı: Okul yöneticilerinin öğretim programının 

uygulanması sırasında gereksinim duyulan teknoloji kaynaklarını sağlaması 

gerekmektedir. 

 

Altyapı: Okul yöneticileri teknolojinin eğitim ortamına kaynaştırılması 

için gerekli altyapının oluşturulmasını sağlamaları ve karşılaşılan altyapı 

sorunlara çözüm önerisi getirebilmelidirler.  

 

Kolaylaştırıcılık: Okul yöneticilerinin eğitim ortamlarında öğretmenlere 

destek olma, karşılaştıkları sorunların çözümünü sağlama ve BT sınıflarının 

öğrenciler tarafından eşit bir biçimde kullanılmasını sağlama gibi 

kolaylaştırıcılık görevleri bulunmaktadır. 

 

Planlama: MEB tarafından okul yöneticilerine BT sınıflarındaki 

etkinlikleri planlama görevi de verilmiştir. Bu bağlamda, okul yöneticilerinin BT 

sınıflarının etkili bir biçimde kullanılabilmesini ve bu konuyla ilgili öğretmen 

eğitimlerinin okul bazında planlanmasını sağlamak üzere her türlü tedbiri 

almaları gerekmektedir. Ayrıca ders saatleri dışında BT sınıflarının halk 

tarafından kullanılması için planlama yapmakla da görevli kılınmışlardır. 
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İletişim: Okul yöneticilerinden üst makamlarla sürekli iletişim halinde 

olmaları, e-posta iletişim aracını etkin bir biçimde kullanmaları, teknolojiye 

ilişkin sorunlarda teknik destek sağlanması için görevli firmalarla yazışmalar 

yapmaları beklenmektedir. 

 

Personel geliştirme: Okul yöneticileri, teknolojiden en verimli biçimde 

yararlanabilmeleri için öğretmenlere destek olmalıdırlar. Bu bağlamda, 

öğretmenlerin gereksinimleri doğrultusunda hizmet -içi eğitimler düzenlemeleri 

ve öğretmenleri bu konuda güdülemeleri beklenmektedir. 

 

Denetim: Okul yöneticileri bilişim teknolojilerini sorunsuz bir biçimde 

kullanılması için sürekli denetim yapması gerekmektedir. 

  

Teknoloji bütçesi: Okul yöneticilerinden teknoloji gereksinimleri 

doğrultusunda, bütçeden yeterli ölçüde pay ayırmaları ve eğitim ortamlarında 

gereksinim duyulan kaynakları edinmeleri beklenmektedir. 

  

Halkla ilişkiler: MEB tarafından, BT sınıfı bulunan okulların bulundukları 

alanda öğrenme merkezi olmaları beklenmektedir. Bu aşamada, BT 

sınıflarının ders saatleri dışında ve hafta sonlarında halka açılması 

gerekmekte ve bu aşamada okul yöneticilerinden halkla ilişkiler rolünü 

üstlenmeleri istenmektedir.  

 

Etik: Alınan her türlü yazılımın lisanslı bir biçimde satın alınmış olması, 

okul ortamında kullanılan teknoloji kaynaklarının telif haklarına önem verilmesi 

ve tüm personelin bu konuda bilgilendirilmesi gerekmektedir. 

 

Güvenlik: Okul yöneticileri, teknoloji kaynakları kullanılırken personel ve 

öğrencilerin iş emniyeti konusunda gerekli tedbirleri almakla görevli 

kılınmışlardır. 

 

Değişim: Okul yöneticilerinden, çağın gerektirdiği değişime ayak 

uydurmaları, düzenlenen hizmet-içi eğitimlere katılmaları ve teknoloji 

yeniliklerinin izleyicisi olmaları beklenmektedir. 
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Teknoloji politikası: Okul yöneticileri, eğitim ortamlarında kullanılan 

teknoloji uygulamaları hakkında özgün politikalar belirlemelidirler. BT sınıfının 

işlevsel bir biçimde kullanılması ve öğrencilerin performansının teknoloji 

uygulamalarıyla değerlendirilmesi konusunda öğretmenlere destek ve model 

olmaları gerekmektedir. 

 

Yukarıda açıklanan bileşenler okul yöneticilerinin teknoloji liderliği 

rolünün anahtar bileşenleridir. Bu rollerin, eğitim ortamlarına bilişim 

teknolojilerinin etkili bir biçimde kaynaştırılmasında ve teknolojiyi etkili biçimde 

kullanabilen bireylerin yetişmesi açısından son derece önemli olduğu 

söylenebilir. 

 
Teknoloji Liderliği Konusunda Yurtiçinde Gerçekleştirilmiş Araştırmalar 

 

 Cerit (2001), bilişim çağında ilköğretim okulu müdürlerinin rollerinin 

neler olduğu ile ilgili ilköğretim okulu müdürleri ve öğretmenlerin görüşlerini 

inceleyen bir araştırma yapmıştır. Araştırmada kapsamında 10 yönetici ve 10 

öğretmen ile görüşülmüştür. Görüşmeler sonucunda, ilköğretim okulu 

müdürlerinin rolleri; karar verme, planlama, eşgüdümleme, örgütleme, iletişim, 

değerlendirme, değişimi yönetme, esnek bir yapı kurma, sistemin 

dinamikleştirilmesi, öğrenen organizasyon oluşturma ve yaşatma, çevreyle 

ilişkiler, öğretmenleri destekleme, okulu geliştirme, meslekî büyüme ve 

gelişme, yeniliklere farklı bakış açıları getirme, değer yaratma, takım 

araştırması, bilişim teknolojileri kullanımı, hedefler oluşturma ve öğretim 

liderliği olarak belirlenmiştir. Araştırmanın ortaya koyduğu sonuçlara göre, bu 

roller araştırmaya katılan ilköğretim müdürleri tarafından yeterli düzeyde 

benimsenmiş durumdadır. Öte yandan, bilişim teknolojilerinin kullanımı 

konusunda öğretmenlerin yöneticilerden daha fazla destek olmalarını 

bekledikleri bulunmuştur. 

 

Can (2003), ortaöğretim okullarında görev yapan okul yöneticilerinin 

teknoloji liderliği yeterliklerini belirlemek amacıyla bir araştırma yapmıştır. 

Araştırma kapsamında Bolu ilinde bulunan 14 okula ulaşılmış ve yöneticiler 
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için araştırmacı tarafından geliştirilen anket uygulanmıştır. Araştırma 

sonuçlarına göre, genel liselerdeki yöneticiler ile meslekî ve teknik liselerdeki 

yöneticilerin teknoloji liderliği yeterlikleri arasında anlamlı bir farklılaşma 

bulunmamıştır. Araştırmada yöneticilerin teknoloji uygulamalarının kullanımı 

bakımından kendilerini öğretmenlerden daha yeterli gördükleri ortaya 

çıkmıştır. Ayrıca yöneticilerin teknolojiyi en fazla öğrenci işleri, personel işleri 

ve büro işlerinde kullandıkları saptanmıştır. 

 

Akbaba-Altun (2004a), ilköğretim okul yöneticilerinin BT sınıflarına 

ilişkin rollerini ortaya koymak ve bu rollerin okul yöneticileri tarafından 

benimsenme durumunu belirlemek üzere bir araştırma yapmıştır. Araştırmada, 

BT sınıflarının etkili biçimde kullanımını sağlamaları bakımından MEB 

tarafından okul yöneticilerinin; liderlik, vizyon, iletişim, meslekî gelişim, 

planlama, halkla ilişkiler, yetkilendirme, etik ve güvenlik konularına ilişkin 

görevlendirildikleri belirtilmiştir. Ancak araştırmaya katılan okul yöneticilerinin 

bu rollerden yalnızca iletişim rollerini benimsedikleri bulunmuştur. 

Araştırmada, MEB’in belirlediği ve formatör öğretmenlerin okul 

yöneticilerinden beklediği roller ile yöneticilerin benimsediği rollerin 

uyuşmadığı belirlenmiştir. Öte yandan, BT sınıflarının oluşturulması sürecine 

okul yöneticilerinin doğrudan katılmadıkları ve formatör öğretmenlerin teknoloji 

lideri olarak okul yöneticilerinden daha fazla destek bekledikleri bulunmuştur. 

 

 MEB (2004) tarafından gerçekleştirilen “BT Entegrasyonu Temel 

Araştırması” adlı çalışmada, eğitim ortamlarına bilişim teknolojilerinin 

kaynaştırılması açısından okulların hâlihazırdaki durumunun değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır. Araştırmada, teknoloji kaynaştırılmasına ilişkin göstergeler; 

“BT politikaları, altyapı, erişim, öğretim programı, öğretmen eğitimi ve 

öğrencilerin BT kullanımı”  olarak belirlenmiş olup, BT sınıfları olan okullardaki 

koşullar değerlendirilmiştir. Çalışma 417 ilköğretim okulunda 

gerçekleştirilmiştir. Veriler, anket, gözlem ve görüşme yöntemi kullanılarak 

toplanmıştır. Araştırma sonucunda, okulların yaklaşık yarısının teknolojiye 

ilişkin plan ve politikalarının olmadığı bulunmuştur. Ayrıca, il ve ilçe milli eğitim 

müdürlerinin görüşlerine göre, teknoloji ile ilgili politikaların gerçekleştirilmesi 

için ayrılan bütçenin yeterli düzeyde olmadığı belirlenmiştir. Araştırmada, 



 

 

33 

33 

kaynaştırma sürecinde karşılaşılan en önemli sorunlar ise; hizmet-içi eğitim 

eksikliği, okulların altyapı yetersizliği ve teknik destek yetersizliği olarak 

belirlenmiştir. 

 

Akbaba-Altun (2005) tarafından gerçekleştirilen araştırmada okul 

yöneticilerinin teknolojiye karşı tutumları ile duygusal zekâları arasındaki ilişki 

incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, okul yöneticilerinin duygusal 

zekâları ile teknolojiye karşı tutumları arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki 

saptanmıştır. Ayrıca araştırmada, okullarında BT sınıfı olan ve olmayan okul 

yöneticilerinin teknolojiye karşı tutumları arasında bir farklılık olup olmadığı da 

araştırılmış olup, teknolojiye karşı tutum açısından okullarında BT sınıfı olan 

yöneticilerle olmayanlar arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

 

Ergişi (2005), okul yöneticilerinin bilişim teknolojilerini tanıma ve 

kullanma konusundaki yeterlikleri ile bilişim teknolojilerinin yönetim ve eğitim-

öğretim sürecinde etkin biçimde kullanılmasını sağlamaları bakımından 

yeterliklerini belirlemek üzere bir araştırma yapmıştır. Veri toplamak amacıyla, 

Akbaba-Altun (2002) tarafından geliştirilen ve toplam 35 maddeden oluşan bir 

veri toplama aracı, 2004–2005 öğretim yılında Kırıkkale il merkezinde yer alan 

21 ilköğretim okulu ile 15 ortaöğretim okulunda görev yapan 36 okul müdürü 

ile 78 müdür yardımcısına uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, okul 

yöneticilerinin bilişim teknolojilerini tanıma ve kullanabilme ile ilgili becerileri 

‘çoğu zaman’ sergiledikleri saptanmıştır. Okulda teknolojinin geliştirilmesi ve 

tüm hizmet alanlarına yaygınlaştırılmasını sağlama ile ilgili davranışların da 

okul yöneticileri tarafından ‘çoğu zaman’ sergilendiği belirlenmiştir. Yöneticiler 

görev yaptıkları okul türlerine göre değerlendirildiğinde, ortaöğretim okul 

yöneticilerinin teknoloji yeterliklerinin, ilköğretim okul yöneticilerine göre daha 

yüksek düzeyde olduğu; müdür yardımcısı olarak görev yapan yöneticilerin 

teknoloji yeterliklerinin okul müdürlerine göre daha yüksek düzeyde olduğu 

belirlenmiştir. 

 

Akbaba-Altun’un (2006), eğitim ortamlarına bilgisayar teknolojilerinin 

kaynaştırılması sürecinde yaşanan sorunları belirlemek üzere yaptığı 

araştırmada ise, bu süreçte yaşanan temel sorunlar; altyapı, personel, öğretim 
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programı, yönetim ve denetim olarak belirlenmiştir. Araştırmada, bilgisayar 

sayısının yetersizliği, internet bağlantısının yavaşlığı ve çoğu teknolojik 

kaynağın yabancı dilde olması gibi nedenlerin de bu süreci olumsuz yönde 

etkilediği bulunmuştur. Öte yandan, okullarda hâlihazırda bulunan eğitim 

yazılımlarının ve öğretim programı içeriklerinin öğrencilerin gereksinimlerine 

uygun hazırlanmadığı belirlenmiştir. Ayrıca bu araştırmada, teknoloji 

kaynaştırma sürecinde yaşanan sorunların, insan kaynaklarının doğru biçimde 

yönetilmesi ve öğretmenlere yönelik daha sık ve daha nitelikli hizmet-içi 

eğitimler verilerek çözüleceği belirtilmiştir. 

 

Usluel, Mumcu ve Demiraslan (2007), kaynaştırma sürecinde anahtar 

konumda olan öğretmenlerin öğrenme-öğretme sürecine bilişim teknolojilerini 

kaynaştırmaları ile ilgili durumlarının, yaş, öğrenim düzeyi, teknoloji kullanım 

süreleri ve teknoloji kullanımları ile ilgili aldıkları hizmet-içi eğitimlere göre 

farklılık gösterip göstermediğini araştırmışlardır. Araştırmaya 590 öğretmen 

katılmıştır. Araştırmada, öğretmenlerin ders planlarında bilişim teknolojileri 

kullanımı dışındaki her bir durum için, derslerinde bu teknolojileri 

kullanmayanların kullananlardan fazla olduğu belirlenmiştir. Yetersiz teknolojik 

donanım, bilgi eksikliği ve yetersiz hizmet-içi eğitimler bu durumun nedenleri 

olarak belirlenmiştir. Lisansüstü mezunu olan öğretmenlerin ve daha genç 

yaşta olan öğretmenlerin, diğer öğretmenlere göre derslerinde teknolojiden 

daha yüksek düzeyde yararlandıkları saptanmıştır. Öte yandan, araştırmaya 

katılan öğretmenlerden yalnızca %9.7’sinin bilişim teknolojileri kullanımına 

ilişkin hizmet-içi eğitim almadıkları belirlenmesine rağmen, derslerinde 

teknoloji kullanmamalarının gerekçesini bu eğitimlerin yetersiz oluşu olarak 

ifade etmelerinin dikkat çekici olduğu belirtilmiştir. 

 

Akbaba-Altun ve Gürer’in (2008) araştırmasında, bünyesinde BT sınıfı 

bulunan ilköğretim okullarındaki yöneticilerin, BT sınıflarına yönelik rollerine 

ilişkin algıları belirlenmeye çalışılmıştır.  Ayrıca, yöneticilerin BT sınıflarına 

ilişkin rollerini algılama düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre anlamlı bir 

farklılık gösterip göstermediğine bakılmıştır. Araştırmada ilköğretim okulu 

yöneticilerinin BT sınıfına ilişkin rolleri; personel yetiştirme, iletişim, 

kolaylaştırıcılık, altyapıyı sürdürme, ergonomiyi sağlama (gözetme), denetim, 
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liderlik, halkla ilişkiler, izleme (önlem alma), yetkilendirme ve etik boyutları 

olarak belirlenmiştir. Veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen ölçek ile Ordu 

ilinde bünyesinde BT sınıfı bulunan okul yöneticilerinden toplanmıştır. 

Araştırma sonuçlarına göre, ilköğretim okul yöneticilerinin BT sınıflarına 

yönelik rollerini algılama düzeylerinin oldukça yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Bununla birlikte okul yöneticilerinin rollerini algılama düzeyinin en yüksek 

izleme (önlem alma), en düşük halkla ilişkiler boyutunda olduğu görülmüştür. 

Ayrıca okul yöneticilerinin BT sınıflarına yönelik rollerini algılama düzeylerinin, 

cinsiyet, görev türü, eğitim durumu, kıdem, katıldıkları hizmet-içi eğitimlerinin 

sayısı ve bilgisayar kullanımlarına göre anlamlı biçimde farklılaşmadığı 

belirlenmiştir. 

 

Can (2008), ilköğretim okul yöneticilerinin, gelişen teknolojiyi hem 

yönetsel alanda hem de eğitsel alanda etkin bir biçimde kullanmaları için 

gereksinim duyulan teknoloji liderliği yeterliklerinin düzeylerini araştırmıştır. 

Araştırmacı tarafından geliştirilen anket 48 okul yöneticisine uygulanmıştır. 

Araştırmada okul yöneticilerinin teknoloji liderliği boyutundaki roller; alt yapı, 

değişim, eğitim-öğretim, emniyet-güvenlik, etik değerler, teknolojik liderlik, 

öğretim programı, personel geliştirme, planlama ve teknolojik dayanaklar 

olarak belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, ilköğretim okulu 

yöneticilerinin teknoloji liderliğinin alt boyutlarından olan altyapı ve eğitim-

öğretim boyutlarında teknolojiden yeterince yararlanmadıkları, emniyet- 

güvenlik işlerinde ve etik değerlerin oluşumunda teknolojiden çoğunlukla 

yararlandıkları belirlenmiştir. Yöneticiler teknoloji liderliği kavramının alt 

boyutları kapsamında kendilerini; teknolojik yeterlikler, teknolojik dayanaklar, 

öğretim programının geliştirilmesi ve personel geliştirme konusunda yeterli 

görmedikleri; planlama işlerinde çoğunlukla yeterli gördükleri belirlenmiştir. 

Yönetsel görevler bakımından kendilerini; büro işlerinde, mali işlerde, öğrenci 

işlerinde, personel işlerinde çoğunlukla yeterli gördükleri, kütüphane işleri 

konusunda ise yeterli görmedikleri sonucuna ulaşılmıştır. 
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 Çakır ve Yıldırım’ın (2009), bilgisayar öğretmenleri ve öğretmen 

adaylarının ilköğretim okullarındaki teknolojinin eğitime kaynaştırılması 

sürecinin başarısını etkileyen unsurlar hakkındaki görüşlerini belirlemek 

amacıyla yaptıkları araştırmaya 518 öğretmen adayı ile 104 öğretmen 

katılmıştır. Araştırmada, kaynaştırma sürecinin başarısını etkileyen unsurlar; 

 

• Okullarda teknolojiye sınırlı erişim, 

• Kalabalık sınıflar, 

• Bilgisayar sayısının yetersiz olması, 

• Öğretmenlerin teknolojiye yönelik olumsuz tutumları, 

• Öğretmenlerin teknoloji kaynaştırılması hakkındaki bilgi yetersizlikleri, 

• Okullarda donanım ve yazılım eksikliği, 

• Teknoloji ile kaynaştırılmış derslerin uygulanmasındaki zaman 

yetersizliği, 

• Yeni teknolojik gelişmelerin yeterince kullanılamaması olarak 

sıralanmıştır. 

 

 Seferoğlu (2009), ilköğretim okul yöneticileri ve müfettişlerinin bilgisayar 

öğretmenlerinden beklentilerini belirlemek amacıyla yaptığı araştırmada, 33 

okul müdürü ve 31 ilköğretim müfettişine anket uygulanmıştır. Araştırmada, 

okul müdürleri ve müfettişlerinin bilgisayar öğretmenlerinden yüksek düzeyde 

beklentileri olduğu, ancak bu beklentilerin birçok durumda karşılanmadığı 

belirlenmiştir. Ayrıca, bu beklentilerin daha çok eğitim dışı etkinliklerde 

yoğunlaştığı saptanmıştır. Öte yandan, okulların fiziksel koşullarının ve 

okullarda görevli bilgisayar öğretmenleri niteliğinin, eğitim ortamlarında etkili 

biçimde teknoloji kullanımı üzerine etkisi olduğu bulunmuştur. 

 

Sincar’ın (2009), öğretmenlerin görüşlerine göre okul yöneticilerinin 

teknoloji liderliği rollerine ilişkin yeterliklerini belirlemek üzere yaptığı 

araştırmada, okul yöneticilerinin teknoloji liderliği rolleri “İnsan Merkezililik”, 

“Vizyon”, “İletişim ve İşbirliği” ve “Destek” olarak belirlenmiştir. Araştırma 

sonuçlarına göre, tüm bu boyutlar açısından ilköğretim okulu yöneticilerinin 

teknoloji liderliği görevini ‘kısmen’ gerçekleştirdikleri belirlenmiştir. Alt boyutlar 
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açısından incelendiğinde ise katılımcı öğretmenler, okul yöneticilerinin en fazla 

“Destek” alt boyutuna ilişkin, en az ise “İletişim ve İşbirliği” alt boyutuna ilişkin 

görevlerini yerine getirdiklerini belirtmişlerdir. 

 

Marulcu’nun (2010) yaptığı araştırmada, okul yöneticilerinin etkili 

biçimde teknoloji liderliği davranışları gösterme düzeylerinin; yöneticilerin 

liderlik özellikleri, öğrencilerin sosyo-ekonomik düzeyleri, okulların teknolojik 

altyapısı ve teknoloji çıktıları arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığına 

bakılmış olup, bu dört değişkenin okulların teknoloji çıktıları üzerine etkisi 

incelenmiştir. Araştırmada, okul yöneticilerinin teknoloji liderliği davranışlarını 

yerine getirme düzeylerini belirlemek için, hem yöneticilerin hem de 

öğretmenlerin görüşlerine başvurulmuştur. Araştırmaya 81 okul yöneticisi ve 

399 öğretmen katılmıştır. Araştırmada, öğrencilerin sosyo-ekonomik 

durumlarının ve okulların teknolojik altyapısının okulların teknoloji çıktılarının 

başarısı üzerine etkisi olmadığı, okul yöneticilerinin liderlik özelliklerinin ise bu 

başarıya etkisi olduğu belirlenmiştir. Ayrıca araştırma sonucunda, okulların 

teknolojiye ilişkin bütçelerinin ve komitelerinin var olmadığı da belirlenmiştir.   

 

Uçkan’ın (2010), ilköğretim ve ortaöğretim okullarında teknoloji 

liderlerinin belirlenmesi amacıyla yaptığı araştırmaya 54 yönetici ve 393 

öğretmen katılmıştır. Araştırmada, yöneticilerin ve formatör öğretmenlerin, 

diğer branş öğretmenlerine göre teknoloji lideri olmaya daha yatkın oldukları 

belirlenmiştir. Araştırmada, teknoloji lideri özelliklerine sahip olmalarına ilişkin 

yöneticiler ve formatör öğretmenler arasında belirgin farklar ortaya 

çıkmamıştır. Bununla birlikte, yöneticilerin daha çok yöneltme, kaynak 

sağlama ve planlama gibi konularda, formatör öğretmenlerin ise teknik destek 

sağlama konusunda etkin rol aldıkları belirlenmiştir.  

 

 Banoğlu (2011),  ilk ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan okul 

müdürlerinin teknoloji liderliği yeterliklerini belirlemek amacıyla bir araştırma 

yapmıştır. Araştırmaya veri toplamak amacıyla, Amerikan Araştırma Enstitüsü 

(AIR) ve Teknoloji Liderliği İleri Araştırma Merkezi (CASTLE) tarafından Iowa 

Eyalet Üniversitesi’nin katkısıyla geliştirilen ölçek uyarlanarak kullanılmıştır. 

Araştırma sonucunda, okul müdürlerinin “önemli oranda” teknoloji liderliği 
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yeterliği gösterdiği belirlenmiştir. Alt boyutlar açısından incelendiğinde okul 

yöneticilerinin en düşük yeterliğe sahip oldukları boyutun “Liderlik ve Vizyon” 

olduğu belirlenmiş olup, kadın yöneticilerin erkek yöneticilere göre daha yeterli 

oldukları saptanmıştır. Araştırmada ulaşılan diğer bir önemli sonuç ise, 

okullarda görevli BT formatör öğretmenlerin, okul müdürlerinin teknoloji 

liderliği yeterlikleri üzerine olumlu etkileri olduğu yönündedir. 

 

Teknoloji Liderliği Konusunda Yurtdışında Gerçekleştirilmiş Araştırmalar 

 

 Macneil ve Delafield (1998),  okul yöneticilerinin liderlik davranışlarının, 

okullarındaki teknoloji uygulamalarının başarısı üzerine etkisini incelemişlerdir. 

Bu amaçla 64 okul yöneticisine ulaşılmıştır. Araştırmada, okul yöneticilerinin 

teknoloji kullanımı ve öğretmenlerin meslekî gelişim etkinliklerine katılmaları 

konularına oldukça önem verdikleri belirlenmiştir. Öte yandan, okullarda etkili 

biçimde teknoloji kullanımının başarısını etkileyen temel sorunlar; maddi 

kaynak eksikliği, okulların altyapı yetersizliği ve personelin meslekî gelişimleri 

için yeterince zaman ayıramamaları olarak belirlenmiştir. Araştırmacılar, 

okullarda etkili biçimde teknoloji kullanımının sağlanabilmesi için, okul 

yöneticilerinin öğretmenleri bu konuda desteklemeleri gerektiğini 

vurgulamışlardır. 

  

Hudanich (2002), New Jersey’deki okul yöneticilerinin teknoloji liderliği 

yeterliklerini belirlemek, yöneticilerin kişisel özelliklerinin eğitim ortamında 

teknolojinin uygulanması üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla 232 okul 

yöneticisi ile bir araştırma yapmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; internetin 

öğrenme kültürüne doğrudan etkisi olduğu, bilgi akışını ve bilgi kontrolünü 

değiştirdiği belirlenmiştir. Ayrıca, yöneticilerin teknoloji konusundaki deneyim 

ve yeterliklerinin, teknolojinin eğitime kaynaştırılması sürecinde etkili olduğu 

ve yöneticilerin bu süreçte öğretmenlere mutlaka destek olması gerekliliği 

ortaya çıkmıştır. 

  

 Dawson ve Rakes (2003), okul yöneticilerinin hizmet-içi eğitimlere 

katılmalarının ve demografik özelliklerinin teknoloji kaynaştırma süreci üzerine 

etkisini araştırmışlardır. Araştırmaya 398 okul yöneticisi katılmıştır. 
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Araştırmada, okul yöneticilerinin çoğunun teknolojinin eğitime kaynaştırılma 

süreci hakkında eğitim aldıkları belirlenmiştir. Bu eğitimlere katılma süresi 

arttıkça, kaynaştırma sürecinin başarı düzeyinde de artış olduğu bulunmuştur. 

Ayrıca, okul yöneticilerinin yaşlarının teknoloji kaynaştırma sürecinin başarısı 

üzerine etkisi olduğu saptanmıştır. Okul yöneticilerinin yaşları arttıkça, 

teknoloji liderliği rollerini daha yüksek düzeyde yerine getirdikleri bulunmuştur. 

Öte yandan, okul yöneticilerinin cinsiyetleri, kıdemleri ve görev yaptıkları 

okulun büyüklüğü ile teknoloji kaynaştırma sürecinin başarısı arasında anlamlı 

bir ilişki bulunmamıştır. Araştırma sonunda, okul yöneticilerine teknolojinin 

temel öğelerine ilişkin eğitimlerin verilmesinin gerekliliği vurgulanmıştır. 

 

Ury (2003), okul yöneticilerinin bilişim teknolojilerini kullanma 

becerilerinin NETS-A standartlarına göre belirlemek amacıyla Missouri’deki 

900 okul yöneticisinin katıldığı bir araştırma yapmıştır. Bu çalışmada ayrıca 

okul yöneticilerinin teknoloji liderliği davranışlarının, çeşitli değişkenlere 

(cinsiyet, okulun büyüklüğü, okuldaki yöneticilik kıdemi vb.) göre değişip 

değişmediği de araştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, Missouri Teknoloji 

Liderliği Akademisine (MTLA) katılan yöneticilerin, ileri düzeyde bilgisayar 

kullanımı, internet kullanımı ve toplumsal/etik standartlara uymaya ilişkin 

performanslarının daha yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte, 

bu akademiye devam etmeleriyle NETS-A standartları kapsamında 

gösterdikleri davranışlar arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Araştırmada 

ayrıca çeşitli değişkenlere göre okul müdürlerinin bilgisayar ve diğer 

teknolojileri kullanımlarıyla ilgili davranışlarının farklılaşmadığı belirtilmiştir. 

 

Scanga’nın (2004), okul yöneticilerinin teknoloji yeterliklerini NETS-A 

standartlarına göre belirlemek amacıyla yaptığı araştırmaya 242 okul 

yöneticisi katılım göstermiştir. Araştırma sonuçlarına göre, yöneticilerin 

teknoloji uygulamalarına uyum sağlayamadığı ya da yetersiz kaldığı 

durumlarda, okullarında da teknolojinin etkin bir biçimde eğitim ortamlarına 

kaynaştırılamadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Ayrıca bir teknoloji planının 

hazırlanmadığı okullarda, eğitimin etkili bir biçimde işlevini yerine getiremediği 

belirlenmiştir.  
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Liang ve diğerlerinin (2005), Çin’deki öğretmen adayları ile 

öğretmenlerin teknoloji kullanım yeterliklerini NETS-T standartlarına göre 

değerlendirdikleri araştırmada, öğretmenlerin %5.3’ünün bu standartlar 

açısından yetersiz, %53.9’unun az düzeyde, %39.3’ünün yeterli düzeyde ve 

%1.3’ünün ise oldukça yeterli düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Araştırmacılar, öğretmenlerin beş yıllık lisans eğitimi döneminde bilgisayar 

okur-yazarlığı ve formasyon dersi almalarına karşın, bu derslerde teknolojinin 

eğitim sürecine etkili biçimde nasıl kaynaştırılabileceği bilgisinin verilmemesini, 

bu olumsuz durumun en önemli nedeni olarak vurgulamışlardır. 

 

Persaud (2006), okul yöneticilerinin ve bölge eğitim müdürlerinin 

teknolojinin eğitime kaynaştırılmasındaki rollerini nasıl algıladıkları araştırılmış 

ve bu rollerini gerçekleştirmek için sahip olmaları gereken bilgi ve beceriler 

tanımlanmaya çalışılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, okul yöneticilerinin 

bilişim teknolojileri hakkında yetersiz oldukları ve NETS-A standartlarının tüm 

boyutlarında meslekî gelişim fırsatlarına gereksinimleri oldukları belirlenmiştir. 

Aynı zamanda okul müdürlerinin teknoloji uygulaması alanında kişisel 

gelişimleri için planlama yapmalarının teknoloji liderliği rollerini olumlu olarak 

etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada teknolojinin eğitim ortamlarına 

kaynaştırılması sürecinde, okul yöneticilerinin teknolojinin öğretim 

programlarına alınması için daha fazla ilgi göstermeleri gerekliliği sonucu 

ortaya çıkmıştır.  

 

 Serhan (2007), okul yöneticilerinin teknoloji kullanımına ilişkin 

davranışlarını belirlemek üzere Birleşik Arap Emirlikleri’nde gerçekleştirdiği 

araştırmaya 200 yönetici katılmıştır. Araştırmada, okul yöneticilerinin hizmet-

içi eğitimlere katıldıktan sonra okullarında teknoloji kullanımına daha önem 

verdikleri ve bu konuda öğretmenleri destekledikleri belirlenmiştir. Bu hizmet-

içi eğitimlere katılan okul yöneticilerinin yeni teknolojilerin kaynaştırılması 

konusunda güdülendiklerini ve bunların kullanımı konusunda daha istekli 

oldukları da vurgulanmıştır. Öte yandan okul yöneticileri, teknolojinin sınıf 

içinde kullanıldığı durumlarda, hem öğrenciler arasındaki işbirliğinin arttığını 

hem de öğrenmelerinin desteklendiğini belirtmişlerdir. 
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Oubre (2007)  okul yöneticilerinin yeterliklerini belirlemek amacıyla 

NETS-A standartları dikkate alınarak 163 okul yöneticisi üzerinde bir araştırma 

yapmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre okul yöneticileri, bu standartlardan 

en fazla “Verimlilik ve Meslekî Gelişim” standardını önemsemektedirler. Yine 

araştırma sonuçlarına göre, okul yöneticileri teknolojinin eğitim ortamlarına 

kaynaştırılması konusunda yoğun bir biçimde çaba sarf ettikleri ve eğitimin 

niteliğinin artması amacıyla teknolojinin her alanda kullanılması gerektiği 

yönünde görüş bildirmişlerdir. 

 

 Afshari, Bakar, Luan, Samah ve Fooi’nin (2008), okul yöneticilerinin 

teknoloji yeterliklerini ve liderlik stillerini belirlemek amacıyla İran’da yaptıkları 

araştırmaya, 20 yönetici katılmıştır. Araştırmada, okul yöneticilerinin bilişim 

teknolojilerini daha çok yönetsel işlemlerde kullandıkları belirlenmiş olup, 

teknolojik açıdan orta düzeyde yeterli oldukları saptanmıştır. Araştırmacılar, 

okul yöneticilerinin teknoloji lideri olarak rollerini başarıyla yerine 

getirebilmelerinin temel koşulunun, yöneticilerin eğitim ortamlarında bilişim 

teknolojileri kullanımının etkisini anlayabilmeleri olduğunu ifade etmişlerdir. 

 

Okul yöneticilerinin teknoloji liderliği rolleri ile ilgili yurtiçinde ve yurt 

dışında yapılan araştırmaların konuları karşılaştırıldığında, yurtdışında yapılan 

çalışmalarda, bu konuda belirlenmiş standartların temel alındığı görülmektedir. 

Türkiye’deki çalışmaların ise daha çok eğitim ortamlarında bilişim 

teknolojilerinin etkin kullanımı ve bu süreçte okul yöneticilerinin rollerine 

yönelik olduğu görülmektedir. Gerek yurtiçi gerekse yurtdışı araştırmalar 

ışığında, teknolojinin eğitim ortamlarına kaynaştırılmasının, eğitimin niteliğini 

arttırdığı yönünde sonuçlara ulaşılmıştır. Bu süreçte okul yöneticilerinin 

teknolojiye ilişkin gelişmeleri yakından izlemesi, teknolojiyi eğitim ortamına 

kaynaştırmak için çaba sarf etmesi, okul ortamında etkin bir biçimde teknoloji 

liderliği yapması, öğretmenlere model olması, personele gereken desteği 

vermesi gibi görevlerinin son derece önemli olduğu bildirilmektedir. Okul 

yöneticilerinin bu görevleri yerine getirirken, özellikle teknoloji liderliği rolüne 

dikkat çekilmiş olup, bu aşamada okul yöneticilerinin üzerine düşen görevleri 

ne ölçüde yerine getirdiklerinin farkında olmasının gerekliliği üzerinde 

durulmuştur. 
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BÖLÜM 3 

 

YÖNTEM 

 

Bu bölümde araştırmanın modeli, araştırmanın evren ve örneklemi, veri 

toplama araçları, verilerin toplanması ve çözümlenmesine ilişkin bilgiler yer 

almaktadır.  

 

Araştırmanın Modeli 

 

İlköğretim okul yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerine ilişkin 

yeterliklerini belirlemeyi amaçlayan bu araştırma tarama modelindedir. 

Tarama modeli geçmişteki ya da halen var olan bir durumu olduğu biçimiyle 

betimlemeyi amaçlayan bir araştırma yaklaşımıdır (Balcı, 2004). Okul 

yöneticilerinin teknoloji liderliği rolleri ile ilgili yeterliklerini belirlemek amacı ile 

araştırmacı tarafından geliştirilen, uzman görüşleriyle son hali verilen veri 

toplama araçları ilköğretim okul yöneticilerine ve öğretmenlere uygulanarak 

veriler toplanmıştır. 

 

Evren ve Örneklem  

 

Araştırmanın evrenini Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesindeki il merkezi, 

ilçe, belde ve köylerde bulunan devlet ilköğretim okullarında görev yapan okul 

yöneticileri ve öğretmenler oluşturmaktadır. Bu araştırmada, evreni temsil 

etmek üzere örneklem alma yoluna gidilmiştir. Örneklem seçiminde evren yedi 

coğrafî bölge olması nedeniyle, öncelikle yedi alt tabakaya ayrılmıştır. Her 

bölgede yer alan iller, sosyo-ekonomik düzeylerine göre "az gelişmiş", 

"gelişmekte olan" ve "gelişmiş" biçiminde sınıflandırılmıştır (DPT, 2003). 

Böylece her bölge üç alt tabakaya ayrılmıştır. Bölgelerden elde edilen üç 

tabaka içinde üç il belirlenmiştir. Böylece, her bölgeden bir “gelişmiş”, bir 

“gelişmekte olan” ve bir “az gelişmiş” il olmak üzere, toplam üç il seçilmiştir. 

İstanbul ili, Marmara bölgesinin en gelişmiş ili olmakla birlikte, bu ildeki okul 
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sayısı örnekleme alınacak iller arasında büyük bir fark yarattığından, İstanbul 

ili yerine Kocaeli ili örnekleme alınmıştır. Buna göre, araştırmanın örneklemi 

yapılan "çok aşamalı örnekleme" sonucu, 21 ildeki 445 ilköğretim okulu, 950 

ilköğretim okulu öğretmeni ile 879 ilköğretim okulu yöneticisinden (her okulda 

iki yönetici olduğu varsayılmıştır) oluşmaktadır.  

 

Bölgelere göre örneklem seçilen iller Çizelge 1'de yer almaktadır. 

 
Çizelge 1. Araştırma Örneklemine Alınan İller 

 
 
Bölgeler    Gelişmiş  Gelişmekte Olan  Az Gelişmiş 
 

Marmara Bölgesi   Kocaeli  Edirne    Çanakkale 

Ege Bölgesi    İzmir   Muğla    Uşak 

Akdeniz Bölgesi   Antalya  Burdur   Kahramanmaraş 

İç Anadolu Bölgesi  Ankara  Konya    Sivas 

Karadeniz Bölgesi  Zonguldak  Amasya   Ordu 

Doğu Anadolu Bölgesi Malatya  Erzincan   Ardahan 

G. Doğu Anadolu Bölgesi   Gaziantep  Diyarbakır   Mardin 

 

 

Uygulama yapılacak olan illerdeki okullar seçilirken, seçilen illerdeki 

okulların il, ilçe, belde ve köylerdeki sayısal değerlerine göre orantı kurulmuş 

ve bu okullara ulaşılması araştırmanın amacı açısından gerekli görülmüştür. 

Uygulama yapılacak okullardan, il merkezi (ilçe dâhil), belde ve köylerde yer 

alan okul sayısının toplam okul sayısı içindeki oranı bulunmuş ve bu oran ile 

uygulama yapılacak ilköğretim okulu sayısı belirlenmiştir. Örneğin 2009–2010 

öğretim yılı verilerine göre Ankara genelinde toplam ilköğretim okul sayısı 

890’dır. İl merkezinde 651 okul var iken, köy ve beldelerdeki okul sayısı 

239’dur. İl merkezindeki ilköğretim okul sayısının, belde ve köylerdeki okul 

sayısına oranı yaklaşık olarak %73 (651/890=0.73) olarak hesaplanmıştır. 

Buna göre araştırma kapsamında Ankara’da uygulama yapılan 39 okulun 

%73’ü (39*0.73=28) il merkezinden, geri kalan 11 okul ise belde ve köylerdeki, 

BT sınıfı bulunan okullardan yansız olarak belirlenmiştir. Araştırma 
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örnekleminde yer alan yönetici, öğretmen ve okul sayısı Çizelge 2’de yer 

almaktadır. 

 

Çizelge 2. Araştırma Örnekleminde Yer Alan Yöneticilerin ve 

Öğretmenlerin Coğrafî Bölge ve İllere Göre Dağılımı 

 

Bölge  il            Yönetici                Örneklem            Öğretmen      Örneklem       Okul 

               Sayısı                 Sayısı              Sayısı 

 

Marmara   Kocaeli  700  30  7960             29 15 

Bölgesi  Edirne  298  13  2169               8   7 

  Çanakkale 376  16  2670             10   8 

   

Ege  İzmir  1820  93  20208            138 47 

Bölgesi  Muğla   766  39   4732              32 20 

  Uşak   358  18   2214              15   9 

 

Akdeniz   Antalya  1268  63  9877              65 32 

Bölgesi  Burdur   314  16  1750              12   8 

  K.Maraş  1520  76  7619              50 38 

 

İç Anadolu Ankara  1780  77  25591            142 39 

Bölgesi  Konya  1844  80  13498              75 40 

  Sivas  1128  57   4709              26 29 

 

Karadeniz Zonguldak 592  24  3586              28 12 

Bölgesi  Amasya  418  17  2435              19   9 

  Ordu  900  37  5001              39 19 

 

Doğu   Malatya  1686  35  5876              51 18 

Anadolu  Erzincan   498  11  1597              14   6 

Bölgesi  Ardahan   594  13   865                8   7 

 

Güney Doğu Gaziantep 1821  42   9508              72 21 

Anadolu  Diyarbakır 2529  76  10236              78 38 

Bölgesi  Mardin  1342  46   5134              39 23 

 

Toplam  21               22552               879               147235            950             445 

 
Kaynak: (Türkiye Millî Eğitim İstatistikleri 2008 – 2009, MEB). 
 

  

 Çizelge 3’de araştırmaya katılan ilköğretim okulu yöneticilerinin kişisel 

özelliklerine ilişkin bilgilerin dağılımına yer verilmiştir. 
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Çizelge 3. Araştırmaya Katılan Okul Yöneticileri İle İlgili Kişisel Bilgiler 

 

               Frekans (n)                        Yüzde (%) 

 

Görev    Müdür   427   50.2 

    Müdür Yardımcısı 422   49.8 

     

Meslekî Kıdem  1-5 yıl     86   10.1 

    6-10 yıl   225   26.5 

    11-15 yıl   188   22.1 

    16-20 yıl   109   12.8 

    21 yıl ve üzeri  241   28.4 

 

Eğitim Durumu  Ön lisans    97   11.4 

    Lisans   711   83.7 

    Lisansüstü    28     3.3 

    Diğer     13     1.5 

 

Toplam      849   100 

 

 

 

 Çizelge 3’de görüldüğü gibi örneklemi oluşturan 849 ilköğretim okulu 

yöneticisinin %50.2’si müdür, %49.8’i de müdür yardımcısıdır. Araştırmaya 

katılan yöneticilerinin %28.4’ünü 21 yıl ve üzeri, %26.5’ini 6-10 yıl arası, 

%22.1’ini de 11-15 yıl arası kıdeme sahip oldukları görülmektedir. Eğitim 

durumlarına bakıldığında ise büyük bir çoğunluğunun (%83.9) lisans mezunu 

olduğu görülmektedir.   

 

 Çizelge 4’de ise araştırmaya katılan ilköğretim okul öğretmenlerinin 

kişisel özelliklerine ilişkin bilgilerin dağılımına yer verilmiştir. 
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 Çizelge 4. Araştırmaya Katılan Öğretmenler İle İlgili Kişisel Bilgiler 

 

              Frekans (n)          Yüzde (%) 

 

Branş    Sınıf    450   47.4 

    Bilişim Teknolojileri   109   11.5 

    Diğer    391   41.2 

 

Meslekî Kıdem  1-5 yıl    402   42.3 

    6-10 yıl    263   27.7 

    11-15 yıl    166   17.5 

    16-20 yıl       53     5.6 

    21 yıl ve üzeri     66     6.9 

 

 

Eğitim Durumu  Ön lisans     41     4.3 

    Lisans    875   92.1 

    Lisansüstü     34     3.6 

 

Toplam       950   100 

 

 

 Çizelge 4’de görüldüğü gibi örneklemi oluşturan 950 ilköğretim okulu 

öğretmenlerinin %47.4’ü sınıf, %11.5’i bilişim teknolojileri ve %41.2’si de diğer 

branş (dal) öğretmenlerinden oluştuğu görülmektedir. Araştırmaya katılan 

öğretmenlerin meslekî kıdemlerine bakıldığında %42.3’ünün 1-5 yıl arası 

kıdeme sahip oldukları görülmektedir. Eğitim durumlarına bakıldığında ise 

katılımcı öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun (%92.1) lisans mezunu 

olduğu görülmektedir. 

 

Veri Toplama Araçlarının Geliştirilmesi 

 

Araştırma amaçları doğrultusunda uygun veri toplama araçlarının 

geliştirilebilmesi için ilgili alanyazın incelenmiş olup, MEB’in ilgili genelgeleri ve 

görev talimatlarından yararlanılmıştır. Oluşturulan veri toplama araçlarının 

geliştirilmesi aşamasında uzman görüşleri alınarak, ölçekler üzerinde gerekli 

düzeltmeler yapılmıştır. Uzmanlardan gelen dönütler doğrultusunda 

öğretmenler için hazırlanan veri toplama aracında, uygun görülmeyen ya da 
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aynı beceriyi ölçtüğü düşünülen bazı maddelerin çıkarılmasının ardından 

madde sayısı 18’e inmiştir. Bu doğrultuda “İlköğretim Okul Yöneticilerinin 

Teknoloji Liderliği Rollerine İlişkin Yeterlikleri Ölçeği” hem yöneticilerin 

kendilerini değerlendirdikleri 24 maddeden oluşan, hem de öğretmenlerin 

yöneticilerini değerlendirdikleri 18 maddeden oluşan ölçekler hazırlanmış ve 

kullanılmıştır.  

 

“İlköğretim Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Rollerine İlişkin 

Yeterlikleri Ölçeği” iki ayrı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, kişisel 

bilgilerden, ikinci bölüm ise ilköğretim okul yöneticilerinin teknoloji liderliği 

rollerine ilişkin yeterliklerinin belirlenmesine yönelik maddelerden 

oluşmaktadır. Veri toplama araçlarında yer alan maddelerde beşli 

derecelendirme ölçeği kullanılmıştır. Ölçek, kesinlikle katılmıyorum(1), 

katılmıyorum(2), kısmen katılıyorum(3), katılıyorum(4), kesinlikle 

katılıyorum(5) biçiminde puanlanmıştır. Ölçek ile elde edilen aritmetik ortalama 

puanlarının derecelenmesi ve yorumlanması için istatistikteki sayıların gerçek 

alt ve üst değer alanı kavramından hareket edilmiştir. Bu puanlamada en 

olumsuz ifade 1, en olumlu ifade ise 5 olarak kabul edilmiştir.  

 

   Yöneticiler için hazırlanan ölçekte yer alan 24 maddenin, aynı yapıyı 

ölçüp ölçmediğini,  tek faktörlü ya da çok faktörlü olup olmadığını tespit etmek 

amacıyla, en yaygın teknik olan “Temel Bileşenler Analizi (TBA)” tekniği 

kullanılmıştır. Ölçekte TBA tekniği kullanılarak dik döndürme yaklaşımı olan 

varimax uygulanmıştır. Elde edilen Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) uygunluk 

değerinin “.956” çıkması ve bu değerin Büyüköztürk (2002) tarafından önerilen 

en düşük .60 değerinden yüksek olması ve Bartlett testi (Bartlette’s Test of 

Sphericity: p<.00) sonucunun anlamlı olması verilerin faktör çözümlemesine 

uygun olduğunu göstermiştir.  

 

 Gerçekleştirilen temel bileşenler analizi sonucunda ölçekte yer alan 24 

maddenin 4 faktörde yüksek yük değeri aldığı (.40 ve üzeri), ancak 4 

maddenin binişik maddeler oldukları gözlenmiştir. Bu 4 maddenin 

çıkarılmasıyla tekrarlanan döndürülmüş temel bileşenler analizi sonucunda 

ölçekte kalan 20 maddenin KMO değeri .948 ve Bartlett testi sonucunun 
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anlamlı (p<.00) olduğu görülmüştür. 7 maddenin yer aldığı birinci faktörde 

faktör yükü değerlerinin; .772 ile .564 arasında, 4 maddenin yer aldığı ikinci 

faktörde, faktör yükü değerlerinin .752 ile .616 arasında, 6 maddenin yer aldığı 

üçüncü faktörde faktör yükü değerlerinin .682 ile .577 arasında ve 3 maddenin 

yer aldığı dördüncü faktörde ise faktör yükü değerlerinin .803 ile .658 arasında 

değiştiği görülmüş ve bu dört faktörün toplam varyansın %61.53’ünü açıkladığı 

belirlenmiştir. Ölçeğin faktör analizi sonuçları Çizelge 5’de verilmiştir. 

 

Çizelge 5. İlköğretim Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Rollerine 

İlişkin Yeterlikleri Ölçeği Faktör Analizi Sonuçları 

 

 Madde No   Boyut 1  Boyut 2  Boyut 3  Boyut 4 

 5    .772 

 6    .770      

 9    .641 

 8    .625 

 14   .583 

 7    .569   

 13   .564 

 3      .752     

 4      .716     

 1      .645 

 2      .616 

 16       .682 

 10       .641 

 17       .635 

 11       .628 

 12       .590 

 15       .577 

 19         .803 

 20         .739 

 18         .658 

          Açıklanan Varyans  18.78%  15.56%  14.87%  12.31% 

     Açıklanan Toplam Varyans: 61.53% 

 

  

 Ölçeğin alt boyutlarının güvenirlik katsayısını belirlemek için iç-tutarlılık 

katsayısı (Cronbach Alpha) hesaplanmıştır. Ölçeğin her bir faktörü için iç-

tutarlılık katsayıları sırasıyla, 1.faktör: .885; 2.faktör: .792; 3.faktör: .788 ve 

4.faktör: .777 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin tamamının güvenirliğine ilişkin 
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olarak hesaplanan iç-tutarlılık katsayısı ise; .927 olarak belirlenmiştir. Ayrıca 

ölçeğin dört boyutta madde toplam korelâsyonuna bakılmış olup, ölçekteki 

maddelerin uygun korelâsyon değerine sahip olduğu belirlenmiştir. Veri 

toplama aracında bulunan boyutlar alanyazın incelemesi sonucunda, “Gelişim 

ve Değerlendirme”, “Destek”, “Planlama ve Denetim” ve “Etik ve Güvenlik” 

olarak isimlendirilmiştir. Her bir boyutta alınan yüksek ya da düşük puan, o 

boyuta ilişkin okul yöneticilerinin teknoloji liderliği görevlerini yerine getirme 

düzeylerini göstermektedir. 

 

 Öğretmenlerin görüşlerinin alındığı veri toplama aracının “Gelişim ve 

Değerlendirme”, “Destek”, “Planlama ve Denetim” ve “Etik ve Güvenlik” alt 

boyutları kapsamında faktör yapısının geçerli bir model olup olmadığını 

belirlemek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulanmıştır. DFA, 

gözlenen ölçümlerin kovaryans ve varyans kaynaklarını ortaya çıkarma 

amacıyla sıklıkla kullanılan bir teknik olup, değişkenler arası ilişkilere dayalı 

olarak faktör ya da faktörleri keşfetmeyi amaçlamaktadır (Jöreskog ve 

Sörbom, 1993; Tabachnick ve Fidell, 2001, akt. Çokluk-Bökeoğlu ve Yılmaz, 

2008). DFA yapılmadan önce, verilerin analize uygunluğunu belirlemek 

amacıyla Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Bartlett testi yapılmıştır. Elde edilen 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) uygunluk değerinin “.966” çıkması ve bu değerin 

Büyüköztürk (2002) tarafından önerilen en düşük .60 değerinden yüksek 

olması ve Bartlett testi (Bartlette’s Test of Sphericity: p<.00) sonucunun 

anlamlı olması verilerin DFA yapılabileceğinin bir göstergesi olarak kabul 

edilmiştir. 

 

Öğretmenler için hazırlanan “İlköğretim Okul Yöneticilerinin Teknoloji 

Liderliği Rollerine İlişkin Yeterlikleri Ölçeği”nin geçerlik çalışmaları 

çerçevesinde DFA sonucu hesaplanan uyum göstergeleri Çizelge 6’da 

verilmiştir. Elde edilen değerlerin farklı türlerdeki uyum göstergelerine 

bakıldığında, gözlenen değerlerin kabul edilebilir sınır değerler içinde olduğu 

belirlenmiştir (Engel, Moosbrugger ve Muller, 2003). 
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Çizelge 6. Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonucu Hesaplanan  
Uyum Göstergeleri 

 

 Uyum Göstergeleri  Kabul Edilebilir Değer  Gözlenen Değer 

 

Ki-Kare/Serbestlik Derecesi  ≤5.00    4.88 

GFI     ≥0.90    0.91 

 AGFI     ≥0.80    0.88 

NNFI     ≥0.90    0.98 

CFI     ≥0.90    0.99 

RMSR     ≤0.05    0.03 

RMSEA    ≤0.08    0.07 

 

 GFI = goodness-of-fit index;  

 AGFI = adjusted goodness-of-fit index; 

 NNFI = non-normed fit index;  

 CFI = comparative fit index; 

 RMSR = root mean square residual; 

 RMSEA = root mean square error of approximation. 

 

 DFA sonucunda 18 maddeden oluşan dört alt boyutlu ölçeğin yapısına 

ilişkin olarak; χ2= 630.58,  sd= 129 ve p=.00 olarak bulunmuştur. Önerilen ki-

kare (Chi-Square)/serbestlik derecesi oranının (χ2/sd= 4.88), 5 ve 5’in altında 

olması gerekliliği dikkate alındığında 18 maddeden oluşan dört boyutlu 

“İlköğretim Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Rollerine İlişkin Yeterlikleri 

Ölçeği” ile elde edilen verilerin teknoloji liderliği yapısını desteklediğine ilişkin 

bulgular elde edilmiştir (Şimşek, 2007). Bununla birlikte diğer uyum 

değerlerine de bakılmıştır. Bunlardan GFI (Goodness of Fit Index), AGFI 

(Adjusted Goodness of Fit Index), CFI (Comparative Fit Index), NNFI (Non-

Normed Fit Index) değerlerinin .90 ve üzerinde olması kabul edilebilir bir 

değer, .95’den büyük olması ise iyi bir değer göstergesi olarak kabul 

edilmektedir. Bununla birlikte RMSEA (Root Mean Square Error of 

Approximation) , RMR (Root Mean Square Residual) ve SRMR (Standardized 

RMR) değerlerinin .05’in altında olması iyi bir uyum değerini, .08’in altında 

olması ise kabul edilebilir bir uyum değeri olduğunu göstermektedir (Şimşek, 

2007). 
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 İlk DFA sonucu 18 maddelik “İlköğretim Okul Yöneticilerinin Teknoloji 

Liderliği Rollerine İlişkin Yeterlikleri Ölçeği” model uyum göstergelerinde 

GFI=.91, AGFI=.88, CFI=.99, NNFI=.98, RMSEA=.07 ve RMSR=.03 değerleri 

elde edilmiştir. Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda yer alan 

modifikasyon önerileri doğrultusunda, 9. ve 10. maddeler arasında 

modifikasyon yapılmasına karar verilmiştir. Yapılan modifikasyonun uyum 

göstergelerine anlamlı düzeyde katkı sağladığı görülmüştür (p<.05). Öte 

yandan ölçekte yer alan tüm maddelerin örtük değişkenleri açıklamada yeterli 

t değeri verdiği belirlenmiştir. Sonuç olarak öğretmenler için hazırlanan 

“İlköğretim Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Rollerine İlişkin Yeterlikleri 

Ölçeği”nin dört faktörlü yapısının, DFA ile doğrulandığı, başka bir deyişle 

faktör yapısının geçerli bir model olduğu görülmüştür. Hesaplanan faktör yük 

değerleri ve hata değerleri Şekil 3’de verilmiştir. 
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Şekil 3. İlköğretim Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Rollerine İlişkin 

Yeterlikleri Ölçeği Faktör Yükleri ve Örüntü Çizelgesi 

 

Şekil 3 incelendiğinde, ölçeğin boyutlarından ölçek maddelerine doğru 

giden tek yönlü oklar üzerinde maddelere ilişkin faktör yükleri gösterilmektedir. 

Hesaplanan faktör yük değerlerinin 0.49-0.85 arasında değişim gösterdiği 

görülmektedir. Bu değerler, maddelerin ilgili faktörlerin (GD: Gelişim ve 

Değerlendirme, D: Destek, PD: Planlama ve Denetim ve EG: Etik ve Güvenlik) 

ya da söz konusu yapının ilgili boyutlarının uygun/iyi birer temsilcileri 

olduklarına işaret etmektedir. Hesaplanan hata değerleri ise 0.29-0.76 

arasında değişim göstermiştir. Hata değerlerinin de kabul edilebilir düzeyde 

(0.90’dan büyük hata değeri bulunmamaktadır) oldukları gözlenmiştir. Tüm bu 



 

 

53 

53 

sonuçlardan anlaşılacağı üzere ölçeğin güvenilir ve başarılı uyum 

göstergelerine sahip olduğu söylenebilir. 

 
 

Verilerin Toplanması 

 

Araştırma verilerinin toplanması amacıyla araştırmacı tarafından 

“www.liderlikanketi.com” adlı internet sitesi oluşturulmuş ve ölçekler bu adres 

üzerinden yayımlanmıştır. İlgili internet sitesi adresinin ve ölçeklere erişim 

şifresinin okullara ulaştırılması aşamasında MEB Eğitim Teknolojileri Genel 

Müdürlüğü’nden destek alınmıştır. 

 

Verilerin Analizi  

 

Araştırma kapsamında veriler, “İlköğretim Okul Yöneticilerinin Teknoloji 

Liderliği Rollerine İlişkin Yeterlikleri Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Veri 

toplama araçları, Likert tipi beşli cevap seçeneğinden oluşan yöneticiler için 

20, öğretmenler için ise 18 olmak üzere toplam 38 maddenin yer aldığı iki 

ölçekten oluşmaktadır. Veriler, SPSS 13.0 istatistik paket programı 

kullanılarak; birinci ve ikinci alt problemlerin çözümleri için frekans (f), yüzde 

(%) ve aritmetik ortalama ( X ); üçüncü alt probleme ait verilerin çözümlenmesi 

için ise varyans analizi ile yapılmıştır. Tek yönlü varyans çözümlemesinin 

sonucunda ortaya çıkan farklılığın kaynağının belirlenmesinde ise Tukey HSD 

testi kullanılmıştır.  
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BÖLÜM 4 
 
 

BULGULAR VE YORUM 
 
 

Araştırmanın bu bölümünde, ilköğretim okullarında görev yapan okul 

yöneticileri ve öğretmenlerden toplanan verilerin çözümlemesi sonucu elde 

edilen bulgular ve bulgulara ilişkin yorumlar yer almaktadır. 

 

1. “İlköğretim okul yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerine ilişkin 

görevlerini yerine getirme düzeyleri nedir?” 

 

 Araştırmanın birinci alt amacı “İlköğretim okullarında görev yapan okul 

yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerine ilişkin görevlerini yerine getirme 

düzeyleri nedir?” biçiminde ifade edilmiştir. Ölçekten alınan toplam puanların 

aritmetik ortalamalarının yüksekliği, okul yöneticilerinin teknoloji liderliği 

rollerine ilişkin görevlerini yerine getirme düzeylerinin yüksek olduğunu, düşük 

olması ise bu görevi yerine getirme düzeylerinin düşük olduğunu 

göstermektedir. Yöneticilerin görüşlerine göre okullarında teknoloji liderliği 

rollerini ne düzeyde yerine getirdiklerine ilişkin betimsel istatistikler Çizelge 

7’de verilmiştir. 

 

Çizelge 7. Yöneticilerin Teknoloji Liderliği Rollerini Yerine Getirme 

Düzeylerine İlişkin Görüşleri 

 

Boyutlar      Madde      En Düşük En Yüksek              X        s          X /k
  
   Sayısı (k)         Puan    Puan 
 
 
1.   Gelişim ve Değerlendirme   7          7.00    35.00             29.83     4.04                 4.26
   
 
2.   Destek     4          4.00                  20.00             17.68     2.36                 4.42
  
 
3.   Planlama ve Denetim   6          6.00    30.00             25.07     3.72                 4.17
  
 
4.   Etik ve Güvenlik    3          3.00    15.00             13.41     1.68                 4.47
  
 
 
Toplam                   20        20.00   100.00             85.99               2.95                4.33         
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Çizelge 7’de de görüldüğü gibi tüm boyutlardan elde edilen puanların 

aritmetik ortalaması 85.99’dur (5 üzerinden 4.33). Alt boyutlar açısından 

incelendiğinde ilköğretim okul yöneticilerinin “Gelişim ve Değerlendirme” 

boyutuna ilişkin ortalama puanı X =4.26, “Destek” boyutuna ilişkin ortalama 

puanı X =4.42, “Planlama ve Denetim” boyutuna ilişkin ortalama puanı 

X =4.17 ve “Etik ve Güvenlik” boyutuna ilişkin ortalama puanı ise X =4.47’dir. 

Buna göre, yöneticilerin “Etik ve Güvenlik” boyutuna ilişkin görevlerini diğer alt 

boyutlara oranla daha yüksek düzeyde yerine getirdiklerini düşündükleri 

söylenebilir. 

 

Gelişim ve Değerlendirme Boyutuna İlişkin Bulgular 

 

Teknoloji lideri olarak okul yöneticilerinin, teknolojiyle ilgili hedefler 

belirlemeleri, öğretim hedeflerine uygun teknolojik kaynakları sağlamaları ve 

başarılı teknolojik uygulamaları izleyip kendi okullarına taşımaları 

gerekmektedir (Anderson ve Dexter, 2005; Persaud, 2006; Scott, 2005). Bu 

süreçte okul yöneticilerinin, öğretmenlerin eğitim ortamlarında teknoloji 

kaynaklarını kullanmalarının etkilerini değerlendirmeleri ve öğretmenlerin 

gereksinimleri doğrultusunda hizmet-içi eğitim etkinlikleri düzenlemeleri de 

önemli görülmektedir (ISTE, 2002; MEB, 2001, 2003). Bu bağlamda, okul 

yöneticilerinin teknolojik hedefler belirleme, teknoloji kullanımının etkilerini 

değerlendirme ve meslekî gelişim fırsatları sağlama gibi rollerine ilişkin 

maddelerin yer aldığı bu boyut “Gelişim ve Değerlendirme” olarak 

isimlendirilmiştir.  

 

“Gelişim ve Değerlendirme” boyutundan elde edilen puanların aritmetik 

ortalaması 29.83’dür  (5 üzerinden 4.26). Bu boyutta yer alan maddelerin 

aritmetik ortalamaları Çizelge 8’de verilmiştir. 
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Çizelge 8. Gelişim ve Değerlendirme Boyutuna İlişkin Bulgular 

 

Maddeler                               X

                

Okul yönetimi olarak, okulumuzun teknolojik vizyonu hazırlanırken öğretmenlerle fikir                4.47          

alışverişinde bulunulmaktadır.     

 

Okul yönetimi olarak, öğrencilerin performanslarının planlı ve kapsamlı olarak                            4.40         

değerlendirilmesi için teknolojinin kullanılması konusunda öğretmenlere destek  

sağlanmaktadır.  

 

Okul yönetimi olarak, öğretim çevrelerine, öğretim hedeflerine ve öğretim programına                4.29          

uygun teknolojilerin seçimi ve kullanılması konusunda öğretmenlere gereken destek  

verilmektedir.  

 

Okul yönetimi olarak, öğretmenlerin performans değerlendirmesini yaparken,                             4.22          

teknolojiyi eğitim-öğretim ortamlarında etkin kullanması konusuna da dikkat edilmektedir.  

 

Okul yönetimi olarak, okulumuzdaki öğretmenlerin bilgisayar ve teknoloji ile ilgili                         4.17           

kurslara ve hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılmaları sağlanmaktadır.  

 

Okul yönetimi olarak, bilgisayar ve teknoloji ile ilgili kurslara ve hizmet içi eğitim                          4.14          

çalışmalarına eksiksiz bir biçimde katılmak için çaba sarf edilmektedir.   

 

Okul yönetimi olarak, bilişim teknolojilerinin etkili bir biçimde kullanımına ilişkin iyi                       4.10           

örnekler seçilip, okulumuzdaki öğretmenlerin de bu çalışmalardan yararlanması  

konusunda çaba sarf edilmektedir. 

 

 

            Bu boyutta yer alan “Okul yönetimi olarak, okulumuzun teknolojik 

vizyonu hazırlanırken öğretmenlerle fikir alışverişinde bulunulmaktadır” 

biçiminde ifade edilen madde en yüksek ortalamaya ( X =4.47) sahiptir. En 

düşük ortalama ( X =4.10) ise “Okul yönetimi olarak, bilişim teknolojilerinin 

etkili bir biçimde kullanımına ilişkin iyi örnekler seçilip, okulumuzdaki 

öğretmenlerin de bu çalışmalardan yararlanması konusunda çaba sarf 

edilmektedir” olarak ifade edilen maddeye aittir.  
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Destek Boyutuna İlişkin Bulgular 

 

Okul yöneticilerinin yönetsel görevlerinin yanında, bilişim çağında 

yaşanan değişim sürecine okullarının seyirci kalmamasını sağlama görevleri 

de önemli görülmektedir (Bailey, 1997; Thomas ve Knezek, 1991). Bu süreçte 

okul yöneticilerinden, okullarının altyapısını teknolojik gelişmelere uygun 

olarak planlamaları ve öğretmenleri desteklemeleri beklenmektedir (MEB, 

2001). Bu bağlamda, okul yöneticilerinin, öğretmenlerin eğitim ortamlarında 

bilişim teknolojilerini kullanmaları sırasında karşılaştıkları sorunları giderme, 

okullardaki değişim sürecini destekleme ve okullarının altyapısını planlama 

gibi rollerine ilişkin maddelerin yer aldığı bu boyut “Destek” olarak 

isimlendirilmiştir.  

 

“Destek” boyutundan elde edilen puanların aritmetik ortalaması 

17.68’dir  (5 üzerinden 4.42). Bu boyutta yer alan maddelerin aritmetik 

ortalamaları Çizelge 9’da verilmiştir. 

 

Çizelge 9. Destek Boyutuna İlişkin Bulgular 

 

Maddeler                                  X

          

Okul yönetimi olarak, teknolojinin eğitim-öğretim ortamlarına etkili bir biçimde                             4.57         

kaynaştırılması konusunda öğretmenler desteklenmektedir.                                                             

                                                                  

Okul yönetimi olarak,  okulumuzun alt yapısının gelişen teknolojilere her düzeyde                       4.47         

uyacak biçimde planlanması için çaba sarf edilmektedir.  

 

Okul yönetimi olarak, formatör ya da bilişim teknolojileri öğretmenlerine, bilişim                          4.37          

teknolojileri ile ilgili değişimleri gerçekleştirmeleri için gereken destek verilmektedir.  

 

Okul yönetimi olarak, okulumuzdaki personellerin teknolojiyi kullanırken yaşadığı                       4.26          

yazılımsal veya donanımsal sorunları gidermek için gerekli destek sağlanmaktadır.  

 

 

            Bu boyutta yer alan “Okul yönetimi olarak, teknolojinin eğitim-öğretim 

ortamlarına etkili bir biçimde kaynaştırılması konusunda öğretmenler 
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desteklenmektedir” biçiminde ifade edilen madde en yüksek ortalamaya 

( X =4.57) sahiptir. En düşük ortalama ( X =4.26) ise “Okul yönetimi olarak, 

okulumuzdaki personellerin teknolojiyi kullanırken yaşadığı yazılımsal veya 

donanımsal sorunları gidermek için gerekli destek sağlanmaktadır” olarak 

ifade edilen maddeye aittir. 

            

Planlama ve Denetim Boyutuna İlişkin Bulgular 

 

Bilişim teknolojilerinin okullarda yaygınlaşması önemli olmakla birlikte, 

bu teknolojilerin etkili biçimde kullanılması; teknoloji kaynaklarının eşit erişime 

olanak sağlayacak biçimde konumlandırılmasına, teknik destek sağlanmasına, 

teknoloji kullanımına yönelik amaçların belirlenmesine, öğretmenlerin yeni 

rollerine uyum sağlayabilmelerine, farklı beceri düzeyindeki öğretmenlere 

destek olunmasına, teknolojiye bütçe ayrılmasına ve BT sınıflarından etkili bir 

biçimde yararlanılmasına bağlıdır (Anderson ve Dexter, 2005; Flanagan ve 

Jacobsen, 2003; MEB, 2001, 2003). Buna göre, okul yöneticilerinin eğitim 

ortamlarında teknolojik kaynakların etkili biçimde kullanılmasını ve 

planlamasını sağlamalarına yönelik rollerine ilişkin maddelerin yer aldığı bu 

boyut “Planlama ve Denetim” olarak isimlendirilmiştir.  

 

“Planlama ve Denetim” boyutundan elde edilen puanların aritmetik 

ortalaması 25.07’dir  (5 üzerinden 4.17). Bu boyutta yer alan maddelerin 

aritmetik ortalamaları Çizelge 10’da verilmiştir. 
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Çizelge 10. Planlama ve Denetim Boyutuna İlişkin Bulgular 

 

Maddeler                                 X     

         

Okul yönetimi olarak, okulumuzdaki bilgisayarlara her öğrencinin eşit biçimde erişmesi               4.54                    

konusunda gerekli tedbirler alınmaktadır. 

                                                                                                                                                              

Okul yönetimi olarak, BT sınıfının etkili kullanılıp kullanılmadığı konusunda sürekli                      4.39        

 olarak denetim yapılmaktadır.  

 

Okul yönetimi olarak, BT sınıfının kullanımı için hazırlanan planın bir örneğinin BT                      4.38       

sınıfına asılması ve daha sonra planda değişiklikler yapılmış ise, yapılan değişikliklerin 

en kısa sürede öğretmenlere duyurulması sağlanmaktadır.  

 

Okul yönetimi olarak, BT sınıfının etkili bir biçimde kullanılması için öğretmenlerin ve                  4.26       

öğrencilerin gereksinimleri belirlenmekte, ihtiyaç duyulan teknolojik kaynaklar  

en kısa sürede sağlanmaktadır.  

 

Okul yönetimi olarak, okulumuzun teknolojik gereksinimlerini karşılamak için bütçede                 3.75                   

yeterince pay ayrılmaktadır.  

 

Okul yönetimi olarak, ders dışında BT sınıfının ücretsiz olarak vatandaşların kullanımına            3.73          

açılması sağlanmaktadır. 

 

  

           Bu boyutta yer alan “Okul yönetimi olarak, okulumuzdaki bilgisayarlara 

her öğrencinin eşit biçimde erişmesi konusunda gerekli tedbirler alınmaktadır” 

biçiminde ifade edilen madde en yüksek ortalamaya ( X =4,54) sahiptir. En 

düşük ortalama ( X =3,73) ise “Okul yönetimi olarak, ders dışında BT sınıfının 

ücretsiz olarak vatandaşların kullanımına açılması sağlanmaktadır” olarak 

ifade edilen maddeye aittir.  

 

Etik ve Güvenlik Boyutuna İlişkin Bulgular 

 

Millî Eğitim Bakanlığı, eğitim ortamlarında bilişim teknolojilerinin 

kullanılmasına ilişkin yasal ve güvenlik konularının önemli olduğunu ve bu 

konuda okul yöneticilerinin dikkat etmeleri gerektiğini belirtmektedir (MEB, 

2001, 2006). Buna göre, okul yöneticilerinin, okullarında bulunan teknoloji 
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kaynaklarının orijinal olmasını sağlama, bu kaynakların kullanımı sırasında 

personel ve öğrencilerin iş emniyeti konusunda gerekli tedbirleri alma ve telif 

haklarına uyma rollerine ilişkin maddelerin yer aldığı bu boyut “Etik ve 

Güvenlik” olarak isimlendirilmiştir.  

 

“Etik ve Güvenlik” boyuttan elde edilen puanların aritmetik ortalaması 

13.41’dir  (5 üzerinden 4.47). Bu boyutta yer alan maddelerin aritmetik 

ortalamaları Çizelge 11’de verilmiştir. 

 

Çizelge 11. Etik ve Güvenlik Boyutuna İlişkin Bulgular 

 

Maddeler                                             X     

  

Okul yönetimi olarak, okulumuzda çeşitli teknolojik cihazlar kullanılırken, öğrencilerin                 4.62                   

 ve öğretmenlerin iş emniyeti (güvenliği) konusunda gerekli önlemler her düzeyde  

alınmaktadır                                                                                                                                          

 

Okul yönetimi olarak, okulumuza teslim alınan eğitim materyallerine ait lisans belgeleri             4.48          

alınmakta,  bu materyallere ait CD ve kullanıcı kitapçığı mevcut ise orijinal  

olmasına dikkat edilmektedir.  

 

Okul yönetimi olarak, okulumuzda teknoloji kullanımı esnasında telif haklarına her                    4.30                  

düzeyde önem verilmekte olup, personelin de bu konuda bilgilendirilmesi  

sağlanmaktadır. 

             

 

         Bu boyutta yer alan “Okul yönetimi olarak, okulumuzda çeşitli teknolojik 

cihazlar kullanılırken, öğrencilerin ve öğretmenlerin iş emniyeti (güvenliği) 

konusunda gerekli önlemler her düzeyde alınmaktadır” biçiminde ifade edilen 

madde en yüksek ortalamaya ( X =4.62) sahiptir. En düşük ortalama ( X =4.30) 

ise “Okul yönetimi olarak, okulumuzda teknoloji kullanımında telif haklarına 

her düzeyde önem verilmekte olup, personelin de bu konuda bilgilendirilmesi 

sağlanmaktadır” olarak ifade edilen maddeye aittir. 
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2. “İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin görüşlerine 

göre, okul yöneticileri teknoloji liderliği rollerini ne ölçüde yerine 

getirmektedirler?” 

 

Araştırmanın ikinci alt amacı “İlköğretim okullarında görev yapan 

öğretmenlerin görüşlerine göre, okul yöneticileri teknoloji liderliği rollerini ne 

ölçüde yerine getirmektedirler?” biçiminde ifade edilmiştir. Araştırmaya katılan 

öğretmenlerin görüşlerine göre, yöneticilerin teknoloji liderliği rollerini yerine 

getirme düzeylerine ilişkin elde edilen betimsel istatistikler Çizelge 12’de 

verilmiştir. 

 
 

Çizelge 12. Yöneticilerin Teknoloji Liderliği Rollerini Yerine Getirme 

Düzeylerine İlişkin Öğretmen Görüşleri 

 
Boyutlar      Madde      En Düşük En Yüksek          X   s    X /k  
   Sayısı (k)        Puan                     Puan 
 
 
1.   Gelişim ve Değerlendirme   5          5.00    25.00         20.59 3.82     4.11 
  
 
2.   Destek     4          4.00                   20.00         16.86 2.96     4.21  
 
3.   Planlama ve Denetim   6          6.00    30.00         24.06 4.67     4.01  
 
4.   Etik ve Güvenlik    3          3.00    15.00         13.07 2.13     4.35  
 
 
Toplam                  18         18.00    90.00         82.86               3.40     4.17         

 

 

Çizelge 12’de görüldüğü gibi, tüm boyutlardan elde edilen puanların 

aritmetik ortalaması 82.86’dır (5 üzerinden 4.17). Alt boyutlar açısından 

incelendiğinde, katılımcı öğretmenlerin görüşlerine göre, okul yöneticilerinin 

“Gelişim ve Değerlendirme” boyutuna ilişkin ortalama puanı X =4.11, “Destek” 

boyutuna ilişkin ortalama puanı X =4.21, “Planlama ve Denetim” boyutuna 

ilişkin ortalama puanı X =4.01 ve “Etik ve Güvenlik” boyutuna ilişkin ortalama 

puanı ise X =4.35’dir. Buna göre, katılımcı öğretmenlerin görüşlerine göre 

okul yöneticileri “Etik ve Güvenlik” ” boyutuna ilişkin görevlerini, diğer alt 

boyutlara oranla daha yüksek düzeyde yerine getirdikleri söylenebilir. 
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Gelişim ve Değerlendirme Boyutuna İlişkin Bulgular 

 

“Gelişim ve Değerlendirme” boyutundan elde edilen puanların aritmetik 

ortalaması 20.59’dur  (5 üzerinden 4.11). Bu boyutta yer alan maddelerin 

aritmetik ortalamaları Çizelge 13’de verilmiştir. 

 

Çizelge 13. Gelişim ve Değerlendirme Boyutuna İlişkin Bulgular 

 

Maddeler                                   X       

  

Okul yönetimi, öğretmenlerin bilgisayar ve teknoloji ile ilgili kurslara, hizmet içi             4.19         

eğitim faaliyetlerine katılmaları konusunda destek olmaktadır.  

                                                                      

Okul yönetimi, öğrencilerin performanslarının planlı ve kapsamlı olarak değerlendirilmesi           4.18  

için teknolojinin etkin kullanılması konusunda öğretmenlere destek olmaktadır.  

 

Okul yönetimi, okulumuzun teknolojik vizyonu hazırlanırken öğretmenlerle fikir                            4.17         

alışverişinde bulunmaktadır.    

 

Okul yönetimi, öğretim çevrelerine, öğretim hedeflerine ve öğretim programına uygun                 4.09                    

teknolojilerin seçimi ve kullanılması konusunda gereken desteği vermektedir.  

 

Okul yönetimi, eğitim ortamında bilişim teknolojilerinin daha etkili bir biçimde                               3.93        

nasıl kullanılacağına ilişkin örnekleri öğretmenler ile paylaşmaktadır.  

          

           Bu boyutta yer alan “Okul yönetimi, öğretmenlerin bilgisayar ve 

teknoloji ile ilgili kurslara, hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılmaları konusunda 

destek olmaktadır”  biçiminde ifade edilen madde en yüksek ortalamaya 

( X =4.19) sahiptir. En düşük ortalama ( X =3,93) ise “Okul yönetimi, eğitim 

ortamında bilişim teknolojilerinin daha etkili bir biçimde nasıl kullanılacağına 

ilişkin örnekleri öğretmenler ile paylaşmaktadır.” olarak ifade edilen maddeye 

aittir.  

 

Destek Boyutuna İlişkin Bulgular 

 

Destek boyutundan elde edilen puanların aritmetik ortalaması 16.86’dır 

(5 üzerinden 4.21). Bu boyutta yer alan maddelerin aritmetik ortalamaları 

Çizelge 14’de verilmiştir. 
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Çizelge 14. Destek Boyutuna İlişkin Bulgular 

 

Maddeler                                               X

        

Okul yönetimi, yazılım veya donanım konusunda karşılaşılan sorunların çözümünde                    4.34               

gereken desteği sağlamaktadır. 

                                                                                                                                                                 

Okul yönetimi, teknolojinin eğitim-öğretim ortamlarına etkin bir biçimde kaynaştırılması                4.33              

konusunda öğretmenlere gereken desteği vermektedir.  

 

Okul yönetimi, formatör ya da bilişim teknolojileri öğretmenlerine bilişim teknolojileri                     4.19              

ile ilgili değişimleri gerçekleştirmeleri için gereken desteği vermektedir.  

 

Okul yönetimi, okulumuzun alt yapısını gelişen teknolojilere her düzeyde uyacak                          3.99               

biçimde planlamaktadır.  

 

            

           Bu boyutta yer alan “Okul yönetimi, yazılım veya donanım konusunda 

karşılaşılan sorunların çözümünde gereken desteği sağlamaktadır” biçiminde 

ifade edilen madde en yüksek ( X =4.34) ortalamaya sahiptir. En düşük 

ortalama ( X =3.99) ise “Okul yönetimi, okulumuzun alt yapısını gelişen 

teknolojilere her düzeyde uyacak biçimde planlamaktadır” olarak ifade edilen 

maddeye aittir.  

 

Planlama ve Denetim Boyutuna İlişkin Bulgular 

 

“Planlama ve Denetim” boyutundan elde edilen puanların aritmetik 

ortalaması 24.06’dır (5 üzerinden 4.01). Bu boyutta yer alan maddelerin 

aritmetik ortalamaları Çizelge 15’de verilmiştir. 
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Çizelge 15. Planlama ve Denetim Boyutuna İlişkin Bulgular 

 

Maddeler                                X       
Okul yönetimi, okulumuzda bulunan bilgisayarlara her öğrencinin eşit biçimde                             4.28                 

erişmesi konusunda gerekli tedbirleri almaktadır. 

                                                                                               

Okul yönetimi, okulumuzun teknolojik gereksinimlerini karşılamak için bütçede                            4.25        

 yeterince pay ayırmaktadır.  

 

Okul yönetimi, BT sınıfının kullanımı için hazırlanan planın bir örneğinin BT sınıfına                    4.14       

asılmasını sağlamakta, eğer planda değişiklikler var ise öğretmenlere en kısa sürede  

duyurmaktadır.  

 

Okul yönetimi, öğretmenlerin BT sınıfını daha etkili bir biçimde kullanabilmeleri için                    4.11      

sürekli denetim yapmaktadır.  

 

Okul yönetimi, BT sınıfının etkili bir biçimde kullanılması için öğretmenlerin ve                            4.00                 

öğrencilerin gereksinimlerini belirlemekte, gereksinim duyulan teknolojik kaynakları  

en kısa sürede sağlamaktadır.  

 

Okul yönetimi, ders dışında BT sınıfının ücretsiz olarak vatandaşların kullanımına                      3.26        

açılmasını sağlamaktadır.  

 

 

            Bu boyutta yer alan “Okul yönetimi, okulumuzda bulunan bilgisayarlara 

her öğrencinin eşit biçimde erişmesi konusunda gerekli tedbirleri almaktadır” 

biçiminde ifade edilen madde en yüksek ortalamaya ( X =4.28) sahiptir. En 

düşük ortalama ( X =3.26) ise “Okul yönetimi, ders dışında BT sınıfının 

ücretsiz olarak vatandaşların kullanımına açılmasını sağlamaktadır” olarak 

ifade edilen maddeye aittir. Öğretmenlerin görüşlerine göre, okul 

yöneticilerinin BT sınıflarından çevre halkının da yararlanmalarını sağlamaları 

bakımından daha fazla çaba göstermeleri gerektiği söylenebilir. 

 

Etik ve Güvenlik Boyutuna İlişkin Bulgular 

 

 “Etik ve Güvenlik” boyutundan elde edilen puanların aritmetik 

ortalaması 13.07’dir (5 üzerinden 4.35). Bu boyutta yer alan maddelerin 

aritmetik ortalamaları Çizelge 16’da verilmiştir. 
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Çizelge 16. Etik ve Güvenlik Boyutuna İlişkin Bulgular 

 

Maddeler                                 X

         

Okul yönetimi, okuldaki çeşitli teknolojik cihazlar kullanılırken öğrencilerin ve                               4.46         

öğretmenlerin iş emniyeti (güvenliği) konusunda gerekli önlemleri her düzeyde 

 sağlamaktadır.                                

 

Okul yönetimi, okulumuzda teslim alınan eğitim materyallerinin lisanslı, mevcut CD                    4.31         

ve kitapçıkların orijinal olmasına dikkat etmekte ve öğretmenleri bu konu hakkında 

bilgilendirmektedir.  

 

Okul yönetimi, okulumuzda teknoloji kullanımı esnasında telif haklarına her düzeyde                  4.28                        

 önem vermekte ve öğretmenleri bu konu hakkında bilgilendirmektedir.  

 

         Bu boyutta yer alan “Okul yönetimi, okuldaki çeşitli teknolojik cihazlar 

kullanılırken öğrencilerin ve öğretmenlerin iş emniyeti (güvenliği) konusunda 

gerekli önlemleri her düzeyde sağlamaktadır” biçiminde ifade edilen madde en 

yüksek ortalamaya ( X =4.46) sahiptir. En düşük ortalama ( X =4.28) ise “Okul 

yönetimi, okulumuzda teknoloji kullanımında telif haklarına her düzeyde önem 

vermekte ve öğretmenleri bu konu hakkında bilgilendirmektedir” olarak ifade 

edilen maddeye aittir.  

 

3. “İlköğretim okullarındaki yöneticilerin teknoloji liderliği rollerine 

ilişkin görevlerini yerine getirme düzeyleri; meslekî kıdem ve 

eğitim durumları bakımından farklılaşmakta mıdır?” 

 

Araştırmanın üçüncü problemi doğrultusunda, ilköğretim okul 

yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerine ilişkin görevlerini yerine getirme 

düzeylerinin “Gelişim ve Değerlendirme”, “Destek”, “Planlama ve Denetim” ve 

“Etik ve Güvenlik” boyutlarında meslekî kıdemlerine göre farklılaşıp 

farklılaşmadığına bakılmıştır.  

 

Meslekî Kıdem  

 

 Araştırmanın üçüncü problemi doğrultusunda, ilköğretim okul 

yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerine ilişkin görevlerini yerine getirme 
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düzeylerinin “Gelişim ve Değerlendirme”, “Destek”, “Planlama ve Denetim” ve 

“Etik ve Güvenlik” boyutlarında meslekî kıdemlerine göre farklılaşıp 

farklılaşmadığına bakılmıştır.  

 

Çizelge 17. Gelişim ve Değerlendirme Boyutuna İlişkin Yönetici 

Görüşlerinin Meslekî Kıdem Değişkenine Göre Varyans Analizi Sonuçları 

 

Değişkenler           N   X             S          Varyans          Kareler Sd Kareler    F      Anlamlı 

                 Kaynağı        Toplamı  Ort.          Farklılığın

                      Gözlendiği

               Değişkenler 

 
 
1-5 yıl (A)  86 28.29 4.23 
     Gruplar       325.623 4 81.406 5.079      A-C 
6-10 yıl (B) 225 29.49 4.04  Arası                    A-D 
                                        A-E 
11-15 yıl (C) 188 30.00 3.80        
     Grup İçi   13528.512 844 16.029   p  
16-20 yıl (D) 109 30.20 4.02       
            
21 ve üzeri (E) 241 30.39 4.01       
  
       
Toplam  849 29.83 4.04   13854.135 848  .000 
 
 
 
 

 

           Çizelge 17 incelendiğinde, okul yöneticilerinin “Gelişim ve 

Değerlendirme” boyutundaki rollerini yerine getirmelerine ilişkin görüşleri 

arasında meslekî kıdem değişkenine göre anlamlı farklılaşmalar olduğu 

görülmektedir (F=5,07; p<0.05). Ortaya çıkan bu anlamlı farklılaşmanın hangi 

grup ya da gruplar arasında olduğunu belirlemek için çoklu karşılaştırma 

testlerinden Tukey HSD testi kullanılmıştır. Tukey HSD testinin sonuçlarına 

göre gözlenen anlamlı farklılaşma “1-5 yıl” ile “11-15 yıl”, ”16-20 yıl” ve “21 ve 

üzeri yıl” arasında olduğu görülmektedir. Gruplara ait ortalamalar 

incelendiğinde ise, en yüksek ortalamaya “21 ve üzeri yıl” çalışan yöneticilerin, 

en düşük ortalamaya ise “1-5 yıl” çalışan yöneticilerin sahip oldukları 

görülmektedir.  
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Çizelge 18. Destek Boyutuna İlişkin Yönetici Görüşlerinin Meslekî Kıdem 

Değişkenine Göre Varyans Analizi Sonuçları 

 

Değişkenler N X  S Varyans   Kareler    Sd Kareler F         Anlamlı 

    Kaynağı  Toplamı  Ort.          Farklılığın

                  Gözlendiği 

              Değişkenler 

 
 
1-5 yıl (A)  86 16.82 2.51 
     Gruplar  134.536    4 33.634 6.178 A-C 
6-10 yıl (B) 225 17.37 2.55  Arası      A-D
           A-E 
11-15 yıl (C) 188 17.79 2.19       B-E 
     Grup İçi               4594.623     844 5.444   p  
16-20 yıl (D) 109 18.07 2.10       
            
21 ve üzeri (E) 241 18.03 2.24       
  
       
Toplam  849 17.16 2.36                4729.159   848                  ,000 

 
 
 

            

 

Çizelge 18 incelendiğinde, okul yöneticilerinin “Destek” boyutundaki 

rollerini yerine getirmelerine ilişkin görüşleri arasında meslekî kıdem 

değişkenine göre anlamlı farklılaşmalar olduğu görülmektedir (F=6,178; 

p<0.05). Ortaya çıkan bu anlamlı farklılaşmanın hangi grup ya da gruplar 

arasında olduğunu belirlemek için çoklu karşılaştırma testlerinden Tukey HSD 

testi kullanılmıştır. Tukey HSD testinin sonuçlarına göre gözlenen anlamlı 

farklılaşma “1-5 yıl” ile “11-15 yıl”,”16-20 yıl”, “21 ve üzeri yıl”  ve “6-10 yıl” ile 

“21 ve üzeri yıl” arasında olduğu görülmektedir. Gruplara ait ortalamalar 

incelendiğinde ise, en yüksek ortalamaya “16-20 yıl” çalışan yöneticilerin, en 

düşük ortalamaya ise “1-5 yıl” çalışan yöneticilerin sahip oldukları 

görülmektedir.  
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Çizelge 19. Planlama ve Denetim Boyutuna İlişkin Yönetici Görüşlerinin 

Meslekî Kıdem Değişkenine Göre Varyans Analizi Sonuçları 

 

Değişkenler N X  S Varyans       Kareler Sd Kareler F         Anlamlı 

    Kaynağı     Toplamı  Ort.          Farklılığın

                  Gözlendiği 

              Değişkenler 

 
 
1-5 yıl (A)  86 23.75 4.16 
     Gruplar      281.946 4 70.487 5.169 A-C 
6-10 yıl (B) 225 24.71 3.66  Arası      A-E
           B-E 
11-15 yıl (C) 188 25.32 3.55       
     Grup İçi  11509.369 844 13.637 p 
16-20 yıl (D) 109 25.03 3.94        
 
21 ve üzeri (E) 241 25.69 3.53        
       
Toplam  849 25.07 3.72   11791.315 848  .000 
 
 
 

 

 

Çizelge 19 incelendiğinde, okul yöneticilerinin “Planlama ve Denetim” 

boyutundaki rollerini yerine getirmelerine ilişkin görüşleri arasında meslekî 

kıdem değişkenine göre anlamlı farklılaşmalar olduğu görülmektedir (F=5.169; 

p<0.05). Ortaya çıkan bu anlamlı farklılaşmanın hangi grup ya da gruplar 

arasında olduğunu belirlemek için çoklu karşılaştırma testlerinden Tukey HSD 

testi kullanılmıştır. Tukey HSD testinin sonuçlarına göre gözlenen anlamlı 

farklılaşmanın “1-5 yıl” ile “11-15 yıl”, “21 ve üzeri yıl”  ve “6-10 yıl” ile “21 ve 

üzeri yıl” arasında olduğu görülmektedir. Gruplara ait ortalamalar 

incelendiğinde ise, en yüksek ortalamaya “21 ve üzeri yıl” çalışan yöneticilerin, 

en düşük ortalamaya ise “1-5 yıl” çalışan yöneticilerin sahip oldukları 

görülmektedir.  
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Çizelge 20. Etik ve Güvenlik Boyutuna İlişkin Yönetici Görüşlerinin 

Meslekî Kıdem Değişkenine Göre Varyans Analizi Sonuçları 

 

Değişkenler N X  S Varyans           Kareler Sd Kareler F         Anlamlı 

    Kaynağı         Toplamı  Ort.          Farklılığın

                  Gözlendiği 

              Değişkenler 

 
 
1-5 yıl (A)  86 13.36 1.55 
     Gruplar           10.009 4 2.502 .883 
6-10 yıl (B) 225 13.31 1.78  Arası      
            
11-15 yıl (C) 188 13.34 1.72       
     Grup İçi          2391.750 844 2.834 p - 
16-20 yıl (D) 109 13.61 1.67       
            
21 ve üzeri (E) 241 13.51 1.59       
  
       
Toplam  849 13.41 1.68          2401.759 848  .474 
 
 
 
 

Çizelge 20 incelendiğinde, okul yöneticilerinin “Etik ve Güvenlik” 

boyutundaki rollerini yerine getirmelerine ilişkin görüşlerinin okul 

yöneticiliğindeki kıdemleri açısından anlamlı biçimde farklılaşmadığı 

görülmektedir (F=0.883; p>0.05). Gruplara ait ortalamalar incelendiğinde, en 

yüksek ortalamaya “16–20 yıl” çalışan yöneticilerin, en düşük ortalamaya ise 

“6-10 yıl” çalışan yöneticilerin sahip oldukları görülmektedir. 

 

Araştırmanın ortaya koyduğu bulgulara göre, okul yöneticilerinin 

“Gelişim ve Değerlendirme, “Destek” ve “Planlama ve Denetim” boyutlarındaki 

rollerini yerine getirmelerine ilişkin görüşleri arasında meslekî kıdem değişkeni 

açısından anlamlı farklılaşmalar bulunurken, “Etik ve Güvenlik” boyutundaki 

rollerine ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir farklılaşma bulunmamıştır.  

 

Eğitim Durumu  

   

Araştırmanın üçüncü problemi doğrultusunda, ilköğretim okul 

yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerine ilişkin görevlerini yerine getirme 

düzeylerinin “Gelişim ve Değerlendirme”, “Destek”, “Planlama ve Denetim” ve 

“Etik ve Güvenlik” boyutlarında eğitim durumlarına göre farklılaşıp 

farklılaşmadığına bakılmıştır.  
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Çizelge 21. Gelişim ve Değerlendirme Boyutuna İlişkin Yönetici 

Görüşlerinin Eğitim Durumu Değişkenine Göre Varyans Analizi Sonuçları 

 
 

Değişkenler N X  S Varyans        Kareler Sd Kareler F         Anlamlı 

    Kaynağı      Toplamı  Ort.          Farklılığın

                       Gözlendiği 

              Değişkenler 

 
 
Ön lisans (A) 97 29.98 4.00 
     Gruplar        9.979 3 3.326 .203  
Lisans (B) 711 29.83 4.06  Arası      
  
Lisansüstü (C) 28 29.30 4.10       - 
     Grup İçi      13844.156 845 16.384 p  
Diğer (D)  13 29.81 3.13       
  
       
Toplam  849 29.83 4.04      13854.135 848  .789 
            
      
 

 

Çizelge 21 incelendiğinde, okul yöneticilerinin “Gelişim ve 

Değerlendirme” boyutundaki rollerini yerine getirmelerine ilişkin görüşlerinin 

eğitim durumu değişkeni bakımından anlamlı biçimde farklılaşmadığı 

görülmektedir (F=0.203; p>0.05). Gruplara ait ortalamalar incelendiğinde, en 

yüksek ortalamaya “Ön lisans” düzeyinden mezun yöneticilerin, en düşük 

ortalamaya ise “Lisansüstü” düzeyinden mezun olan yöneticilerin sahip 

oldukları görülmektedir. 

 

Çizelge 22. Destek Boyutuna İlişkin Yönetici Görüşlerinin Eğitim 

Durumu Değişkenine Göre Varyans Analizi Sonuçları 

 

Değişkenler N X  S Varyans           Kareler Sd Kareler F         Anlamlı 

    Kaynağı         Toplamı  Ort.          Farklılığın

                          Gözlendiği 

               Değişkenler 

 
 
Ön lisans (A) 97 17.81 2.35 
     Gruplar  2.085     3   .695 .124  
Lisans (B) 711 17.67 2.36  Arası      
  
Lisansüstü (C) 28 17.57 2.57        
     Grup İçi               4727.074     845     5.594 p - 
Diğer (D)  13 17.76 2.08       
  
Toplam  849 17.68 2.36                4729.159     848  .946 
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Çizelge 22 incelendiğinde, okul yöneticilerinin “Destek” boyutundaki 

rollerini yerine getirmelerine ilişkin görüşlerinin eğitim durumu değişkeni 

açısından anlamlı biçimde farklılaşmadığı görülmektedir (F=0.124; p>0.05). 

Gruplara ait ortalamalar incelendiğinde, en yüksek ortalamaya “Ön lisans” 

düzeyinden mezun yöneticilerin, en düşük ortalamaya ise “Lisansüstü” 

düzeyinden mezun olan yöneticilerin sahip oldukları görülmektedir. 

 

Çizelge 23. Planlama ve Denetim Boyutuna İlişkin Yönetici Görüşlerinin 

Eğitim Durumu Değişkenine Göre Varyans Analizi Sonuçları 

 

Değişkenler N X  S Varyans       Kareler Sd Kareler F         Anlamlı 

    Kaynağı     Toplamı  Ort.          Farklılığın

                  Gözlendiği 

               Değişkenler 

 
 
Ön lisans (A) 97 25.65 3.24 
     Gruplar      44.901 3 14.967 1.077  
Lisans (B) 711 24.99 3.81  Arası      
  
Lisansüstü (C) 28 24.71 3.68       -
     Grup İçi    11746.414 845 13.901 p  
Diğer (D)  13 25.61 2.21       
  
Toplam  849 25.07 3.72                    11791.315 848  .358 
       
        
  
 
 
 

Çizelge 23 incelendiğinde, okul yöneticilerinin “Planlama ve Denetim” 

boyutundaki rollerini yerine getirmelerine ilişkin görüşlerinin eğitim durumu 

değişkeni açısından anlamlı biçimde farklılaşmadığı görülmektedir (F=1.077; 

p>0.05). Gruplara ait ortalamalar incelendiğinde, en yüksek ortalamaya “Ön 

lisans” düzeyinden mezun yöneticilerin, en düşük ortalamaya ise “Lisansüstü” 

düzeyinden mezun olan yöneticilerin sahip oldukları görülmektedir. 
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Çizelge 24. Etik ve Güvenlik Boyutuna İlişkin Yönetici Görüşlerinin 

Eğitim Durumu Değişkenine Göre Varyans Analizi Sonuçları 

 
Değişkenler N X  S Varyans     Kareler  Sd Kareler F         Anlamlı 

    Kaynağı    Toplamı  Ort.          Farklılığın

                           Gözlendiği 

               Değişkenler 

 
 
Ön lisans (A) 97 13.45 1.54 
     Gruplar      1.377  3 .459 .162  
Lisans (B) 711 13.41 1.70  Arası      
  
Lisansüstü (C) 28 13.25 1.73       -
     Grup İçi    2400.382 845 2.841 p  
Diğer (D)  13 13.61 1.60       
  
 
Toplam  849 13.41 1.68 Toplam    2401.759 848  .922 
       
        
      
 

Çizelge 24 incelendiğinde, okul yöneticilerinin “Etik ve Güvenlik” 

boyutundaki rollerini yerine getirmelerine ilişkin görüşlerinin eğitim durumu 

değişkenine göre anlamlı biçimde farklılaşmadığı görülmektedir (F=0.459; 

p>0.05). Gruplara ait ortalamalar incelendiğinde, en yüksek ortalamaya 

“Eğitim Enstitüsü vb.” düzeyinden mezun yöneticilerin, en düşük ortalamaya 

ise “Lisansüstü” düzeyinden mezun olan yöneticilerin sahip oldukları 

görülmektedir. 

 
Araştırmanın ortaya koyduğu bulgulara göre, okul yöneticilerinin 

“Gelişim ve Değerlendirme, “Destek”, “Planlama ve Denetim” ve “Etik ve 

Güvenlik”  boyutlarındaki rollerine ilişkin görüşleri arasında eğitim durumu 

değişkeni açısından anlamlı farklılaşmalar bulunmamıştır.  
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BÖLÜM 5 

 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Bu araştırma, ilköğretim okullarında görev yapan yöneticilerin teknoloji 

liderliği rollerine ilişkin görevlerini yerine getirme düzeylerini hem kendi 

görüşleri, hem de görev yaptıkları okullardaki öğretmenlerin görüşleri 

açısından belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada okul yöneticileri, 

teknolojinin eğitim uygulamalarına kaynaştırılmasını ve bu teknolojilerden etkili 

biçimde yararlanılmasını sağlamaları bakımından teknoloji liderliği rollerine 

ilişkin görevleri yüksek düzeyde yerine getirdiklerini belirtmişlerdir. Ancak, 

belirtmek gerekir ki bu durum, okul yöneticilerinin okullarında teknoloji 

kullanımı konusunda istekli oldukları ve etkili biçimde teknoloji liderliği 

yaptıkları biçiminde yorumlanabileceği gibi, araştırma verilerinin kendini beyan 

(self-report) türünde bir ölçek ile toplanmış olmasından da kaynaklanmış 

olabilir. Bu tür ölçeklerde, sosyal beğenirlik unsuru etkili olabilmektedir. Sosyal 

beğenirlik, bireylerin kendilerini beğenilen ya da istenilen özelliklere sahip 

olarak gösterme eğilimleri olarak açıklanmaktadır (Büyüköztürk, 2008). İlgili 

alanyazın incelendiğinde, okul yöneticilerinin eğitim ortamlarına teknolojinin 

kaynaştırılması sürecinde yüksek düzeyde göstermiş oldukları teknoloji 

liderliği davranışlarının sosyal beğenirlik unsuru tarafından etkilendiğini 

varsayan pek çok araştırma bulunmaktadır (bkz. Afshari, Bakar, Luan, Samah 

ve Fooi, 2008; Banoğlu, 2011; Feldner, 2003; Oubre, 2007; Peterson, 2000; 

Stuart, Mills ve Remus, 2009). Benzer biçimde, bu araştırmada öğretmenler 

de okul yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerini yüksek düzeyde yerine 

getirdiklerini belirtmişlerdir. Ulaşılan bu sonuç, okul yöneticilerinin 

öğretmenlere teknoloji kullanımına ilişkin destek verdikleri ve bu konuda 

onların işlerini kolaylaştırdıkları biçiminde yorumlanabileceği gibi, 

öğretmenlerin ölçek sonuçlarının okul yönetimi tarafından 

değerlendirilebileceğini düşündüklerinden, ölçek maddelerine yüksek puan 

vermelerinden de kaynaklanmış olabilir.  
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Araştırmayla elde edilen bulgulara dayalı sonuç ve tartışmalar teknoloji 

liderliğinin bu araştırmada ele alındığı dört alt boyut açısından aşağıda 

verilmektedir: 

 

Gelişim ve Değerlendirme 

 

• Okul yöneticileri “Gelişim ve Değerlendirme” boyutuna ilişkin rolleri 

yüksek düzeyde (5 tam puan üzerinden 4.26) yerine getirdiklerini 

belirtmişlerdir. 

 

• Öğretmenler, okul yöneticilerinin “Gelişim ve Değerlendirme” boyutuna 

ilişkin rolleri yüksek düzeyde (5 tam puan üzerinden 4.11) yerine 

getirdiklerini belirtmişlerdir. 

 

• Meslekî kıdem değişkeni açısından okul yöneticilerinin “Gelişim ve 

Değerlendirme” boyutundaki rolleri yerine getirmelerine ilişkin görüşleri 

arasında anlamlı farklılaşmalar bulunmuştur. Gözlenen farklılaşmaların 

“1-5 yıl”, “11-15 yıl”, ”16-20 yıl” ve “21 ve üzeri yıl”  çalışma sürelerinin 

arasında olduğu belirlenmiştir. Gruplara ait ortalamalar incelendiğinde, 

yöneticilerin meslekte çalışma süreleri arttıkça, teknoloji liderliği rolünün 

“Gelişim ve Değerlendirme” boyutundaki rolleri yerine getirme 

düzeylerinde de artış olduğu görülmüştür. Bu durum, okul 

yöneticilerinin meslekte çalışma süreleri boyunca edindikleri deneyimin, 

teknoloji liderliği rollerini başarılı biçimde yerine getirmeleri üzerine 

olumlu yönde etkisi olduğu biçiminde yorumlanabilir. 

  

• Eğitim durumu değişkeni açısından okul yöneticilerinin “Gelişim ve 

Değerlendirme” boyutuna ilişkin rolleri yerine getirmelerine ilişkin 

görüşleri arasında anlamlı farklılaşmaların olmadığı saptanmıştır. Öte 

yandan, ilginç biçimde gruplara ait ortalamalar incelendiğinde, en 

yüksek ortalamaya “Ön lisans” düzeyinden mezun olan okul 

yöneticilerinin, en düşük ortalamaya ise “Lisansüstü” eğitim düzeyinden 

mezun olan yöneticilerin sahip oldukları belirlenmiştir. Bu durum, eğitim 

düzeyi yüksek yöneticilerin teknoloji liderliği rollerine ilişkin 
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beklentilerinin ve kendilerini değerlendirmelerinde sergiledikleri 

samimiyetin artmasından kaynaklanmış olabilir. 

 
 

Kearsley ve Lynch (1992), bilişim teknolojilerinin eğitim uygulamalarına 

kaynaştırılması sürecinde başarısız olunmasının birçok nedeni olabileceğini 

belirterek bunlardan bazılarını, hizmet-içi eğitim eksikliği, uygun olmayan 

kaynakların eğitim etkinliklerinde kullanılması ve gerçekçi olmayan teknolojik 

hedeflerin belirlenmesi olarak sıralamaktadırlar. Anderson ve Dexter (2005),  

eğitim teknolojilerinin etkin bir biçimde kullanılması için okul yöneticilerinin 

okullarında teknoloji ile ilgili hedeflerinin olmasını, mevcut değilse okul 

yöneticilerinin bunları oluşturmak için çaba göstermeleri gerekliliğini ifade 

etmişlerdir. Benzer biçimde Spodark (2003) tarafından gerçekleştirilen bir 

araştırmada, teknolojiyi eğitime kaynaştırma sürecinin başarısını etkileyen en 

büyük engel, okulların teknolojiye ilişkin hedeflerinin olmaması olarak 

bulunmuştur. Bu bağlamda, teknoloji lideri olarak okul yöneticilerinin 

okullarının bilişim çağına uygun biçimde gelişim göstermesini sağlamaları 

bakımından başlıca görevlerinin arasında teknolojiye ilişkin gerçekçi hedefler 

belirlemeleri olduğu söylenebilir.  

 

Bu araştırmayla ortaya koyulan sonuçlara göre, okul yöneticileri okulları 

için teknolojiyle ilgili hedefler belirlerken öğretmenlerle fikir alışverişinde 

bulunmaktadırlar. Bu sonuç, alanyazında okul yöneticilerinin etkili biçimde 

teknoloji liderliği yapmalarının temel koşulunun, öğretmenlerin de katılımını 

sağlayarak teknolojiye ilişkin hedefler belirlemeleri olduğu görüşünü destekler 

niteliktedir (bkz. Anderson ve Dexter, 2005; Can, 2008; Chang, Chin ve Hsu, 

2008; Dawson ve Rakes, 2003; Scott, 2005; Şişman-Eren, 2010). Ulaşılan bu 

sonuç, okul yöneticilerinin eğitim ortamlarında yeni teknolojileri kullanma 

konusunda istekli oldukları, eğitimin niteliğinin arttırılması yönünde çaba sarf 

ettikleri ve öğretmenlerin bu süreçte etkin rol almalarını istedikleri biçiminde 

yorumlanabilir. Sibley ve Kimball’a (2004) göre, uygulanabilir nitelikte 

teknolojik hedeflerin belirlenmesi, okul yöneticilerinin teknoloji liderliği ve 

teknolojinin okullardaki uygulamalara kaynaştırılma sürecinin başarısı 

üzerinde doğrudan etkisi bulunmaktadır. Ancak, okulların teknoloji hedeflerinin 
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var olmasının, bilişim çağında okullardan beklenen başarının sağlanması için 

tek başına yeterli olmayacağı söylenebilir. Usluel, Mumcu ve Demiraslan’ın 

(2007) araştırmalarında derslerinde teknolojiden yararlanmayan öğretmenlerin 

yararlananlardan daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmış olup, bu durumun 

nedenleri; okulların donanımsal eksiklikleri, öğretmenlerin teknolojik 

yetersizlikleri ve hizmet-içi eğitim yetersizliği olarak belirlenmiştir. Aynı 

araştırmada öğretmenlerin, eğitim ortamlarında bilişim teknolojileri 

kullanımının yararlı olduğunu belirtmelerine rağmen, derslerinde geleneksel 

yöntemleri kullandıkları bulunmuştur. Demiraslan (2005), kaynaştırma 

sürecinin başarılı olabilmesi için, okulların teknolojik açıdan yeterli donanıma 

sahip olmaları ile birlikte, derslerde kullanılan yöntemlerin, öğrencilerin bilgi ve 

beceri düzeylerinin, okul yönetimi desteğinin ve öğretmenler arası işbirliğinin 

de oldukça önemli olduğunu vurgulamaktadır.  Bir başka araştırmada Calhoun 

(2004), teknolojiye ilişkin etkili hedefler belirleyen ve öğretmenlere bu süreçte 

model olabilen okul yöneticilerinin, okullarının teknoloji kullanımına ilişkin 

başarısını olumlu yönde etkilediklerini ortaya çıkarmıştır. Buna göre, teknoloji 

lideri olarak okul yöneticilerinin, okullarında değişim sürecinin başarılı bir 

biçimde gerçekleşmesi için, etkin rol almaları, teknoloji kullanımına ilişkin 

karşılaşılan sorunların giderilmesine yönelik çaba sarf etmeleri, öğretmenlerle 

işbirliği içerisinde teknoloji hedefleri belirleyip, bu hedefleri uygulamaları 

gerektiği söylenebilir. Öte yandan, okullardan beklenen başarılı teknoloji 

uygulamalarının sağlanması, okulda görevli tüm personel tarafından belirlenen 

bu hedeflerin anlaşılması, benimsenmesi ve uygulanması koşullarına bağlı 

olacaktır.   

 

Ertmer ve diğerleri (2002) teknoloji liderliğini; tüm personel ile 

paylaşılan teknolojik hedefler belirleme becerisine sahip bir rol olarak 

tanımlamış ve teknoloji lideri olarak okul yöneticilerinin bu hedefleri belirlerken 

öğretmenlerle birlikte dış paydaşlarla (üst birimler, diğer okul yöneticileri, 

veliler vb.) da işbirliği içerisinde olmaları gerekliliğini vurgulamışlardır. Şişman-

Eren’in (2010) araştırmasında, okul yöneticilerinin bu hedefleri belirlerken 

yalnızca iç paydaşlar ile işbirliği yaptığı, dış paydaşların görüşlerini dikkate 

almadıkları belirlenmiştir. Ancak alanyazındaki çalışmalar, okul yöneticilerinin 

teknolojiye ilişkin karar alma sürecine geniş çaplı katılım sağladığı 
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durumlarda, okullar için daha gerçekçi hedefler belirlendiğini göstermektedir 

(bkz. Costello, 1997; Jewell, 1998-1999; Thomas ve Knezek, 1991). Tüm bu 

sonuçlar doğrultusunda, okul yöneticilerinin öğretmenlerle birlikte dış 

paydaşlarıyla da bir araya gelerek teknolojiye ilişkin daha etkili hedefler 

oluşturacaklarını söylemek olanaklıdır. Ancak, belirtmek gerekir ki, okul 

yöneticilerinin teknolojiye ilişkin hedefler belirleme sürecine dış paydaşların da 

katılımını sağlayıp sağlamadıkları bu araştırmada dikkate alınmamıştır. İleride 

yapılacak araştırmalarla, dış paydaşların da katılımı ile belirlenen teknolojik 

hedeflerin, kaynaştırma sürecine ve teknolojinin etkili biçimde kullanımı 

üzerine etkisi incelenmelidir.   

 

Okul yöneticilerinin, öğretmenlerin bilişim teknolojilerini kullanmaları 

sırasında karşılaştıkları sorunları ve onların teknoloji yeterliklerini 

değerlendirmeleri gerektiği belirtilmiştir (Anderson ve Dexter, 2005; Kearsley 

ve Lynch, 1992). Bu bağlamda, okul yöneticilerinin hem kendilerinin hem de 

personelin yararlanacağı hizmet-içi eğitim etkinlikleri düzenlemeleri önemli 

görülmektedir  (bkz. Cope ve Ward, 2002; Flanagan ve Jacobsen, 2003; 

Macneil ve Delafield, 1998; Oubre, 2007). Öğretim ve Amerika’nın Geleceği 

Ulusal Komisyonu (National Commission on Teaching and America’s Future) 

tarafından 2003 yılında yayımlanan raporda, öğretmenlerin üniversite 

yıllarında aldıkları eğitimi görev yaptıkları okullarda sürdürememeleri 

nedeniyle ilk beş yıl sırasıyla %14, %24, %33, %40 ve %46 oranında meslekî 

bilgi kaybına uğradıkları belirtilmektedir. Buna göre, yaşam boyu öğrenme için 

hizmet-içi eğitimlerin oldukça önemli olduğu ifade edilebilir. Yurdusev’in (2006) 

araştırmasında, okul yöneticilerinin bilgisayar teknolojileri kullanımına ilişkin 

kendilerini yeterli görmedikleri belirlenmiş, bu duruma gerekçe olarak da 

teknolojideki hızlı gelişmeler ve iş yükü gösterilmiştir. Helvacı (2008) 

tarafından gerçekleştirilen diğer bir araştırmada ise, okul yöneticilerinin eğitim 

ortamlarında teknolojinin kullanılması konusunda oldukça olumlu tutuma sahip 

olmalarına rağmen, “Teknolojiye güven duyma” ve “Teknoloji korkusu” 

konusunda kararsız bir tutum içerisinde oldukları belirlenmiş olup, okul 

yöneticilerine yönelik hizmet-içi eğitimler verilerek bu durumun giderilmesinin 

gerekliliği ifade edilmiştir. Okul yöneticilerinin hizmet-içi eğitimlere 

katılmalarının, teknolojiye ilişkin etkili politikalar geliştirmelerine ve 
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kaynaştırma sürecine daha farklı açıdan bakmalarına yardımcı olacağı da 

belirtilmektedir (Daniel ve Nance, 2002). Macaulay’ın (2009) araştırmasında, 

bu hizmet-içi eğitimlerden yararlanan okul yöneticilerinin, teknoloji lideri olma 

konusunda cesaretlendiği ve yeni teknolojilerin kullanımının desteklemesi 

konusunda öğretmenlere model olma açısından kendilerini daha yeterli 

gördükleri belirlenmiştir. 

 

Teknolojinin eğitim ortamlarına kaynaştırılması sürecinin başarılı 

biçimde gerçekleşmesi için yalnızca yöneticilerin değil, aynı zamanda 

öğretmenlerin de teknolojik bilgi ve becerilere sahip olmaları gerekliliği birçok 

araştırmada vurgulanmıştır (Akbaba-Altun, 2006; Cope ve Ward, 2002; MEB, 

2001, 2004; Oubre, 2007). Scott (2005), eğitime teknolojiyi kaynaştırma 

sürecinin başarılı bir biçimde gerçekleştirilmesinin temel koşulunu, okul 

yöneticilerinin ve öğretmenlerin hizmet-içi eğitim fırsatlarından yararlanmaları 

olduğunu bulmuştur. Alanyazın incelendiğinde birçok araştırmada, 

öğretmenlerin gelişen teknolojileri eğitim ortamlarına kaynaştırma konusunda 

yeterli bilgi ve beceriye sahip olmadıkları belirlenmiş, bu duruma gerekçe 

olarak da lisans eğitimi süresince almış oldukları derslerin yeterli nitelikte 

olmayışı gösterilmiştir (Duran ve Fossum, 2010; Karal ve Berigel, 2006; Liang 

ve diğerleri, 2005; Seferoğlu, Akbıyık ve Bulut, 2008). Duran ve Fossum’un 

(2010) araştırmalarında, öğretmen adaylarının üniversitelerde almış oldukları 

eğitimlerin, eğitim teknolojileri ile ilgili temel bilgi ve becerilerin 

kazandırılmasına yardımcı olmasına rağmen, bu becerilerin ders ortamlarında 

teknolojik araçların etkili bir biçimde nasıl kullanılacağı konusunda yetersiz 

kaldığı saptanmıştır. Bu bağlamda, Dexter ve Riedel (2003), aday 

öğretmenlere öğrenim süreleri boyunca yeni yaklaşımlarla eğitim ortamlarında 

bilişim teknolojilerinin kullanımı konusunda beceriler kazandırılması 

gerekliliğini vurgulamaktadırlar. Öte yandan, teknolojinin etkili biçimde 

kullanımına ilişkin karşılaşılan bu sorunlar, öğretmenlerin meslek 

yaşamlarında hizmet-içi eğitimlere katılmalarının önemini vurgular niteliktedir. 

Lortoğlu (2008), eğitim teknolojisi ve materyal kullanma konusunda hizmet-içi 

eğitim almış olan sınıf öğretmenlerinin, almayanlara göre derslerinde daha 

fazla teknolojik araçlardan yararlandıklarını bulmuştur. Benzer biçimde Hall 

(2006), öğretmenlerin en çok yazılım ve donanım bilgisi konusunda sorun 
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yaşadıklarını belirlediği araştırmasında, öğretmenlere bu konuların temel 

alındığı meslekî gelişim dersleri hazırlamıştır. Araştırmacı tarafından verilen 

eğitimler sonucunda, öğretmenlerin ileri düzeyde beceriler kazandığı ve 

bunları derslerinde etkili biçimde kullandıkları saptanmıştır.  Buna göre, hem 

okul yöneticilerinin hem de öğretmenlerin teknolojinin sağladığı olanaklardan 

eğitim ortamlarında en iyi biçimde nasıl yararlanılacağını bilmeleri açısından, 

meslek yaşamlarında hizmet-içi eğitimlere katılmalarının önemli bir gereklilik 

olduğu söylenebilir. 

 

 Araştırmanın bu boyutunda, okul yöneticilerinin hem kendilerinin hem 

de öğretmenlerin yararlanmaları için hizmet-içi eğitim fırsatları sağladıkları ve 

teknoloji kullanımı konusunda öğretmenlere destek oldukları belirlenmiştir. 

Benzer bulgulara, yurtiçinde gerçekleştirilen Ayşin-Altun (2009), Sincar (2009) 

ve Şişman-Eren (2010) tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda da 

ulaşılmıştır. Bu çalışmalarda, okul yöneticilerinin teknoloji yeterliği düşük olan 

ve eğitim ortamlarında teknolojiyi etkili biçimde kullanamayan öğretmenlere 

hizmet-içi eğitim etkinliklerine katılmaları yönünde destek oldukları 

belirlenmiştir. Topluca değerlendirildiğinde bu bulgular, okul yöneticilerinin 

bilişim çağının gereksinimlerini ve meslekî gelişim konusunu önemsedikleri 

biçiminde yorumlanabilir. Öte yandan, okul yöneticilerinin bu konuya ilişkin 

rolleri yerine getirmeleri, okul yöneticilerinin görev tanımı içinde olmasından 

dolayı beklenen bir sonuç olduğu söylenebilir. Dawson ve Rakes (2003) 

araştırmalarında, okul yöneticilerinin bir öğretim yılında 13-25 saat arası 

hizmet-içi eğitim etkinliklerine katıldıklarını belirlemişlerdir. Aynı araştırmada, 

bu eğitimlere katılım süresinin arttıkça, teknolojiyi eğitim etkinliklerine 

kaynaştırma sürecinin başarısında da doğrudan bir artış olduğu bulunmuştur. 

Williams ve diğerleri (2000) ise, hizmet-içi eğitim içeriklerinin sınıf ortamında 

kullanılabilir nitelikte olduğu koşullarda, öğretmenlerin hizmet-içi eğitimlere ilgi 

gösterdiklerini belirlemişlerdir. Benzer biçimde, Kiper (2008) ve Lortoğlu 

(2008), hizmet-içi eğitim içeriklerinin öğretmenlerin beklentilerini karşıladığı 

koşullarda, alınan bu eğitimlerin derslerde teknoloji kullanımının başarısı 

üzerine katkısı olduğunu bulmuşlardır. MEB tarafından hazırlanan “Öğretmen 

Mesleği Genel Yeterliliği” ölçütlerinde, öğretmenlerin hem teknolojiyi etkili 

kullanabilen hem de sınıf ortamını öğrencilerin teknolojiyi etkin 
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kullanabilecekleri biçimde düzenleyebilen ve teknoloji kullanımında 

öğrencilere model olabilen kişiler olmalarının beklendiği görülmektedir. 

Yurtiçinde gerçekleştirilen pek çok çalışmada, okul yöneticilerinin 

öğretmenlerin bu beklentileri karşılayabilmeleri için hizmet-içi eğitimlere 

katılmalarını sağlayarak, onlara destek oldukları belirlenmiştir (Ayşin-Altun, 

2009; MEB, 2004; Seferoğlu, 2009; Sincar, 2009; Şişman-Eren, 2010). Ancak, 

bu amaca yönelik MEB tarafından düzenlenen hizmet-içi eğitimlerin 

çoğunlukla temel bilgisayar eğitimleri üzerine yoğunlaştığı görülmektedir 

(MEB, 2004, 2008a). Cüre ve Özdener’in (2008) araştırmalarında, hizmet-içi 

eğitimlere katılan öğretmenlerin çoğunun sunum hazırlama uygulamasını bile 

etkili biçimde kullanamadıkları belirlenmiştir. Aynı araştırmada, öğretmenlerin 

en başarısız oldukları uygulamanın ise eğitsel yazılımlar olduğu görülmektedir. 

Benzer sonuçlara Özdener ve İmamoğlu’nun (2005) araştırmasında da 

ulaşılmış olup, öğretmenlerin eğitsel yazılımlar konusunda yeterli bilgiye sahip 

olmadıkları ve bu yüzden yazılımları etkili biçimde kullanamadıkları 

belirlenmiştir. Buna göre, teknolojiyi eğitim uygulamalarına kaynaştırma 

sürecinde yaşanan sorunların çözümü ve bu sürecin başarılı olabilmesi için 

okul personeline yönelik daha nitelikli hizmet-içi eğitimler verilmesi 

gerekmektedir. Bu bağlamda, eğitim içeriklerinin; “eğitim ortamlarında bilişim 

teknolojilerinden etkili biçimde nasıl yararlanılır?” sorusuna yanıt verecek 

biçimde hazırlanmasının daha yararlı olacağı ifade edilebilir. Aynı zamanda, 

MEB tarafından yöneticilerin ve öğretmenlerin gereksinimleri belirlenerek, 

eğitim içeriklerinin bu doğrultuda hazırlanması teknoloji kaynaştırma sürecine 

daha fazla katkı sağlayacağı da söylenebilir.  

 

 Weber’e (2006) göre, eğitim ortamlarına teknolojinin başarılı bir biçimde 

kaynaştırılması, bu sürecin belirli bir plan içerisinde uygulanması, 

değerlendirilmesi ve yönetilmesi koşullarına bağlıdır. Kozloski (2007) ise, bu 

süreçte okul yöneticilerinin okullarında teknoloji kullanımını desteklemeleri ve 

öğretmenlerin teknoloji kullanımına ilişkin performanslarını düzenli olarak 

değerlendirmeleri gerekliliğini ifade etmiştir. Okul yöneticilerinin bu yönde 

değerlendirmelerde bulunmaları, teknolojiyi etkili biçimde kullanamayan ya da 

kullanmak istemeyen öğretmenlerin bu konuya ilişkin daha fazla istek 

duymalarını sağlayabilir. Bu araştırmada, okul yöneticileri tarafından 
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öğretmenlerin eğitim ortamlarında teknoloji kullanımına ilişkin 

performanslarının izlenip, değerlendirildiği belirlenmiştir. Benzer biçimde 

Marulcu (2010) ve Sincar’ın (2009) araştırmalarında da okul yöneticilerinin 

öğretmenlerin teknoloji kullanımlarını izledikleri ve başarılı olan öğretmenleri 

destekledikleri belirlenmiştir. Bu durum, okul yöneticilerinin okullarında 

teknoloji kullanımını önemsediklerini göstermektedir. ISTE’nin 2009 yılında 

güncellediği okul yöneticilerine yönelik eğitim teknolojisi standartlarında 

(NETS-A), okul yöneticileri tarafından öğretmenlerin performanslarının izlenip, 

değerlendirilmesi gerekliliği belirtilmiştir. Benzer biçimde MEB’in okul 

yöneticilerine ilişkin yayımladığı görev talimatında, okul yöneticilerinin eğitim 

ortamlarına teknoloji kaynaştırılması sürecinde liderlik yapmalarının önemi 

vurgulanmakta ve öğretmenlerin teknoloji kullanımlarının izlenmesinin bu 

sürecin başarısında gerekli olduğu belirtilmektedir. Öte yandan bu süreçte, 

okul yöneticilerinin teknoloji kullanımına ilişkin diğer okullardaki başarılı 

örnekleri izleyip, bu uygulamaları öğretmenlerle paylaşmalarının teknoloji 

kullanımına ilişkin başarı sağlanmasında oldukça önemli olduğu 

vurgulanmaktadır (MEB, 2001, 2003). Buna göre, MEB’in teknoloji lideri olarak 

okul yöneticilerinden teknolojiyi kullanma konusunda istekli olmayan 

öğretmenlere model olmaları ve onlara teknolojinin sunduğu olanakları 

tanıtma konusunda etkin biçimde rol almaları beklendiği söylenebilir. Ancak bu 

araştırmada, okul yöneticilerinin diğer okullarla işbirliği içerisinde bulunarak 

bilişim teknolojilerinin kullanımına ilişkin başarılı örneklerin izlenmesi ve bu 

örneklerin öğretmenlere tanıtılması konusunda daha çok çaba sarf etmeleri 

gerektiği bulunmuştur. Okul yöneticilerinin iş yükünün fazla olması, çevre 

okulları ziyaret etmelerini engelleyici olası bir neden olabilir. Bu bağlamda, 

MEB’in başarılı teknoloji uygulamalarının gerçekleştirildiği okulları belirleyerek, 

bu okulların diğer çevre okul yöneticileri tarafından ziyaret edilmesini sağlayıcı 

etkinlikler düzenlemesi üzerinde düşünülmesi gereken bir seçenektir.  

 

Destek 

 

• Okul yöneticileri “Destek” boyutuna ilişkin rolleri yüksek düzeyde (5 tam 

puan üzerinden 4.42) yerine getirdiklerini belirtmişlerdir. 
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• Öğretmenler, okul yöneticilerinin “Destek” boyutuna ilişkin rolleri yüksek 

düzeyde (5 tam puan üzerinden 4.21) yerine getirdiklerini 

belirtmişlerdir. 

 

• Meslekî kıdem değişkeni açısından okul yöneticilerinin “Destek” 

boyutundaki rollerini yerine getirmelerine ilişkin görüşleri arasında 

anlamlı farklılaşmalar bulunmuştur. Gözlenen farklılaşmaların “1-5 yıl”, 

“11-15 yıl”, ”16-20 yıl”, “21 ve üzeri yıl” ve “6-10 yıl” ile “21 ve üzeri yıl”  

çalışma sürelerinin arasında olduğu belirlenmiştir. Gruplara ait 

ortalamalar incelendiğinde, yöneticilerin meslekte çalışma süreleri 

arttıkça, teknoloji liderliği rolünün “Destek” alt boyutundaki görevleri 

yerine getirme düzeylerinde de artış olduğu görülmüştür. 

 

• Eğitim durumu değişkeni açısından okul yöneticilerinin “Destek” 

boyutundaki rollerini yerine getirmelerine ilişkin görüşleri arasında 

anlamlı bir farklılaşmanın olmadığı belirlenmiştir. Gruplara ait 

ortalamalar incelendiğinde, en yüksek ortalamaya “Ön lisans” 

düzeyinden mezun olan yöneticilerin, en düşük ortalamaya ise 

“Lisansüstü” eğitim düzeyinden mezun olan yöneticilerin sahip oldukları 

görülmüştür.  

 

 

 Okul yöneticilerinin, her yönde olduğu gibi okullarının teknoloji 

çıktılarının başarı ya da başarısızlığından da birinci derecede sorumlu 

oldukları ve bu başarının sağlanmasında tüm paydaşları ile işbirliği içerisinde 

hareket etmeleri gerektiği söylenebilir. Demiraslan ve Usluel’e (2006) göre, 

okulların kaynaştırma sürecinde teknolojik açıdan yeterli donanıma sahip 

olmaları ve okul yönetiminin öğretmenlere bu teknolojileri kullanmaları için 

destek olmaları gerekmektedir. Umay’ın (2004) araştırmasında, kısa bir süre 

sonra öğretmenlik mesleğine başlaması beklenen 53 öğretmen adayından 

birer saatlik örnek ders planı hazırlanması istenmiş, ancak hazırlanan 

planların yalnızca üç tanesinde bilişim teknolojilerine yer verildiği belirlenmiştir. 

Araştırmada bu durumun nedenleri; aday öğretmenlerin teknolojiye yeterince 

hâkim olamamaları ve derslerinde teknoloji kullanımına gerek duymamaları 
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olarak belirtilmiştir. Aynı araştırmada, okullarda görev yapan öğretmenlerin de 

örnek ders planı hazırlamaları istenmiş olup, öğretmenlerin hiçbirinin 

planlarında teknolojiye yer vermedikleri gözlenmiştir. Benzer biçimde Usluel, 

Mumcu ve Demiraslan’ın (2007) araştırmalarında da, öğretmenlerin ders 

planlarında bilişim teknolojilerine yer vermedikleri belirlenmiştir. Lortoğlu 

(2008), öğretmenlerin eğitim teknolojilerini kullanmalarının önündeki en önemli 

engelleri; yöneticilerin ve üst makamların desteğinin az olması, ders 

saatlerinin az olması, donanımsal eksiklikler ve öğretim programlarında eğitim 

teknolojisi araçlarının nerde, ne zaman ve nasıl kullanılacağına ilişkin bilgilerin 

yetersiz olması olarak bulmuştur. Bu bağlamda, lider olarak okul yöneticilerinin 

öğretmenleri teknoloji kullanımına ilişkin izlemeleri ve bu konuda yetersiz olan 

öğretmenlere destek olmaları gerektiği söylenebilir.  

 

 Liderlikte önemli olan dört unsur; cesaretlendirme, model olabilme, 

adım adım gelişim sağlama ve destek olma olarak belirtilmiştir (Bentley, 

2000). İnandı ve Özkan (2006), okul müdürlerinin etkili bir eğitim ortamı 

yaratmak için daha fazla liderlik davranışları sergilemeleri gerektiğini 

vurgulamışlardır. Akbaba-Altun’a (2002) göre, teknoloji lideri olarak okul 

yöneticilerinin bilgisi ve desteği, öğretmenlerin teknoloji kullanımına ilişkin 

cesaretlenmesini ve kaynaştırma sürecinin başarısını doğrudan 

etkilemektedir. Hughes ve Zachariah (2001), okul yöneticilerinin liderlik 

özelliklerinin okullarındaki teknoloji kullanımı üzerine etkisini belirlemek 

amacıyla yaptıkları araştırmada, okul yöneticilerinin öğretmenlere destek olup, 

onların teknolojiye ilişkin işlerini kolaylaştırdıkları durumlarda, teknolojinin etkili 

biçimde kullanımında yüksek düzeyde başarı sağlandığı belirlenmiştir. Bu 

bağlamda, okul yöneticilerinin “Destek” boyutundaki rolleri yerine getirmelerine 

ilişkin yüksek puana sahip olmaları, eğitim ortamlarında bilişim teknolojilerinin 

kullanılmasının eğitimsel çıktıların başarısını arttırdığına inandıkları ve bu 

sürecin başarılı bir biçimde işleyebilmesi için öğretmenlere cesaret 

vermelerinin önemini kavramış oldukları biçiminde yorumlanabilir. Öte yandan, 

okul yöneticilerinin teknolojiye ilişkin konularda öğretmenlere destek olmaları, 

okullardaki teknoloji kullanımına ilişkin başarıyı arttıracağı gibi, teknoloji 

okuryazarı bireylerin yetişmesi açısından da oldukça önemlidir. 
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 Araştırmanın bu boyutunda ulaşılan sonuçlara göre, okul yöneticileri 

okullarında teknolojinin etkili bir biçimde kullanılması ve değişim sürecinin 

başarıya ulaşabilmesi kapsamında, öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlara 

çözüm önerileri getirmekte ve kaynaştırma sürecinde öğretmenlere gereken 

desteği verdiklerini belirtmektedirler. Benzer bulgulara Kozloski’nin (2007) 

araştırmasında ulaşılmış olup, okul yöneticilerinin öğretmenleri teknoloji 

kullanımına ilişkin desteklemelerinin, okulların teknoloji çıktılarının başarısını 

doğrudan arttırdığı belirlenmiştir. Öğretmenlerin kendilerini destekleyen bir 

okul yönetiminin var olduğunu bilmelerinin, onların değişim sürecinin 

beraberinde getirdiği yeniliklere daha hızlı uyum sağlamalarına neden olacağı 

söylenebilir. Bu süreçte, okul yöneticilerinin teknoloji kullanımına ilişkin 

sorunları zaman geçmeden giderebilmesi, okullarında teknolojiye yönelik 

etkinliklerin ve çıktıların başarısını olumlu anlamda etkileyebilir. Kurfallı (2007) 

araştırmasında, öğretmenlerin karşılaştıkları yazılımsal ya da donanımsal 

sorunlara, okul yönetimi tarafından yeterli teknik destek sağlanamadığı 

durumlarda, öğretmenlerin bu teknolojileri kullanmadıklarını bulmuştur. Okul 

yöneticilerinin bu sorunlarla karşılaştıkları durumlarda genellikle formatör 

öğretmenlere başvurdukları belirlenmiştir (Şişman-Eren, 2010). Bu durumun 

nedeni, okul yöneticilerinin bu konuda başvurabilecekleri başka kişi ya da 

kurumun olmayışı olabilir. Formatör öğretmenler, okul müdürlerinin teknoloji 

alanındaki en önemli ve yetkili yardımcısı olarak görülmektedir (Banoğlu, 

2011). Kabakçı, Akbulut ve Özoğul’un (2009) araştırmalarında, okullarda 

görevli formatör öğretmenlerin asıl görevlerini tam olarak yerine 

getiremedikleri belirlenmiş, bu durumun başlıca nedeni ise; diğer 

öğretmenlerin bilişim teknolojilerine ilişkin yetersiz bilgiye sahip olmalarının 

getirmiş olduğu fazladan iş yükü olarak gösterilmiştir. Bu bağlamda, 

öğretmenlerin hizmet-içi eğitimlere katılarak teknolojik açıdan daha yeterli hale 

gelmelerinin, formatör öğretmenlerin iş yükünü azaltacağı umulabilir. 

Alanyazındaki birçok araştırma, okullarda görevli formatör öğretmenlerin 

okullarında yalnızca teknisyen görevi üstlendiklerini göstermektedir (Kabakçı, 

Akbulut ve Özoğul, 2009; Seferoğlu, 2009; Şişman-Eren, 2010). Ancak, MEB 

Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan ve 2001 yılında 

yayımlanan genelgede formatör öğretmenler değişim sürecinin öncüleri olarak 

görülmüş ve bu süreçte okul yöneticileri ile işbirliği içerisinde olmalarının 
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önemi vurgulanmıştır. Banoğlu (2011), okullarında görevli formatör öğretmen 

bulunan okul müdürlerinin bulunmayanlara göre daha yüksek düzeyde 

teknoloji liderliği yeterliklerine sahip olduklarını belirlemiştir. Ancak, Yurdusev 

(2006), pek çok okulda bilgisayar laboratuarı olmasına karşın, formatör 

öğretmenin bulunmadığını belirlemiştir. Bu bağlamda, her okulda teknik 

konularda bilgili formatör öğretmenlerin bulunması, teknolojiye ilişkin 

sorunların zaman geçmeden giderilebilmesi ve değişim sürecinin başarılı 

olabilmesi için gereklidir. Uçkan’ın (2010) araştırmasında, okullarda yöneticiler 

kadar formatör öğretmenlerin de teknoloji lideri olarak algılandığı belirlenmiş 

olup, formatör öğretmenlerin de teknoloji kullanımına ilişkin diğer öğretmenlere 

öncülük etmeleri ve teknoloji kaynaştırma sürecinde etkin rol almaları 

gerekliliği vurgulanmıştır. Buna göre, formatör öğretmenlerin teknik konularla 

birlikte teknolojiyi etkili biçimde derslerine kaynaştırma konusunda sorun 

yaşayan öğretmenlere destek olabilmeleri için, bu konu hakkında da yeterli 

bilgiye sahip olmaları gerektiği söylenebilir. Bu bağlamda, okul yöneticileri 

tarafından hem teknik anlamda hem de teknolojinin etkili biçimde 

kaynaştırılması konusunda yeterli bilgiye sahip olmayan formatör 

öğretmenlerin belirlenerek, bu doğrultuda meslekî gelişim fırsatlarına 

katılımlarının sağlanması, değişim sürecinin başarısını olumlu yönde 

etkileyecektir. 

 

 Öğretmenlerin okullarında hâlihazırda bulunan bilişim teknolojilerini 

etkili biçimde kullanamamalarının nedenleri, bilişim teknolojilerinin derslerde 

nasıl kullanılacağı hakkında yeterli bilgi ve beceriye sahip olmamaları ve 

okullarının altyapısının güncel olmaması olarak ifade edilmektedir (Bozeman 

ve Spuck, 1991). Thomas ve Knezek (1991), okul yöneticilerinin yönetsel 

görevlerinin yanında, bilişim teknolojilerinin etkili kullanım biçimlerini 

bilmelerinin ve öğretmenlerin bu süreçte yaşadıkları sorunların zaman 

geçmeden giderilmesinin de önemli olduğunu bulmuşlardır. Benzer biçimde 

Scott’un (2005) araştırmasında da, bilişim teknolojilerinin tüm öğretmenler için 

elde edilebilir ve kullanılabilir olması gerekliliği ve gereksinim duydukları 

teknolojik kaynakları zamanında edinmelerinin teknoloji çıktılarının 

başarısında etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öte yandan, okul 

yöneticilerinin, sürekli gelişen teknolojideki değişmelere okulun seyirci 
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kalmaması açısından dikkatli bir biçimde okulun altyapısını planlaması son 

derece önemli görülmektedir (MEB, 2001).  

 

 Araştırmayla ulaşılan bir diğer sonuca göre, okul yöneticileri okullarında 

hâlihazırda bulunan teknoloji altyapısını, gelişen teknolojiler doğrultusunda 

planlamaktadırlar. Bu sonuç, Uçkan’ın (2010) okul yöneticilerinin okullarının 

teknolojiye ilişkin yapılanmasına oldukça katkı sağladıklarını belirlediği 

araştırma sonuçlarıyla tutarlıdır. Okul yöneticilerinin bu konuya ilişkin yüksek 

ortalamaya sahip olmaları, MEB’in eğitim ortamlarına teknolojiyi kaynaştırma 

sürecine son yıllarda daha fazla önem vermesiyle ve teknoloji hakkında daha 

bilgili yöneticilerin yetiştirilmesiyle açıklanabilir. Kurtoğlu’na (2005) göre, 

yöneticilerin ve öğretmenlerin okullarında bilişim teknolojilerinin etkilerini 

izleyebilmeleri ve bu teknolojilerden etkili biçimde yararlanabilmeleri için, 

okullarının teknolojik altyapısının yeterli olması gerekmektedir. Teknoloji lideri 

olarak okul yöneticileri tarafından okulun teknoloji altyapısının sürekli olarak 

denetlenmesi, okulların teknolojiye ilişkin gelişmelere seyirci kalmaması 

açısından oldukça önemlidir. Ancak alanyazındaki araştırmalar, okul 

yöneticilerinin teknoloji kaynaştırma sürecinde en çok altyapı konusunda 

sorun yaşadıklarını belirtmektedir (Akbaba-Altun, 2006; Chang ve diğerleri, 

2008; Macneil ve Delafield, 1998). Macneil ve Delafield (1998), okulların 

altyapı yetersizliğinin, eğitim ortamlarındaki teknoloji uygulamalarının 

başarısını doğrudan engellediğini bulmuşlardır. Öte yandan, okul 

yöneticilerinin okullarında teknolojik altyapının kurulması için yeterli bütçe 

ayırması görevinin, değişim sürecinin etkili ve verimli bir biçimde 

yönetilebilmesinde son derece önemli olduğu vurgulanmaktadır (Hallinger ve 

Heck, 1998; Leithwood ve Riehl, 2003). Benzer biçimde Şişman-Eren’in 

(2010) araştırmasında, altyapıya ilişkin sorunların genellikle okulların 

bütçelerinin yeterli olmamasından ve okulda görevli personelin teknik 

konularda yeterli bilgiye sahip olmamasından kaynaklandığı belirlenmiştir. Bu 

bağlamda, okul yöneticilerinin okullarının teknoloji altyapısına ilişkin 

gereksinimlerini karşılamak için bütçeden yeterince pay ayırmaları ve teknoloji 

hakkında bilgi sahibi olmaları gerektiği söylenebilir. Gelecekte yapılacak 

araştırmalarla, okul yöneticilerinin teknoloji yeterliklerinin ve okullarının bütçe 
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durumunun, okullarındaki teknolojik altyapının planlanması üzerine etkisi 

incelenmelidir. 

                 

Planlama ve Denetim  

 

• Okul yöneticileri “Planlama ve Denetim” boyutuna ilişkin rolleri yüksek 

düzeyde (5 tam puan üzerinden 4.17) yerine getirdiklerini 

belirtmişlerdir. 

 

• Öğretmenler, okul yöneticilerinin “Planlama ve Denetim” boyutuna 

ilişkin rolleri yüksek düzeyde (5 tam puan üzerinden 4.01) yerine 

getirdiklerini belirtmişlerdir. 

 

• Meslekî kıdem değişkeni açısından okul yöneticilerinin “Planlama ve 

Denetim” boyutundaki rollerini yerine getirmelerine ilişkin görüşleri 

arasında anlamlı farklılaşmalar bulunmuştur. Gözlenen farkların “1-5 

yıl”, “11-15 yıl”, “21 ve üzeri yıl” ve “6-10 yıl” ile “21 ve üzeri yıl”  

çalışma sürelerinin arasında olduğu belirlenmiştir. Gruplara ait 

ortalamalar incelendiğinde, en yüksek ortalamaya sahip grubun “21 ve 

üzeri” çalışma süresi olan yöneticilerin, en düşük ortalamaya ise “1-5 

yıl” arası çalışma süresi olan yöneticilerin sahip oldukları bulunmuştur. 

 

• Eğitim durumu değişkeni açısından okul yöneticilerinin “Planlama ve 

Denetim” boyutuna ilişkin rollerini yerine getirmelerine ilişkin görüşleri 

arasında anlamlı bir farklılaşmanın olmadığı belirlenmiştir. Gruplara ait 

ortalamalar incelendiğinde, en yüksek ortalamaya “Ön lisans” 

düzeyinden mezun olan yöneticilerin, en düşük ortalamaya ise 

“Lisansüstü” eğitim düzeyinden mezun olan yöneticilerin sahip oldukları 

görülmüştür. 

 

 BT sınıfları; “teknolojiye yönelik eğitim etkinliklerinin yürütülmesini ve 

teknolojik araçların eğitim ortamlarına kaynaştırılmasını sağlamak amacıyla, 

teknolojik araçlarla donatılan sınıflar” olarak tanımlanmaktadır (MEB, 2007). 

Ülkemizde, MEB tarafından teknolojiye ilişkin yapılan yatırımların büyük bir 
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bölümünün BT sınıflarına yönelik olduğu söylenebilir. Bu yatırımların 

amacının; “bilişim teknolojisi araçları ile bilgiye ulaşma, bilgiyi işleme, sorun 

çözme becerilerini bütün öğrencilere kazandırmak, onlara bilişim teknolojisi 

araçlarını günlük hayatta nasıl kullanabileceklerini öğretmek ve kendi 

kendilerine etkin bir biçimde öğrenme yeteneği kazanmalarını sağlamak” 

olduğu belirtilmektedir (MEB, 2009). Yavuz ve Coşkun’un (2008) 

araştırmalarında, sınıf öğretmenliği bölümünde öğrenim gören öğretmen 

adayları tarafından teknoloji; “ulaşım, iletişim, eğitim gibi birçok alandaki 

sorunlara pratik çözümler getiren ve bilimsel bilgilerin pratik olarak hayata 

uygulanarak insan hayatını kolaylaştıran her türlü buluş” olarak tanımlanmıştır. 

Aynı araştırmada, teknolojik araçlardan yararlanılarak gerçekleştirilen 

derslerin eğlenceli hale geldiği, anlatılan bilgilerin öğrenciler tarafından 

izlenirken daha yararlı olduğu ve ders bilgilerinin aktarılmasında görsel 

gösterimlerin kullanılmasının anlamayı kolaylaştırdığı saptanmıştır.  

 

 Bilişim teknolojilerinin eğitim etkinliklerine kaynaştırılmasını sağlamak 

amacıyla 1998 yılından itibaren okullara kurulmaya başlanan BT sınıflarının 

etkili biçimde kullanımına ilişkin okul yöneticilerine birtakım görevler verilmiştir. 

BT sınıfının denetlenmesi, öğretmen ve öğrencilerin gereksinimlerinin 

karşılanması ve BT sınıfının etkili biçimde kullanılması için planlama yapılması 

bu görevlerden bazılarıdır (MEB, 2001, 2003). Akbaba-Altun ve Gürer’in 

(2008) araştırmalarında, ilköğretim okul yöneticilerinin BT sınıflarına ilişkin 

rolleri; personel yetiştirme, iletişim, kolaylaştırıcılık, altyapıyı sürdürme, 

ergonomiyi gözetme, denetim, liderlik, halkla ilişkiler, izleme (önlem alma), 

yetkilendirme ve etik olarak belirlenmiş olup, okul yöneticilerinin bu rolleri 

algılama düzeylerinin oldukça yüksek olduğu bulunmuştur. Bu bulgu, okul 

yöneticilerinin okullarında teknoloji kullanımına ilişkin üzerlerine düşen 

sorumluluklarının farkında olduklarının bir göstergesi olarak kabul edilebilir. 

Benzer biçimde, Akbaba-Altun (2004b) tarafından yapılan diğer bir 

araştırmada okul yöneticileri, BT sınıflarının kullanımında doğrudan liderlik 

yapma yerine, sadece bu konuda verilen talimatları yerine getirmelerinin 

kendilerinden istendiğini belirtmişlerdir. Ancak, teknoloji lideri olarak okul 

yöneticilerinin üst birimlerin vermiş olduğu görevleri yerine getirmelerinin 

ötesinde, öğretmenlere model olmaları ve liderlik yapmaları gerekmektedir. Bu 
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bağlamda, MEB tarafından okul yöneticilerine teknoloji liderliği hakkında 

eğitimler verilerek, teknoloji lideri olarak rollerinin neler olduğu konusunda 

bilgilendirilmeleri yararlı olacaktır. 

 

Araştırmada, okul yöneticilerinin BT sınıflarına ilişkin rollerini yüksek 

düzeyde yerine getirdikleri belirlenmiştir. Bu durum, okul yöneticilerinin eğitim 

ortamlarında bilişim teknolojilerinin kullanılmasına destek verdikleri ve bu 

teknolojilerin kullanılması yönünde istekli oldukları biçiminde yorumlanabilir. 

Ancak, okul yöneticilerinin bu rolleri yerine getirmelerinin, BT sınıflarının etkili 

biçimde kullanılmasının önündeki engelleri ortadan kaldırmaya yetmeyeceği 

de söylenebilir. Göktaş, Yıldırım ve Yıldırım (2008), öğretmenlerin yalnızca 

dörtte birinin BT sınıflarını kullandıklarını ve derslerine bilişim teknolojilerini 

kaynaştırdıklarını bulmuşlardır. Benzer biçimde, Keleş ve Türedi (2010) 

tarafından formatör öğretmenlerin görüşleri alınarak yapılan diğer bir 

araştırmada, BT sınıflarının etkili biçimde kullanılamadığı belirlenmiştir. Aynı 

araştırmada, bu durumun nedenleri; BT sınıflarının fiziksel yetersizliği, 

donanımsal eksiklikler, öğrenci sayısının fazla olması ve internet bağlantısının 

yavaş olması olarak belirlenmiştir. Yurtiçinde gerçekleştirilen pek çok 

çalışmada BT sınıflarının etkili biçimde kullanımına ilişkin benzer sorunların 

yaşandığı görülmektedir (bkz. Akbaba-Altun, 2004b; Ayşin-Altun, 2009; Cüre 

ve Özdener, 2008; MEB, 2004; Petük 2005; Usluel, Mumcu ve Demiraslan, 

2007). Cüre ve Özdener’in (2008) araştırmalarında, öğretmenlerin teknoloji 

kullanımına ilişkin geçmişe göre daha olumlu tutuma sahip olduklarının 

belirlenmesine karşın, uygun olmayan eğitim ortamlarında bilişim 

teknolojilerinden yararlanılmadığı bulunmuştur. Usluel, Mumcu ve 

Demiraslan’ın (2007) araştırmalarında ise, okullarda teknoloji kullanımının 

önündeki engellerin bunlarla sınırlı olmadığı vurgulanmış, bu sürecin 

başarısını etkileyen diğer unsurlar; öğretim programlarında bilişim 

teknolojilerinin kullanımına yer verilmemesi, öğretmenlere gereksinim 

duyduklarında teknik destek sağlanmaması ve okulların teknolojiye ilişkin 

bütçelerinin yeterli olmaması olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda, BT sınıflarına 

ilişkin belirlenen bu sorunların çözümü için, okullara daha fazla maddi kaynak 

sağlanması, sınıfların hâlihazırdaki durumlarının iyileştirmesi ve yeni açılacak 

olan BT sınıflarının daha uygun biçimde kurulması gerekliliği ifade edilebilir. 
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Öte yandan, MEB bilişim teknolojilerinin etkili kullanımına ilişkin yayımladığı 

29 Kasım 2003 tarihli ve 11837 sayılı yönergede, ilköğretim ve ortaöğretim 

okullarında bulunan BT sınıflarından çevre halkının da yararlanmasını 

sağlamaları bakımından okul yöneticilerinin görevlendirildiği görülmektedir. Bu 

araştırmayla ortaya koyulan diğer bir sonuçta, okul yöneticilerinin ders dışı 

saatlerde BT sınıflarının ücretsiz olarak çevre halkı tarafından kullanılması için 

daha fazla çaba göstermeleri gerektiği belirlenmiştir. Bu durumun olası 

nedenleri; okul yöneticilerinin bu konuya gereken önemi vermemeleri, 

teknolojik araçların zarar görmesinden endişe duymaları ve MEB tarafından 

bu durumun izlenmemesi olabilir. Bu bağlamda, MEB tarafından BT 

sınıflarının etkili biçimde kullanımına ilişkin denetlemelerin yapılması ve 

yöneticilerin bu konu hakkında uyarılması okul yöneticilerinin bu konuya ilişkin 

daha duyarlı davranmalarını sağlayabilir.  

 

Araştırmanın bu boyutunda, okul yöneticilerinin BT sınıflarına ilişkin 

rolleri ile birlikte öğretmenlerin teknolojiye ilişkin gereksinimlerini karşılama 

görevleri de ele alınmıştır. Çavaş (2005), teknoloji ile zenginleştirilmiş eğitim 

ortamlarında gerçekleştirilen eğitim etkinliklerinin, öğrencilerin bilişsel 

kavrama, analiz, sentez ve uygulama gibi üst düzey bilgi ve becerilerini 

geliştirdiğini belirlemiştir. Benzer biçimde Haşlaman, Mumcu ve Usluel’e 

(2007) göre, bilişim teknolojilerinin öğrenme öğretme süreci ile 

bütünleştirilmesinin; öğrencinin başarısının artmasında, üst düzey öğrenme 

becerilerinin gelişmesinde ve bilginin yapılandırılması süreçlerinde önemli bir 

rolü bulunmaktadır. Bu bağlamda, okulların eğitim çıktılarının başarılı 

olabilmesi için, okul yöneticilerinin gereksinim duyulan teknolojik araçları 

zaman kaybetmeden sağlamaları gerektiği söylenebilir. Ancak, bu araştırmada 

okul yöneticilerinin bu gereksinimleri karşılayabilmek için bütçelerinden 

yeterince pay ayıramadıkları belirlenmiştir. Bu sonuç, MEB (2004) tarafından 

yapılan teknoloji ile ilgili politikaların gerçekleştirilmesi için okulların bütçesinin 

yeterli düzeyde olmadığı sonucunun ortaya koyulduğu araştırma sonuçlarıyla 

ve Marulcu’nun (2010) okulların teknolojiye ilişkin bütçelerinin oldukça yetersiz 

olduğunu belirlediği araştırma sonuçlarıyla tutarlıdır. Aynı zamanda bu sonuç, 

Şişman-Eren’in (2010) okulların teknolojiye ilişkin yeterli bütçelerinin 

olmadığını ve okul yöneticilerinin bilişim teknolojilerine ilişkin gereksinimler 
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için, MEB dışında okul aile birliği, hayırseverler, veliler ve belediyelere 

başvurduklarını saptadığı araştırma sonuçları ile de koşutluk göstermektedir. 

Bütün bu sonuçlar, eğitim uygulamalarının teknoloji ile bütünleştirilmesinin 

önemini vurgulamakta ve okullara bu etkinliklerin gerçekleştirilmesi için daha 

fazla bütçe ayrılmasının önemini ortaya koymaktadır. Alanyazındaki 

araştırmalar, okulların teknolojiye ilişkin yeterli bütçelerinin olmadığı 

durumlarda, okulların teknolojik altyapısının başarılı biçimde planlanamadığını 

göstermektedir (bkz. Akbaba-Altun, 2004b; Ayşin-Altun, 2009; Chang ve 

diğerleri, 2008; Macneil ve Delafield, 1998; Şişman-Eren, 2010). Thomas 

(2001), okullardaki bilişim teknolojilerinin alım maliyetlerinin yanı sıra, bakım, 

onarım, güncelleme ve teknik destek gibi ek giderler de çıkardığını ve bu 

giderlerin okulların bütçesini aştığını belirlemiştir. Oysa bu araştırmada okul 

yöneticileri, okullarının bütçesinin yetersiz olduğunu belirtmelerine karşın, 

“Destek” boyutunda okullarının teknolojik altyapısını yüksek düzeyde 

planladıklarını belirtmişlerdir. Bu durum, okul yöneticilerinin kısıtlı olan 

kaynakları etkili biçimde yönettiklerinin bir göstergesi olabileceği gibi, 

okullarının hâlihazırdaki altyapısını yeterli görmelerinden de kaynaklanmış 

olabilir. İleride yapılacak araştırmalarla okulların sahip oldukları bütçe 

olanakları ile teknolojik altyapıları arasındaki ilişkinin daha ayrıntılı biçimde 

incelenmesi gerekmektedir. 

 

Bu araştırmayla ulaşılan diğer bir sonuca göre, okul yöneticileri 

okullarındaki teknolojik kaynaklara her öğrencinin eşit biçimde erişebilmesi 

konusuna oldukça dikkat etmektedir. Yurtiçinde gerçekleştirilen, Sincar (2009), 

Marulcu (2010) ve Şişman-Eren’in (2010) araştırmalarında da benzer 

sonuçlara ulaşılmış olup, okul yöneticilerinin okullarında bulunan bilişim 

teknolojilerinden hem personelin hem de öğrencilerin eşit biçimde 

yararlanmalarını yüksek düzeyde sağladıkları belirlenmiştir. Topluca 

değerlendirildiğinde bu durum, okul yöneticilerinin eşit erişim konusuna 

oldukça önem verdikleri biçiminde yorumlanabilir. Okul yöneticilerinin bu 

konuya ilişkin rollerini yerine getirmeleri, öğrencilerin bilişim teknolojilerini 

başarılı biçimde kullanabilmelerini doğrudan etkileyeceğinden, teknoloji 

okuryazarı öğrencilerin yetişmesi açısından son derece önemli olduğu 

söylenebilir. Flanagan ve Jacobsen’e (2003) göre, eğitim ortamlarında bilişim 
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teknolojilerinin etkili biçimde kullanımına ilişkin başarı sağlanması, tüm 

öğrencilerin bu süreç içerisinde yer alması koşuluna bağlıdır. Birçok 

araştırmada, bu süreçte okul yöneticilerinin, teknoloji kaynaklarına tüm 

öğrencilerin eşit biçimde erişimini sağlamaları gerektiği vurgulanmıştır 

(Akbaba-Altun, 2002; Kearsley ve Lynch, 1992; Valdez, 2004). ABD’de 

yayımlanan Eğitim Teknolojisi Standartları’nda eşit erişim konusuna oldukça 

önem verildiği görülmektedir. Bu standartlarda okul yöneticileri, okul 

içerisindeki teknolojik kaynaklara tüm öğrenciler tarafından eşit biçimde 

erişilmesinin sağlanması bakımından görevli kılınmışlardır. Yurtdışında bu 

standartlar temel alınarak gerçekleştirilen birçok araştırmada, okul 

yöneticilerinin eşit erişim konusuna oldukça önem verdikleri görülmektedir 

(bkz. Anderson ve Dexter, 2005; Persaud, 2006; Yu ve Durrington, 2006). 

Buna göre, ABD’de öğretim programlarına kaynaştırılan ve okullarda 

uygulanma durumları izlenen bu standartların, okulların teknoloji çıktılarının 

başarısında oldukça etkili olduğu söylenebilir. Bu bağlamda, ülkemizde de 

okul yöneticilerinin teknoloji liderliği davranışlarıyla ilgili standartların 

oluşturulması, değişim sürecinin başarısını olumlu yönde etkileyecektir.  

  

Etik ve Güvenlik 

 

• Okul yöneticileri “Etik ve Güvenlik” boyutuna ilişkin rolleri yüksek 

düzeyde (5 tam puan üzerinden 4.47) yerine getirdiklerini 

belirtmişlerdir. 

 

• Öğretmenler, okul yöneticilerinin “Etik ve Güvenlik” boyutuna ilişkin 

rolleri yüksek düzeyde (5 tam puan üzerinden 4.35) yerine getirdiklerini 

belirtmişlerdir. 

 

• Meslekî kıdem değişkeni açısından, okul yöneticilerinin “Etik ve 

Güvenlik” boyutuna ilişkin rollerini yerine getirmelerine ilişkin görüşleri 

arasında anlamlı bir farklılaşma olmadığı saptanmıştır. Gruplara ait 

ortalamalar incelendiğinde, en yüksek ortalamaya “16-20 yıl” çalışma 

süresi olan yöneticilerin, en düşük ortalamaya ise “6-10 yıl” arası 

çalışma süresi olan yöneticilerin sahip oldukları görülmüştür. 
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• Eğitim durumu değişkeni açısından, okul yöneticilerinin “Etik ve 

Güvenlik” boyutuna ilişkin rollerini yerine getirmelerine ilişkin görüşleri 

arasında anlamlı bir farklılaşmanın olmadığı belirlenmiştir. Gruplara ait 

ortalamalar incelendiğinde, en yüksek ortalamaya “Eğitim Enstitüsü vb.” 

seviyesinden mezun olan yöneticilerin, en düşük ortalamaya ise 

“Lisansüstü” eğitim seviyesinden mezun olan yöneticilerin sahip 

oldukları belirlenmiştir. 

 

           Okul yöneticilerinin, bilişim teknolojilerinin eğitim ortamlarında 

kullanılmasına ilişkin yasal boyutları da bilmeleri gerektiği belirtilmiştir 

(Akbaba-Altun, 2002; Thomas, 2001). ABD’de yayımlanan ve okul 

yöneticilerine yönelik geliştirilen standartlarda (NETS-A), okul yöneticilerinin 

teknoloji kullanımına ilişkin toplumsal, yasal ve etik konuları dikkate almaları 

gerektiği vurgulanmaktadır. Bu kapsamda, okul yöneticileri için teknoloji 

yeterlikleri dışında teknolojiye ilişkin yasal konuları ve bunların gelişimi 

(internet suçları, lisanslı yazılım kullanımı, ticarî haklar ve bunların ihlâli, etik 

ilkeler vb.) okul yöneticilerinin yetiştirilmesinde yeni bir içerik olarak ortaya 

çıkmıştır (Aksoy, 2003). MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, bilişim 

teknolojilerinin okullarda kullanımına ilişkin yayımladığı genelgede, bu konuda 

okul yöneticilerinin okullarında bulunan yazılımların CD’lerinin ve 

kitapçıklarının orijinal olmasına dikkat etmeleri ve telif haklarına uymaları 

gerektiği belirtilmiştir.  

 

          Alanyazında, öğretmenlere yönelik geliştirilen eğitim teknolojisi 

standartları (NETS-T) temel alınarak gerçekleştirilen birçok araştırmada, 

öğretmen adaylarının en düşük ortalamaya sahip olduğu standartın 

“Toplumsal, Yasal ve Etik Konular” olduğu belirlenmiştir (Basham, Palla ve 

Pianfetti, 2005; Çoklar, 2008; Hofer, 2003). Araştırmalarda bu durumun 

gerekçesi, öğretmen adaylarının lisans eğitimi boyunca bu konu hakkında 

yeterince eğitim almaması olarak açıklanmaktadır. Benzer biçimde Kadijevich 

ve Haapasalo (2006), Sırbistan ve Finlandiya’daki öğretmen adaylarının eğitim 

teknolojisi standartları açısından yeterliklerini araştırmışlardır. Araştırmada, 

Sırp öğretmen adaylarının Fin öğretmen adaylarına göre daha yeterli oldukları 
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belirlenmiş olup, Sırp öğrencilerin Finlilere göre bu standartlar hakkında daha 

fazla eğitim almaları, bu durumun başlıca nedeni olarak gösterilmiştir. Bu 

bağlamda, okul yöneticilerinin göreve başlamış olan öğretmenlere bu konu 

hakkında bilgi vermeleri açısından önemli sorumlulukları olduğu, öğretmenleri 

etik ve güvenlik boyuna ilişkin görevlerini yerine getirmeleri için izlemeleri 

gerektiği söylenebilir.  

 

          Sincar (2009) araştırmasında, okul yöneticilerinin eğitim teknolojilerinin 

kullanımına ilişkin etik durumları belirlediklerini ve bu süreçte okulun tüm 

üyeleriyle işbirliği yaptıklarını belirlemiştir. Benzer biçimde Marulcu (2010), 

okullarda lisanslı yazılımların kullanıldığını ve bu konuda okul yöneticilerinin 

oldukça duyarlı olduklarını bulmuştur. Anderson ve Dexter’ın (2005) 

araştırmalarında ise, her 4 okulun 3’ünde telif haklarına son derece önem 

verildiği ve bu konuda yöneticilerin öğretmenleri bilgilendirdikleri bulunmuştur. 

Öte yandan okul yöneticileri, teknolojik kaynakları kullanırken personel ve 

öğrencilerin iş emniyeti konusunda gerekli tüm tedbirleri almakla da görevli 

kılınmıştır (MEB, 2001). Can ve Kabakçı (2007), BT sınıflarındaki en büyük 

tehlikenin açıkta bulunan ve sabitlenmemiş kablolar olduğunu, bu konuda 

okullarda en fazla uygulanan güvenlik önleminin ise öğrencileri denetim 

altında tutma olduğunu belirlemişlerdir. İlgili alanyazın incelendiğinde pek çok 

çalışmada okul yöneticilerinin emniyet konusuna oldukça önem verdikleri 

saptanmıştır (Can, 2008; Marulcu, 2010; Persaud, 2006; Ury, 2003; Yu ve 

Durrington, 2006). Benzer biçimde Şişman-Eren’in (2010) araştırmasında da 

okul yöneticilerinin etik ve güvenliğe ilişkin rolleri yüksek düzeyde getirdikleri 

bulunmuş olup, tüm personeli bilişim teknolojilerine ilişkin etik ilkeler 

konusunda sözlü olarak ve ilan panoları aracılığıyla bilgilendirdikleri 

belirlenmiştir.  

 

          Bu araştırmanın ortaya koyduğu okul yöneticilerinin sosyal, yasal ve etik 

konulardaki görevlerini yüksek düzeyde yerine getirdiklerine ilişkin sonuç, okul 

yöneticilerinin bilişim teknolojilerinin kullanımıyla ilgili etik konular hakkında 

ilgili genelgelerde verilen talimatları yerine getirdikleri biçiminde yorumlanabilir. 

Nitekim Telif Hakları Yasası gereğince, eğitim ortamlarında kullanılan her türlü 

yazılımın, lisans hakkı satın alınmış orijinal yazılımlar olması gerekliliği vardır. 
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Öte yandan, MEB’in okul yöneticilerini etik ilkeler konusunda doğrudan 

sorumlu tutması, okul yöneticilerinin bu rollerini yüksek düzeyde yerine 

getirmelerini sağlamış olabilir. Okul yöneticilerinin “Etik ve Güvenlik” 

boyutundaki görevlerini yerine getirip, personeli bu konuda bilgilendirdiklerine 

ilişkin ulaşılan bu sonucun, hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin teknolojiyi 

bilinçli bir biçimde kullanmalarına olumlu anlamda etki edeceği düşünebilir. 

 

Öneriler 

 

 Bu araştırma ile elde edilen sonuçlara dayalı olarak geliştirilen öneriler 

aşağıda verilmektedir. 

 

Uygulamaya Yönelik Öneriler 

 

• Ülkemizde okul yöneticilerinin teknoloji liderliği davranışlarıyla ilgili 

standartlar oluşturulmalıdır. 

 

• MEB’in düzenlediği, okul yöneticiliği (müdür ve müdür yardımcılığı) 

sınavlarını kazanan yeni yönetici adaylarının yetiştirilmesi ile ilgili 

seminerlerde teknoloji liderliği eğitimi verilmelidir. 

 

• MEB tarafından yeni teknolojilerin özellikleri ve kullanımıyla ilgili süreli 

yayınlar hazırlanarak, okul yöneticilerine ulaştırılmalıdır. 

 

• Okullara değişim sürecini etkili bir biçimde yönetebilmeleri için daha 

fazla ödenek sağlanmalıdır. 

 

• MEB tarafından başarılı teknoloji uygulamalarının gerçekleştirildiği 

okullar izlenerek, bu uygulamaların diğer okullara tanıtılması amacıyla 

etkinlikler düzenlenmelidir. 
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• Okullarda bilişim teknolojilerinin kullanımı sırasında karşılaşılan 

sorunların çözümü ile ilgili, okul yöneticilerine yardımcı olacak 

personelin bulunduğu teknik destek birimleri oluşturulmalıdır.  

 

• BT sınıflarından çevre halkının da ücretsiz yararlanması için okul 

yönetimi tarafından planlama yapılmalı ve MEB tarafından bu durum 

izlenmelidir. 

 

İleride Gerçekleştirilecek Araştırmalara Yönelik Öneriler 

 

• Okul yöneticileri ile görüşülerek teknoloji liderliği kavramını ve bu 

kavram ile ilişkili olan görevleri nasıl tanımladıkları araştırılmalıdır. 

  

• Okul yöneticilerinin teknoloji liderliğine ilişkin eğitim gereksinimlerinin 

neler olduğu konusunda araştırmalar yapılmalıdır. 

 

• Okul yöneticilerinin teknoloji yeterlikleri ile teknoloji liderliği yeterlikleri 

arasındaki ilişki araştırılmalıdır. 

 

• Çevresel faktörlerin (öğretmen-öğrenci sayısı, bulunduğu bölgenin 

sosyo-ekonomik düzeyi, okulun teknoloji donanımı ve bütçesi vb.) okul 

yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerine etkisi üzerine araştırılmalıdır.  

 

• Okul yöneticilerinin dış paydaşlarla işbirliği içerisinde belirledikleri 

teknolojiye ilişkin hedeflerin, okullarının teknoloji çıktılarının başarısı 

üzerine etkisi araştırılmalıdır. 

 

• Bu araştırma devlet ilköğretim okullarında görevli okul yöneticileri ile 

gerçekleştirilmiştir. Özel okullardaki yöneticilerle karşılaştırmalı 

çalışmalar yapılabilir. 
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EKLER 
 

 
Ek 1: Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Rollerine İlişkin Yeterlikleri Ölçeği 

Yönetici Formu 

 

Ek 2: Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Rollerine İlişkin Yeterlikleri Ölçeği 

Öğretmen Formu 

 

Ek 3:  27.06.2001 Tarih ve 53 Sayılı Genelge 
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Ek-1 Yönetici Ölçeği 
 
 

Sayın Yönetici, 

Bu araştırma, ilköğretim okulu yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerine ilişkin 
yeterliklerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmaya veri toplamak amacıyla görüşlerinize 
gereksinim duyulmaktadır. Ölçek formuna adınızı yazmanıza gerek yoktur. Ölçek formu, 
“Kişisel Bilgiler” ve “İlköğretim Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Rollerine İlişkin 

Yeterlikleri” olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Araştırmanın doğru sonuçlara 
ulaşabilmesi, soruları içtenlikle yanıtlamanıza bağlı olacaktır. 
 

İlgi ve yardımlarınız için teşekkür eder, saygılar sunarım. 
 

                Barış Sezer 

          Ankara Üniversitesi 
     Eğitim Bilimleri Enstitüsü                                                     

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi  
    Ana Bilim Dalı 

       Eğitim Teknolojisi Programı 

                  Yüksek Lisans Öğrencisi 

 
Bölüm I. Kişisel Bilgiler 

 

1. Okulunuzdaki Göreviniz? 

( ) Müdür ( ) Müdür Yardımcısı 

 

 

 

2. Mesleki Kıdeminiz? 

( ) 1-5 yıl ( ) 6-10 yıl ( ) 11-15 yıl ( ) 16-20 yıl ( ) 21 ve üstü 

 

 

 

3. Eğitim Durumunuz? 

( ) Ön lisans          ( ) Lisans              ( ) Lisansüstü (Yüksek Lisans, Doktora) 

( ) Diğer (Lütfen Belirtiniz) kkkkkkk.. 
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Bölüm II. ilköğretim Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Rollerine ilişkin Yeterlikleri 

 
 

Lütfen size uygun gelen ifadeyi, karşındaki kutucuğa işaret koyarak belirtiniz. 
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1.Okul yönetimi olarak,  okulumuzun alt yapısının gelişen teknolojilere her 
düzeyde uyacak biçimde planlanması için çaba sarf edilmektedir. 

     

2.Okul yönetimi olarak, teknolojinin eğitim-öğretim ortamlarına etkin bir 
biçimde kaynaştırılması konusunda öğretmenler desteklenmektedir. 

     

3.Okul yönetimi olarak, okulumuzdaki personellerin teknolojiyi kullanırken 
yaşadığı yazılımsal veya donanımsal sorunları gidermek için gerekli 
destek sağlanmaktadır. 

     

4.Okul yönetimi olarak, formatör ya da bilişim teknolojileri öğretmenlerine, 
bilişim teknolojileri ile ilgili değişimleri gerçekleştirmeleri için gereken 
destek verilmektedir. 

     

5.Okul yönetimi olarak, bilgisayar ve teknoloji ile ilgili kurslara ve hizmet içi 
eğitim çalışmalarına eksiksiz bir biçimde katılmak için çaba sarf 
edilmektedir. 

     

6.Okul yönetimi olarak, okulumuzdaki öğretmenlerin bilgisayar ve teknoloji 
ile ilgili kurslara ve hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılmaları 
sağlanmaktadır. 

     

7.Okul yönetimi olarak, okulumuzun teknolojik vizyonu hazırlanırken 
öğretmenlerle fikir alışverişinde bulunulmaktadır.   

     

8.Okul yönetimi olarak, bilişim teknolojilerinin etkili bir biçimde kullanımına 
ilişkin iyi örnekler seçilip, okulumuzdaki öğretmenlerin de bu çalışmalardan 
yararlanması konusunda çaba sarf edilmektedir.  

     

9.Okul yönetimi olarak, öğretim çevrelerine, öğretim hedeflerine ve öğretim 
programına uygun teknolojilerin seçimi ve kullanılması konusunda 
öğretmenlere gereken destek verilmektedir. 

     

10.Okul yönetimi olarak, BT sınıfının kullanımı için hazırlanan planın bir 
örneğinin BT sınıfına asılması ve daha sonra planda değişiklikler yapılmış 
ise, yapılan değişikliklerin en kısa sürede öğretmenlere duyurulması 
sağlanmaktadır. 

     

11.Okul yönetimi olarak, BT sınıfının etkili kullanılıp kullanılmadığı 
konusunda sürekli olarak denetim yapılmaktadır.  

     

12.Okul yönetimi olarak, BT sınıfının etkili bir biçimde kullanılması için 
öğretmen ve öğrencilerin gereksinimleri belirlenmekte, ihtiyaç duyulan 
teknolojik kaynaklar en kısa sürede sağlanmaktadır.  

     

13.Okul yönetimi olarak, öğrencilerin performanslarının planlı ve kapsamlı 
olarak değerlendirilmesi için teknolojinin kullanılması konusunda 
öğretmenlere destek sağlanmaktadır.  

     

14.Okul yönetimi olarak, öğretmenlerin performans değerlendirmesini 
yaparken, teknolojiyi eğitim-öğretim ortamlarında etkin kullanması 
konusuna da dikkat edilmektedir. 

     

15.Okul yönetimi olarak, okulumuzun teknolojik gereksinimlerini 
karşılamak için bütçede yeterince pay ayrılmaktadır. 
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16.Okul yönetimi olarak, ders dışında BT sınıfının ücretsiz olarak 
vatandaşların kullanımına açılması sağlanmaktadır.  

     

17.Okul yönetimi olarak, okulumuzdaki bilgisayarlara her öğrencinin eşit 
biçimde erişmesi konusunda gerekli tedbirler alınmaktadır.  

     

18.Okul yönetimi olarak, okulumuzda teknoloji kullanımında telif haklarına 
her düzeyde önem verilmekte olup, personelin de bu konuda 
bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. 

     

19.Okul yönetimi olarak, okulumuza teslim alınan eğitim materyallerine ait 
lisans belgeleri alınmakta, bu materyallere ait CD ve kullanıcı kitapçığı 
mevcut ise orijinal olmasına dikkat edilmektedir.  

     

20.Okul yönetimi olarak, okulumuzda çeşitli teknolojik cihazlar 
kullanılırken, öğrencilerin ve öğretmenlerin iş emniyeti (güvenliği) 
konusunda gerekli önlemler her düzeyde alınmaktadır. 
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Ek-2 Öğretmen Ölçeği 
 
 
 

Sayın Öğretmen, 

Bu araştırma, ilköğretim okulu yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerine ilişkin 
yeterliklerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmaya veri toplamak amacıyla çalıştığınız 
okulla ilgili görüşlerinize gereksinim duyulmaktadır. Ölçek formuna adınızı yazmanıza gerek 
yoktur. Ölçek formu, “Kişisel Bilgiler” ve “İlköğretim Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği 
Rollerine İlişkin Yeterlikleri” olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Araştırmanın doğru 

sonuçlara ulaşabilmesi, soruları içtenlikle yanıtlamanıza bağlı olacaktır. 

 
İlgi ve yardımlarınız için teşekkür eder, saygılar sunarım. 

 
    

     Barış Sezer 

          Ankara Üniversitesi 
     Eğitim Bilimleri Enstitüsü                                                                                              

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi  
    Ana Bilim Dalı 

       Eğitim Teknolojisi Programı 

                  Yüksek Lisans Öğrencisi 
 

 

Bölüm I. Kişisel Bilgiler 
 

 

1. Branşınız? 

( ) Sınıf  

( ) Bilişim Teknolojileri 

( ) Diğer (Lütfen Belirtiniz) kkkkkkkkkkk. 

 

 

 

2. Öğretmenlikteki Kıdeminiz? 

( ) 1-5 yıl ( ) 6-10 yıl ( ) 11-15 yıl ( ) 16-20 yıl ( ) 21 ve üstü 

 

 

3. Eğitim Durumunuz? 

( ) Ön lisans         ( ) Lisans           ( ) Lisansüstü (Yüksek Lisans, Doktora) 

( ) Diğer (Lütfen Belirtiniz) kkkkkkk.. 
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Bölüm II. ilköğretim Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Rollerine ilişkin Yeterlikleri 
 

 

Lütfen size uygun gelen ifadeyi, karşındaki kutucuğa işaret koyarak belirtiniz. 
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1.Okul yönetimi, teknolojinin eğitim-öğretim ortamlarına etkin bir 
biçimde kaynaştırılması konusunda öğretmenlere gereken desteği 
vermektedir.  

     

2.Okul yönetimi, okulumuzun teknolojik vizyonu hazırlanırken 
öğretmenlerle fikir alışverişinde bulunmaktadır.   

     

3.Okul yönetimi, okulumuzun alt yapısını gelişen teknolojilere her 
düzeyde uyacak biçimde planlamaktadır. 

     

4. Okul yönetimi, yazılım veya donanım konusunda karşılaşılan 
sorunların çözümünde gereken desteği sağlamaktadır. 

     

5.Okul yönetimi, formatör ya da bilişim teknolojileri öğretmenlerine 
bilişim teknolojileri ile ilgili değişimleri gerçekleştirmeleri için gereken 
desteği vermektedir. 

     

6.Okul yönetimi, öğretmenlerin bilgisayar ve teknoloji ile ilgili kurslara, 
hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılmaları konusunda destek 
olmaktadır. 

     

7.Okul yönetimi, eğitim ortamında bilişim teknolojilerinin daha etkili bir 
biçimde nasıl kullanılacağına ilişkin örnekleri öğretmenler ile 
paylaşmaktadır. 

     

8.Okul yönetimi, öğrencilerin performanslarının planlı ve kapsamlı 
olarak değerlendirilmesi için teknolojinin etkin kullanılması konusunda 
öğretmenlere destek olmaktadır. 

     

9.Okul yönetimi, okulumuzun teknolojik gereksinimlerini karşılamak 
için bütçede yeterince pay ayırmaktadır. 

     

10.Okul yönetimi, BT sınıfının kullanımı için hazırlanan planın bir 
örneğinin BT sınıfına asılmasını sağlamakta, eğer planda değişiklikler 
var ise öğretmenlere en kısa sürede duyurmaktadır.  

     

11.Okul yönetimi, öğretmenlerin BT sınıfını daha etkili bir biçimde 
kullanabilmeleri için sürekli denetim yapmaktadır.  

     

12.Okul yönetimi, BT sınıfının etkili bir biçimde kullanılması için 
öğretmenlerin ve öğrencilerin gereksinimlerini belirlemekte, ihtiyaç 
duyulan teknolojik kaynakları en kısa sürede sağlamaktadır. 

     

13.Okul yönetimi, öğretim çevrelerine, öğretim hedeflerine ve öğretim 
programına uygun teknolojilerin seçimi ve kullanılması konusunda 
gereken desteği vermektedir. 

     

14.Okul yönetimi, ders dışında BT sınıfının ücretsiz olarak 
vatandaşların kullanımına açılmasını sağlamaktadır. 

     

15.Okul yönetimi, okulumuzda bulunan bilgisayarlara her öğrencinin 
eşit biçimde erişmesi konusunda gerekli tedbirleri almaktadır.  
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Lütfen size uygun gelen ifadeyi, karşındaki kutucuğa işaret koyarak belirtiniz. 
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16.Okul yönetimi, okulumuzda teknoloji kullanımı esnasında telif 
haklarına her düzeyde önem vermekte ve öğretmenleri bu konu 
hakkında bilgilendirmektedir. 

     

17.Okul yönetimi, okuldaki çeşitli teknolojik cihazlar kullanılırken 
öğrencilerin ve öğretmenlerin iş emniyeti (güvenliği) konusunda gerekli 
önlemleri her düzeyde sağlamaktadır. 

     

18. Okul yönetimi, okulumuzda teslim alınan eğitim materyallerinin 
lisanslı olmasına, mevcut CD ve kitapçıkların orijinal olmasına dikkat 
etmekte ve öğretmenleri bu konu hakkında bilgilendirmektedir. 
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Ek 3: 27.06.2001 Tarih ve 53 Sayılı Genelge 

 

SAYI  :B.08.0.ETG.0.21.04.00.00-000.2/5985    

 27/06/2001 

KONU :Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı 

G E N E L G E 

2001/53 

Son yıllarda bilim ve teknolojide meydana gelen hızlı değişim ve 

gelişmeler iletişim ve bilgi teknolojilerini de önemli ölçüde etkilemekte, hızla 

yayılmakta olan yenilikler yaşamın tüm boyutlarında hissedilmektedir. Bu 

değişim ve gelişme bilginin üretilmesini, yayılmasını, paylaşılmasını ve 

kullanılmasını hızlandırmış, bilgi, eğitimde olduğu kadar, toplum yaşamında, 

kamu hizmetlerinde ve ekonomide de en temel unsur haline gelmiştir. Bugün 

bilginin sadece elde edilmesinin pek anlamlı olduğunu söylemek olası değildir. 

Bilgi üretimine katkı sağlamak, değişim ve gelişmeleri en kısa sürede elde 

etmek ve bunu kullanmak çağdaş toplumların en büyük hedefidir.  

Önümüzdeki dönemlerde; bilgi kaynaklarına sahip olan, bilgiyi üreten, 

bilgiyi yöneten ve bilgiden yararlanan toplumların daha mutlu ve daha güçlü 

olacakları, bunu yapamayanların ise tarihin karanlıklarında kaybolacakları 

hiçbir zaman unutulmamalıdır.  

Büyük Atatürk”ün de işaret ettiği “Çağdaş Uygarlık Düzeyine Erişmek” 

hedefi doğrultusunda gerek kalkınma planlarımızda gerekse hükümet 

programları ve icra planlarımızda gelişmelerin yakından izlenmesi ve ülkemize 

taşınması için önlemler alınması açık bir biçimde yer almaktadır. Bu nedenle, 

değişim ve gelişmeleri bir fırsat olarak değerlendirerek ülkemizi çağdaş bilgi 

toplumları arasına katmak hatta, bunların önüne geçme kararlılığı ile bir çok 

çalışma başlatılmış, projeler uygulamaya konulmuştur. 
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Bilgisayar Destekli Eğitim Projesi, Endüstriyel Okullar Projesi, Yaygın 

Mesleki Eğitim Projesi, Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, Çağı yakalama 2001 

Projesi gibi iç ve dış kaynaklı projelerimiz ile çeşitli hibe projeleri büyük ölçüde 

eğitim ve bilgi teknolojileri odaklı olmuştur. 

Bu çerçevede; tüm bu projelere ilaveten ve hepsinden daha büyük 

ölçekli ve kapsamlı olmak üzere Temel Eğitim Programı 1998 yılında 

uygulamaya konulmuş olup, çalışmalar halen sürdürülmektedir. 

Temel Eğitim Programı Türkiye’de zorunlu eğitimin yalnızca 5 yıldan 8 

yıla çıkarılması değil, aynı zamanda eğitimin kalitesinin de yükseltilmesi gibi 

birçok temel esasların hedeflendiği bir programdır. Programın belirlenen temel 

hedef ve esaslarının en önemlileri arasında; “Sekiz yıllık kesintisiz 

ilköğretimde okullaşma oranını % 100’e çıkarmak”, “Öğretmen ve öğrencilerin 

bilgisayar okur-yazarı olmasını sağlamak”, “200.000 eğitim personelini 

bilgisayar okur-yazarlığı ve bilgisayar destekli eğitim konularında eğitmek” ve 

“Okulu çevrenin Kültür ve Eğitim Merkezi haline getirmek” yer almaktadır. 

Temel Eğitim Programı birinci fazı kapsamında 2802 ilköğretim okuluna 

bilgisayar, yazıcı, televizyon, tepegöz ve bilgisayar yazılımlarının yer aldığı, 

internet erişimi bulunan Bilgi Teknolojisi (BT) sınıfları oluşturulmuş ve bu 

sınıflara video, video kasetleri ve tepegöz saydamı sağlamak üzere, satın 

alma işlemleri tamamlanmıştır. Programın daha sonraki aşamalarında 

İlköğretim okullarının tamamına çağdaş eğitim ve bilgi teknolojilerinin 

kazandırılması hedeflenmektedir. 

Ancak, büyük güçlüklerle satın alınan ve kullanıma sunulan bu 

araçların, teknolojinin değişim hızı dikkate alındığında kullanım ömürlerinin ne 

denli kısa ve maliyetinin ne ölçüde yüksek olduğu görülecektir. Bunların 

ekonomik hale getirilmesinin tek yolu ise en yoğun biçimde kullanılmalarının 

sağlanmasıdır. Bu nedenle, okullarımızda bulunan bu tür araçların etkin ve 

verimli kullanılmaları ayrıca, bu araçlardan daha geniş kitlelerinin 

yararlandırılması, hem öğrenci ve okul başarısına katkıları hem de fayda-

maliyet dengesinin tesisi bakımından son derece önem arz etmektedir. 



 

 

123 

123 

Bu gerçeklerden hareketle, her tür ve derecedeki okul ve 

kurumlarımızda bulunan bilgi teknolojisi araçlarının en etkin ve yoğun 

kullanılmasında başta Bakanlığımızın merkez teşkilatı yöneticileri olmak 

üzere; İl, İlçe, kurum ve okul yöneticiler ile öğretmenlerimize önemli görevler 

düşmektedir.  

Bu nedenle: 

1. İlgili Genel Müdürler ile İl Milli Eğitim Müdürleri okul ve kurumlardaki Bilgi 

Teknolojisi Sınıfları ile eğitim teknolojisi araçlarının amaçlarına uygun ve çevre 

halkına açık olarak kullanılıp kullanılmadıklarını izleyerek denetleyecek ve bu 

araçların yoğun ve ektin kullanılması için her türlü tedbiri alacaklardır.  

2. Bilgi Teknolojisi Sınıfı bulunan her okulda en az bir formatör öğretmenin 

bulunması esastır. Bilgisayar formatör öğretmenleri değişimin öncüleridir. 

Sürekli ve dinamik bir eğitim anlayışı ile teknolojideki gelişmeleri izleyen, bu 

gelişmeleri okullarındaki öğretmen ve öğrencilere yansıtan bilgisayar formatör 

öğretmenleri; Bilgi Teknolojisi Sınıflarının koordinasyonunda hizmette 

tutulmasında ve kullanılmasında eğitim öğretim saatleri dışında bu sınıfların 

serbest kullanıma açılması için gerekli planlamanın yapılmasında, 

okullarındaki yönetici ve öğretmenlerin eğitilmesinde, okul yönetimi ile birlikte 

çalışarak rehberlik görevi yapacaklardır. Bu öğretmenlerin görev, yetki ve 

sorumluluk alanları bilgisayar öğretmenlerinin görev yetki ve sorumluluk 

alanlarıyla karıştırılmamalı, bilgisayar öğretmenlerine verilmesi gereken 

görevler bu öğretmenlere verilmemelidir.  

3. Bilindiği üzere; formatör öğretmenler arasından seçilen eğitici formatör 

öğretmenler, okul formatör öğretmenleri ile paylaşmaları amacıyla, bilgi ve 

eğitim teknolojileri konusunda Bakanlığımız tarafından düzenli bir biçimde ve 

her fırsatta eğitime alınmaktadırlar. Eğitici formatör öğretmenlerden; İl bazında 

formatörlük kursları düzenlenmesi, Bilgi Teknolojisi Sınıflarının izlenmesine 

yönelik planların hazırlanması ve bunlara ilişkin değerlendirme raporlarının 

düzenlenerek ilgili birimlere duyurulması, eğitim yazılımlarının kullanımlarının 

sağlanması gibi konularda bir rehber olarak yararlanılacaktır.  

4. Çeşitli nedenlerle, formatör öğretmeni bulunmayan okullardaki boşluğun 

giderilmesi için mahalli hizmet içi eğitim kapsamında bilgisayar formatör 
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öğretmenlik kursları düzenlenerek yetenekli, nitelikli ve istekli öğretmenlerin 

formatörlük eğitimi almaları sağlanacaktır.  

5. Bünyesinde Bilgi Teknolojisi Sınıfları bulunan okul müdürlükleri, bu sınıflar 

ile eğitim teknolojisi araçlarının amacına uygun, etkin, verimli, yaygın ve yoğun 

bir şekilde kullanılabilmesini; bilgi teknolojisi araçlarının sürekli işletimde 

kalmasını ve konuyla ilgili öğretmen eğitimlerinin okul bazında planlanmasını 

sağlamak üzere gerekli her türlü tedbiri alacaklardır.  

6. Bakanlık ve İlköğretim Müfettişleri, Bilgi Teknolojisi sınıfları ile eğitim 

teknolojisi araçlarının amaçlarına uygun kullanılıp, kullanılmadıklarını izleyip 

denetleyecekler, gözlemlenen aksaklıkları rapor ederek, ilgili birimleri 

bilgilendireceklerdir.  

7. Temel Eğitim Programı kapsamında bulunan okullardaki yönetim amaçlı 

bilgisayarlardan, okulun yönetim işlerinin yürütülmesinde; öğretmen 

bilgisayarlarından, öğretmenlerin ders hazırlıklarında, internet erişimlerinde ve 

öğrenci işlerinde; öğrenci bilgisayarlarından ise eğitim öğretim amaçlı 

yararlanılacaktır. Söz konusu bilgisayarların amaçları dışında kullanılması 

önlenecek, bu araçların ilgililer tarafından kullanılmaları özendirilecektir. 

8. Temel Eğitim Programı kapsamındaki okullarda bulunan donanımların 

satın alındığı firmalarla üç yıl süreli garanti anlaşmaları yapılmıştır. Garanti 

sözleşmeleri gereğince sistemlerin kurularak işletime alınması ve meydana 

gelebilecek olası arızalarda (Bariz kullanıcı hataları dışında) ilgili firmalar 

tarafından yerine getirilecek bakım, onarım, ulaşım ve parça değişim gibi 

hizmetler karşılığında bu firmalara herhangi bir ücret ödenmeyecektir. Bu 

konuyla ilgili Bakanlığımız ve firmalar arasında imzalanan sözleşmeler dikkatle 

incelenerek karşılıklı görev ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi izlenecektir. 

Cihazların arızalanması durumunda, öncelikle ücretsiz telefon hatları 

aracılığıyla ilgili servis merkezleri ile bağlantı kurularak, bu cihazların bir an 

önce hizmete alınması sağlanacaktır. Bu yolla sonuç elde edilememesi 

durumunda, ilgili firma bölge ofisi bilgilendirilecek, buna rağmen gerekli hizmet 

alınamaz ise, Bakanlığımıza yazılı bilgi verilecektir. Yetkili olmayan kişilerin, 

garanti süresi dolmayan cihazlara müdahale etmesine izin verilmeyecektir.  

9. Eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere, değişik zamanlarda 

okullarımıza eğitim öğretim materyalleri gönderilmektedir. Söz konusu 

materyallerden çevrede bulunan diğer okulların da yararlandırılması 
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sağlanacak ve öğretmenlerin dersleri ile ilgili eğitim materyali (Eğitim yazılımı, 

tepegöz saydamı, sunu, vb.) üretmesi özendirilecektir.  

10. Telif hakları yasası gereğince, okullarda işletimde bulunan bilgisayarlar 

üzerinde kullanılan her türlü yazılımın, lisans hakkı satın alınmış orijinal 

yazılımlar olması gerekliliği vardır. Okullarda lisans hakkı olmayan her türlü 

korsan ve kopya yazılımın kullandırılmasından okulların yönetimleri 

sorumludur. Temel Eğitim Programı kapsamında firmalar tarafından okullara 

teslim edilen yazılımların teslim alınması aşamasında yazılımlara ait lisans 

belgeleri istenerek saklanacak bunlara ilişkin CD’lerin ve kullanıcı 

kitapçıklarının orijinal olmasına dikkat edilecektir.  

11. Temel Eğitim Programı kapsamında alınan bilgi ve iletişim teknolojisi 

araçlarının yanı sıra tepegöz, televizyon, video gösterici araçları ve internet 

bağlantılarının da eğitim ortamlarının zenginleştirilmesi için etkin bir biçimde 

kullanılması sağlanacaktır.  

12. Bakanlığımız merkez teşkilatı ile İl Milli Eğitim Müdürlükleri arasındaki 

iletişimi hızlandırmak amacıyla oluşturulan İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri 

Bütünleşik Yönetim Bilgi sistemi (İLSİS) hizmete alınmıştır. Her türlü yazışma 

ve iletişimde İLSİS’ten yararlanılmasına çalışılacaktır. Elektronik posta 

kullanma alışkanlıklarının öğretmen ve öğrencilere kazandırılması, okul web 

sitelerinin kurulması ve geliştirilmesi özendirilerek desteklenecektir.  

13. Yukarıda belirtilen ve Temel Eğitim Programı hedefleri arasında yer alan 

“Okulun, çevrenin Kültür ve Eğitim Merkezi haline getirilmesi” hedefinde de 

işaret edildiği üzere; Bilgi Teknolojisi Sınıfları ve burada bulunan araçlardan 

çevre okullarda öğrenim gören örgün, yaygın ve açık öğretim öğrencileri ile 

her kesimden vatandaşın yararlandırılması için İl, İlçe, okul ve kurum 

yöneticileri her türlü önlemi alacaklardır.  
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Ek 4: 30.01.2002 Tarih ve 13 Sayılı Genelge 

 

 

SAYI  : B.08.0.İGM.0.08.03.03/1066         

30.01.2002 

KONU : Bilgi Teknolojisi Sınıfları 

 

GENELGE 

2002/13 

 

İLGİ : M.E.B. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 27/06/2001 tarih ve 

B.08.ETG.0.0.21.04.00.00.000.2/5985-Genelge No:2001/53 sayılı yazısı. 

 

Ekonomik ve toplumsal açıdan dünyada kilit bir nitelik kazanan bilgi ve 

iletişim teknolojileri alanlarında ülkemizde de hızlı bir gelişme sağlanması 

amaçlanmaktadır. Bilgi çağını yakalamak, bilgi ve teknoloji toplumu olmak için 

evrensel düşünen ve ulusal davranan insanı yetiştirmek, insanımızın ve 

toplumumuzun rekabet gücünü sürekli artırmak için eğitim sisteminin her 

kademesini teknolojiyle desteklemek amacıyla 2802 ilköğretim okulunda 3188 

bilgi teknolojisi sınıfı açılmıştır. 

 

Bilgiye ulaşmak, teknolojiyle gelişmeleri yakından izlemek, araştırma ve 

inceleme yapmak için büyük masraflarla yaptırılarak hizmete giren bilgi 

teknolojisi sınıfları için 2058 formatör öğretmen ile 221.000 öğretmene 

bilgisayar okuryazarlığı eğitimi verilmiştir. 

 

Ancak; bilgi teknolojisi sınıflarının arzu edilen düzeyde öğrencilerin 

kullanımına sunulmadığı duyumları alınmıştır. 

 

Valiliğinizce, bu sınıfların daha işlevsel hale getirilerek öğrencilerin tam 

kullanımına sunulması için aşağıda sayılan önlemlerin alınmasına gereksinim 

duyulmuştur: 
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1. İlköğretim müfettişleri, aylık çalışma programlarında bilgi teknolojisi 

sınıflarının rehberlik çalışmasına yer vereceklerdir. 

2. Bilgi Teknolojisi Sınıflarının kuruluş amaçları doğrultusunda hizmet 

verebilmesi için, ildeki bilgisayar formatör öğretmenleri ile gereksinim 

duyulması halinde diğer okullarda görevli bilgisayar öğretmenlerinin 

görevlendirilerek bir plan dahilinde her ay bir gün olmak üzere bu sınıflara 

gidilerek eğitim yaptırılması sağlanacaktır. 

3. Teftiş grubu, çeşitli nedenlerden dolayı faal olmayan bilgi teknolojisi 

sınıflarının faal duruma getirilmesi için milli eğitim müdürlüğüne her okul için 

ayrı ayrı rapor vereceklerdir. 

4. Bilgi teknolojisi sınıfı bulunan okulda görev yapan personelin rehberlik ve 

denetimlerinde daha verimli olabilmeleri amacıyla bilgisayar eğitimi 

almayan ilköğretim müfettişleri Microsoft Word, Microsoft Excel ve Outlook 

Express programları konularında hizmet içi eğitim kursuna alınacaklardır. 

5. Bilgi teknolojisi sınıfı bulunan okulda görev yapan ve bilgisayar kullanımı 

konusunda daha önce eğitim almayan öğretmenler Microsoft Word, 

Microsoft Excel ve Outlook Express programları konularında hizmet içi 

eğitim kursuna alınacaklardır. 

6. İl ve ilçe milli eğitim müdürleri aylık çalışma programlarında, bilgi teknolojisi 

sınıflarını ziyaret etkinliğine yer vereceklerdir. 

7. Bilgisayar sınıfları teneffüslerde de açık bulundurularak öğrencilerin 

kullanımına sunulacaktır. 

8. Her öğrencinin bilgisayar etkinliklerini içeren dosyalar ayrı ayrı tutulacak ve 

bu çalışmalar müfettişlerce izlenecektir. 

9. İl içi intranet çalışması bulunan illerde; öğrencilerin etkinliklerini içeren 

dosyalar ilgili öğretmenlerce tutulacaktır. 

10. Öğrenciler bilgisayar arkadaşlığı konusunda teşvik edilecektir. 

11. Bilgisayarların bir eğitim aracı olduğu konusu müfettişlerce belirtilecek, 

bilgisayarların kullanımı sürekli teşvik edilecektir. 

12. Bilgisayar kullanımında başarılı olan öğrenciler okul idarecileri ve 

öğretmenler tarafından ödüllendirilecektir. 

13. İl merkezindeki bilgi teknolojisi sınıfları ile, ilçe merkezlerindeki bilgi 

teknolojisi sınıfları arasında bir takvim dahilinde bilgisayar kullanmayı teşvik 

edecek şekilde bilgisayar bilgisini kapsayan bilgi yarışması yapılacaktır. 
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14. Yukarıda belirtilen hususlar yerine getirilirken Bakanlığımız Eğitim 

Teknolojileri Genel Müdürlüğünün İLGİ genelgesi de göz önünde 

bulundurulacaktır. 
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Ek 5: 29.10.2003- 11837 Onay Tarihli ve Sayılı Yönerge 

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ ARAÇLARI VE ORTAMLARININ EĞİTİM 

ETKİNLİKLERİNDE KULLANIMI YÖNERGESİ  

BİRİNCİ KISIM 

Genel Hükümler 

Amaç  

Madde 1- Bu Yönergenin amacı, ilköğretim ve orta öğretim okullarında 

bulunan bilgi teknolojisi sınıfları ve buna bağlı iletişim araçlarından; bu 

kurumlara devam eden öğrencilerle birlikte, bu teknolojinin bulunmadığı diğer 

kurumlardaki çalışan personel, öğrenciler ve çevre halkının yararlanması ile 

ilgili iş ve işlemleri düzenlemektir.  

Kapsam 

Madde 2- Bu Yönerge bilgi ve iletişim teknolojisi araçları bulunan, ilköğretim 

ve orta öğretim kurumlarındaki bilgi ve iletişim teknolojisi araçlarının kullanımı 

ve bilgisayar eğitim etkinliklerini kapsar.  

Dayanak  

Madde 3- Bu Yönerge 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 3797 sayılı 

Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 4359 sayılı 

Kanunla değişik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.  

Tanımlar  

Madde 4- Bu Yönergede geçen; 

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını, 

b) Okul: İlköğretim ve orta öğretim okullarını, 

c)Etkinlik: Bilgi ve İletişim Teknolojisi Araçları ve Bilgisayar Eğitim 

Faaliyetlerini, 

d) Öğretici: Bilgi Teknolojisi Sınıflarında görev alan öğretmenler, usta 

öğreticiler ve Bilgisayar formatörlerini, 
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e) Müdür: Bilgi teknolojisi sınıfı bulunan ilköğretim ve orta öğretim okul 

müdürünü,  

f) Bilgi Teknolojisi Sınıfı ve İletişim Araçları: Kurumlarda Bakanlıkça veya yerel 

olanaklar ile kurulan bilgi teknolojisi sınıflarını ve interneti, 

g) Öğrenci: Örgün eğitime devam eden öğrencileri, 

h) Derslik: Bilgi teknolojisi dersliğini, 

ı) Etkinlik Merkezi: Bünyesinde etkinlik açılan okulları, 

i) Komisyon: Katılım bedeli tespit komisyonunu ifade eder.  

İKİNCİ KISIM 

Dersliği Hizmete Açma 

Bilgi ve İletişim Teknolojisi Araçlarını Kullandırma Yetkisi  

Madde 5- Bilgi ve İletişim Teknolojisi Araçları, fizikî kapasitesi uygun olan 

okullarda, okul müdürünün teklifi ve İl-İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün onayı ile 

kullanıma açılır.  

Bilgi ve İletişim Teknolojisi Araçlarından Yararlanacaklar  

Madde 6- Bu Yönerge hükümlerine göre bilgi ve iletişim teknolojisi 

araçlarından; 

a. Öğrenciler, 

b. Öğretmenler, 

c.Çevrede bulunan Bakanlık kurum personeli,  

d. Vatandaşlar yararlandırılır.  

Süre ve Dönemleri  

Madde 7- Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile grupça yapılacak çalışmalar, 

etkinlik istekleri doğrultusunda öğreticilerce düzenlenen ve müdür tarafından 

onaylanan program süresince sürdürülür. Bilgi ve iletişim teknolojisi 

araçlarının ve okulların uygunluk durumuna göre öğrenciler ve diğer istekliler 

bireysel olarak istedikleri süre kadar internet hizmetlerinden yararlandırılır. 
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Bilgi ve İletişim Teknolojisi Araçları Kullanım Gün ve Saatleri  

Madde 8- Bilgi ve iletişim teknolojisi araçlarının kullanımı ile ilgili etkinliklerin 

başlama-bitiş saatleri; öğrencilerin normal ders saatleri dışında, hafta sonu 

tatilleri, yarıyıl ve yaz tatilinde okul müdürlüğünce belirlenir. Program 

vatandaşların da görebileceği uygun bir yerde ilân edilerek ilgililere duyurulur.  

Öğrenci Sayısı ve Seviye Grupları  

Madde 9- Bilgi ve iletişim teknolojisi araçlarından sınıflardaki bilgisayar sayısı 

kadar kişi yararlandırılması esastır. Grupça verilecek eğitimlerde, bir 

bilgisayardan iki kişi yararlandırılabilir.  

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Dersliklerde  Öğretim ve Yönetim  

Bilgi ve İletişim Teknolojisi Araçlarının Bulunduğu Sınıflarda Yapılacak 

Etkinlikler  

Madde 10- Gelen istek üzerine etkinlikler, internetten yararlanma, ödev 

hazırlama eğitsel amaçlı diğer faaliyetler (oyunlar) yapılır. Öğretmen ve 

öğrencileri İnternet’te buluşturarak, ortak öğrenme metotları geliştirilir; iş 

birliğine dayalı, proje tabanlı, öğrenci merkezli öğrenme faaliyetleri 

gerçekleştirilir ve öğrencilere inceleme, araştırma ve düşünce ufkunu 

genişletmede imkânlar sunulur.  Öğrenme-öğretme iş birliği, bilgi alışverişi ve 

kültür paylaşımı gerçekleştirilir. Öğreticiler tarafından okul müdürlüğüne 

verilmek üzere faaliyetlere yönelik istatistikî bilgiler tutulur.  

Etkinlik programlarının hazırlanmasında; bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim-

öğretim sistemine uygun hâle getirilmesine, eğitimde kalitenin yükseltilmesine, 

okulun çevre ile bütünleştirilmesine, bilgi ve iletişim teknolojilerinin 

kullanımının en geniş kitlelere yaygınlaştırılmasına önem verilir.  

Bilgi ve İletişim Teknolojisi Araçlarından Faydalanmak Üzere Yapılacak 

Etkinliklerde Görevlendirilecek Personel 

Madde 11- Etkinliklerde öğretici olarak görev almak isteyen öğretmenler, usta 

öğreticiler ve bilgisayar formatörleri, öğretim yılı veya dönem başlarında okul 

müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Uygun görülenler okul müdürünün teklifi 
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ve millî eğitim müdürünün onayı ile görevlendirilirler. Görevlendirilen 

öğreticiler, kabul edilebilir mazeretleri sebebiyle görevlendirme onaylarının 

iptalini isteyebilirler. Ancak görevlendirme onayları iptal edilmeden 

etkinliklerdeki görevlerini fiilen bırakamazlar. Görevlendirmeleri bu şekilde iptal 

edilenlerin yerine, başvuruda bulunduğu hâlde görev verilemeyen diğer 

öğretmenler, usta öğreticiler ve bilgisayar formatörleri arasından 

görevlendirme yapılır. Yukarıda belirtilen koşullara uygun başvuru yapılmadığı 

takdirde, başvuruda bulunan diğer kişilerden yukarıdaki fıkrada belirtildiği 

şekilde görevlendirme yapılır. Dersliklerdeki etkinliklerde görevlendirilen 

öğretmenlerin ders saati sayılarının tespiti, bunların asıl görevlerini 

aksatmayacak şekilde yönetici tarafından belirlenir.  

Yararlanılacak Kaynaklar ve Materyaller 

Madde 12- Etkinliklerde yararlanılacak temel kaynaklar ders kitaplarıdır. 

Ayrıca Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca hazırlanan veya tavsiye edilen 

yayınlar, yazılımlar ile ilgili resmî kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan 

yayınlardan yararlanılır.  

Etkinliklere Katılanlarla İlgili İşlemler  

Madde 13- Etkinliklere katılanların devamları süresince, etkinlik disiplini ve 

işleyişi bozucu davranışları görülenler hakkında öğrencilerin devam ettikleri 

okulların ilgili mevzuatına göre işlem yapılır. Gerektiğinde yönetici tarafından 

etkinliklere katılmaları önlenir ve ilişkileri kesilir. Etkinliklerde ülke bütünlüğü, 

millî değerler, Atatürk İlke ve İnkılâpları ile genel ahlâk kurallarına aykırı 

çalışmalar yapılamaz. Vatandaşlardan etkinliklere katılanların disiplinsizlikleri 

durumunda, okul müdürü ile öğreticinin birlikte alacakları karara göre, 

etkinliklere katılmaları önlenir. 

Etkinliklere kayıt yaptıran öğrencilerin devamları zorunludur. Her etkinlik 

döneminde okutulması gereken toplam ders saati sayısının özürsüz olarak 

üçte birine devam etmeyenler, öğreticinin teklifi ve okul müdürünün kararıyla 

etkinlikten çıkarılır. 
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Devamsızlık veya disiplinsizlik nedeni ile etkinliklerden çıkarılanların ödedikleri 

ücretleri geri verilmez. Etkinliklere katılanların demirbaşlara ve kuruma 

verdikleri zararlar kendilerine ödettirilir.  

Etkinliklerin Yönetimi 

Madde 14- Etkinlikler, Yönergeye uygun olarak okul müdürü veya 

görevlendireceği müdür yardımcısı tarafından yönetilir.  

Yöneticinin Görevleri  

Madde 15- Okul müdürü aynı zamanda etkinliklerin yöneticisidir. Bu sıfatla 

okulunda açılan etkinliklerden personelin, öğrencilerin ve vatandaşların en iyi 

şekilde yararlanabilmeleri için bütün imkânları hazırlar. 

Yöneticinin Başlıca Görevleri Şunlardır 

a) Etkinliklerde görev alan öğretmen ve diğer personel ile bireysel ya da grup 

çalışmasına katılanlara ilişkin disiplin veya diğer işlemlerin yürütülmesini 

sağlamak. 

 b) Etkinliklerde düzen ve disiplinin sağlanması bakımından gerekli önlemleri 

almak.  

c) Etkinlik plân ve programlarını inceleyip millî eğitim müdürlüğünün onayına 

sunmak ve uygulanmasını sağlamak. 

d) Düzenlenecek etkinlikler sonucu elde edilecek gelirlerden okul müdürü, 

öğretmen ve diğer personel ödenecek ücretin tahakkukunu, çalışanların 

sigorta ve vergilendirme ile ilgili iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak. 

 e) Etkinliklere katılan vatandaşlara ve kurumların personeline “Etkinlik Katılım 

Belgesi” düzenlemek ve vermek “Etkinlik Katılım Belgesi”ni öğretici ile beraber 

imzalamak. 

f) Bu Yönerge hükümlerine göre kendisi tarafından yürütülmesi gereken diğer 

görevleri yürütmek.   

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Malî Hükümler  

Etkinliklere Katılmak için Katılım Bedelinin Tespit ve Tahsil Edilmesi  
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Madde 16- Ders saatleri dışında etkinliklere katılmak ücretlidir. Etkinliklere 

katılanlardan saat başına alınacak katılım bedeli, çevredeki benzer 

etkinliklerde alınan katılım bedeli miktarını aşmamak üzere “Katılım Bedeli 

Tespit Komisyonu” tarafından belirlenir. 

Okullarda, bilgi ve iletişim araçlarından yararlanma karşılığı alınacak katılım 

bedeli tespit edilirken; yararlanma süresi, çevrenin ekonomik durumu ve 

okulun sağladığı imkânlar göz önünde bulundurulur.  

Katılım bedeli tespit komisyonu; verilen hizmetin özelliğine göre bilgi ve 

iletişim teknolojisi araçlarından yararlanacak olanlardan, alınacak ücretin 

taban ve tavan miktarlarını eğitim dönemleri itibarıyla ayrı ayrı belirler. 

Komisyonun kararı, millî eğitim müdürlüğünün onayından sonra yürürlüğe 

girer. Komisyon tarafından tespit edilen ücret okul yönetimince ilgililere 

duyurulur. 

Katılım bedeli tespit komisyonu, il veya ilçe millî eğitim müdürünün 

başkanlığında (veya millî eğitim müdürünün görevlendireceği millî eğitim 

müdür yardımcısı ya da bir şube müdürü başkanlığında); sorumlu müdür 

yardımcısı veya şube müdürü, bilgi ve iletişim teknolojisi araçları bulunan iki 

okul müdürü ve bu etkinliklere öğretici olarak katılan öğretmenler arasından 

seçilecek bir temsilciden oluşur. Katılım bedeli tespit komisyonu, yılda iki defa 

toplanır. Komisyon  birinci toplantısını ders yılının başlama tarihinden iki hafta 

önce, ikinci toplantısını ise yarıyıl tatilinde yapar. Komisyon çalışmalarında 

kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşit olması durumunda başkanın oyu iki 

oy sayılır. 

İlköğretim ve orta öğretim kurumlarına devam eden öğrencilerden ders saatleri 

dışında katılacakları etkinlikler internet kullanımında alınacak ücretlerde, Millî 

Eğitim Bakanlığı Öğrencileri Yetiştirme ve Sınavlara Hazırlama Kursları 

Yönergesinin 18. maddesi gereği uygulanacak indirim oranları katılım bedeli 

tespit komisyonu kararında belirtilir. 

Etkinliklere katılmak isteyenlerden; okul müdürlüğünce bir kamu bankasına 

açılacak hesaba etkinlik katılım bedelini yatıranlar, makbuz getirerek kaydını 

yaptırır. Bireysel kullanım katılım bedelleri; kullanım süresi sonunda makbuz 

karşılığı alınarak bir sonraki iş gününde banka hesabına yatırılır.  
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Etkinliklerden Ücretsiz veya İndirimli Yararlanma  

Madde 17- Maddî imkânlarının yeterli olmadığı belirlenen öğrenciler, 

etkinliklerden katılım bedeli ödemeksizin yararlandırılırlar. Etkinliklerden 

bedelsiz olarak yararlandırılacak öğrenci sayısı, etkinliklere katılacak öğrenci 

sayısının %10’dan fazla olamaz. 

Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtında görevli personel ile görevde iken şehit 

veya emekli olan personel çocuklarından, katılım bedeli ödemeksizin 

yararlanma hakları saklı olmak üzere kurs katılım bedelinin % 50’si alınır. 

İlköğretim ve orta öğretim kurumlarına devam eden öğrencilerden ders saatleri 

dışında katılacakları etkinlikler ile internet kullanımında alınacak katılım 

bedelleri indirimli olarak alınır. İndirim miktarı, katılım bedeli tespit komisyonu 

kararında belirlenen oranlarda uygulanır.  

Giderler  

Madde 18- Etkinlik giderleri, etkinlik gelirlerinden karşılanır. Bu giderler, 

personel giderleri, kurs fonu, bakım, onarım, yenileme ve destek hizmetleri 

(elektrik, ısıtma, telefon, internet vb.) giderlerinden oluşur. 

Personel giderleri dışındaki harcamalar, okulda kurum yönetmeliği gereği 

oluşturulan satın alma komisyonu kararları doğrultusunda bu Yönerge’de 

belirlenen esaslara göre yapılır. Tüm harcamalar belgeye bağlanır. 

Harcamalarla ilgili bütün belge ve makbuzlar, kurum müdürlüğünce denetime 

hazır hâlde bulundurulur.  

Personel Giderleri  

Madde 19- Personel giderleri, yöneticilere, öğreticilere ve destek hizmetlerini 

yürüten personele ödenen ücretlerden oluşan giderlerdir. 

Etkinlik gelirlerinden; % 5 destek hizmetlerini yürüten personele, % 7 müdür 

ve müdür yardımcılarından bu Yönergede belirtilen konularda yönetim görevi 

alanlara, % 45 öğreticilere olmak üzere % 57’si personel giderlerine, % 3 kurs 

fonuna, % 40’ı da bakım, onarım, yenileme ve destek hizmetlerine (elektrik, 

ısıtma, telefon, internet vb.) ayrılır. 
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Öğretmenlere ödenecek ders saati ücreti, öğretmenler için ayrılan miktarın, o 

etkinlik süresi içindeki ders saati sayısı toplamına bölünmesi ile bulunur. 

Bulunan birim ders saati ücreti, öğreticinin fiilen verdiği ders saati toplamı ile 

çarpılarak o öğreticinin alacağı ücret tespit edilir. 

Yöneticiler için ayrılan % 7’lik pay, bu etkinliklerde görev alan yöneticiler 

arasında eşit miktarda paylaşılır. 

Etkinlik merkezinde görevlendirilecek okul müdürü, ilgili müdür yardımcısı ve 

öğreticiler ile destek hizmetlerini yürüten personelden tahakkuk ettirilen gelir 

vergisi, yönetici tarafından ilgili vergi dairesine yatırılır.  

Kurslar Fonu (Değişik: 08/04/1996 tarih ve 2452 sayılı Tebliğler Dergisi) 

Madde 20- MEB Öğrenci Yetiştirme ve Sınavlara Hazırlama Kursları 

Yönergesi’nin 21. ve 22. maddelerine göre işlem yapılır.  

Tutulacak Defter ve Dosyalar 

Madde 21- Etkinliklerle ilgili olarak okul müdürlüklerinde tutulacak defter ve 

dosyalar şunlardır: 

a) Etkinlik kayıt defteri 

b) Etkinlik devam takip defteri  

c) Gelir-gider defteri  

d) Gelen ve giden yazı defteri  

e) Gelen ve giden yazı dosyası 

f) Etkinlik katılım bedelleriyle ilgili banka makbuzları dosyası  

g) Etkinlik plânlama, ders plânları dosyası 

h) Karar defteri  

ı) Denetim defteri  

i) Etkinlik katılım belge defteri  

j) İnternet kullanım takip defteri (kullanıcı adı, kullandığı bilgisayar no, başlama 

ve bitiş süresi, tarih vb. bilgileri içeren defter.) 
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Etkinliklerden oluşan gelir ve giderlerin ayrıntılı durumunu göstermek üzere c, 

d, e ve f fıkralarında belirtilen defter ve dosyalar yönetici tarafından tutulur. 

Defterler okul müdürü tarafından onaylanır.  

Etkinliklerin Denetimi  

Madde 22- Kurslar ve diğer etkinlikler ile kurslar fonunun denetimi; il ve ilçe 

millî eğitim müdürleri, müdür yardımcıları ve şube müdürlerince yürütülür. 

Birden fazla merkez ilçesi bulunan büyük şehirlerde denetim görevi, il ve 

merkez ilçelerin millî eğitim müdürlerince koordineli olarak belirlenir. 

Denetçiler; denetim defterlerine denetlemelerinde gördükleri eksiklikleri, 

yanlışlıkları ve aksaklıkları yazarak imzalar ve ilgililerden bu yanlışlık, eksiklik 

ve aksaklıkların düzeltilmesini isterler. Kursların denetimi cumartesi ve pazar 

dahil kurs olan günlerde yapılır.  

Sorumluluk 

Madde 23- Bu Yönerge hükümleri çerçevesinde etkinliklerde görev alan her 

kademedeki personel, kendilerince yürütülmesi gereken görevleri, zamanında 

ve etkin olarak yerine getirmekle yükümlüdürler.  

 

BEŞİNCİ KISIM 

Yürürlük 

Madde 24- Bu Yönerge, onay tarihinde yürürlüğe girer.  

 

Yürütme  

Madde 25- Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.  
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Ek 6: Bilgisayar Laboratuarına İlişkin Görev Talimatı 

 

T.C. 

MİLLİ  EĞİTİM  BAKANLIĞI 

Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 

 

BAKANLIĞIMIZCA BİLGİSAYAR LABORATUARI KURULAN OKULLARDA 

GÖREV YAPAN MÜDÜR, MÜDÜR YARDIMCILARI, FORMATÖR 

ÖĞRETMENLER, BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLERİ VE BRANŞ 

ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR LABORATUARINA İLİŞKİN GÖREV 

TALİMATI 

 

OKUL MÜDÜRÜNÜN YAPACAĞI İŞLER: 

 

• Bilgisayar laboratuarlarının kullanımına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'nca 

gönderilen talimatların yerine getirilmesini sağlar. 

• Bilgisayar laboratuarlarının amacına uygun ve sağlıklı bir şekilde 

kullanılması için gerekli önlemleri alır ya da aldırır. 

• Bilgisayar eğitimi bilgisayar destekli eğitimin amacına uygun olarak 

gerçekleştirilmesi için gerekli zümre kararlarının alınmasını ve sağlıklı 

bir şekilde uygulanmasını sağlar ve takibini yapar. 

• Bilgisayar formatör öğretmenlerinin ve/veya bilgisayar öğretmenlerinin 

yazılım ve donanım konusunda kendisine getireceği sorunların 

çözümüne yardımcı olur. 

• Bilgisayar laboratuarlarının kullanım planını hazırlattırır ve onaylar. 

• Okulda birden fazla formatör öğretmen ve/veya bilgisayar öğretmeni 

varsa aralarında görev dağılımı yapar. 

• Bilgisayar laboratuarlarının mesai saatleri içinde ve dışında açık 

tutulması için gerekli planlamayı yapar. 

• Formatör öğretmenin ve/veya bilgisayar öğretmenlerinin görevlerini 

gereken şekilde yerine getirebilmesi için bilgisayar dersleri ve 

laboratuarları dışında görevlendirilmemesine özen gösterir. 

• Bilgisayar uygulamaları ile ilgili yarışmalar düzenler, öğrencilerin 
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çalışmalarının sergilenmesini sağlar. 

• Okulun kayıtlı öğrencilerine ve okul dışından bilgisayar öğrenmek 

isteyenlere bilgisayar kullanım kursu açılmasını sağlar. (15 Mart 1993 

tarih ve 2378 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan "Milli Eğitim 

Bakanlığı'na Bağlı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Bilgisayar 

Laboratuarımın Düzenlenmesi ve İşletilmesi ile Bilgisayar Laboratuar 

Şefleri, Bilgisayar ve Bilgisayar Formatör Öğretmenlerinin Görevleri 

Hakkında Yönerge Madde-6) 

• Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen bilgi formlarının doldurulup 

tekrar Bakanlığa iletilmesini sağlar. 

• Okuldaki öğretmenlerin bilgisayarla ilgili kurslara ve hizmet içi eğitim 

faaliyetlerine katılmalarını sağlar, Ayrıca okulunda öğretmenlerin 

bilgisayar okur-yazar olabilmesi için hizmet içi eğitim kursları açılmasını 

sağlar. 

• Öğretmenlerin yazılım ve donanım konusunda karşılaştıkları sorunların 

çözümünde ilgili kişi veya kurumlarla işbirliği yapar. 

 

BİLGİSAYAR LABORATUARINDAN SORUMLU MÜDÜR YARDIMCISI: 

 

• Formatör öğretmenler ve/veya bilgisayar öğretmenleriyle birlikte 

hazırlanan ders planlarını inceleyerek, bilgisayar eğitimi ve bilgisayar 

destekli eğitim derslerini, konularını, tarihlerini sınıflarını ve 

öğretmenlerini tespit eder. Belirlenen konu ve tarihleri dikkate alarak 

bilgisayar laboratuarı kullanım planını hazırlar. 

• Bilgisayar laboratuarı kullanım planı hazırlanırken, bilgisayar eğitimi, 

bilgisayar destekli eğitim ve serbest kullanıma zaman ayrılmasına özen 

gösterir. 

• Bilgisayar laboratuarının kullanımı için hazırlanacak bu planın öğrenci 

mevcudu, derslik sayısı, ders saatleri bakımından aylık ya da haftalık 

olarak değişikliğe uğrayabileceği düşünülerek esnek olmasına dikkat 

edilmelidir. 

• Hazırlanan bilgisayar laboratuarı kullanım planının bir örneğinin 

bilgisayar laboratuarına asılmasına ve yapılan değişikliklerin en kısa 
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sürede duyurulmasını sağlar. 

• Bilgisayar laboratuarlarının her zaman temiz ve düzenli bir şekilde 

kullanılmasını sağlar. 

• Bilgisayar laboratuarlarındaki donanım ve çevre birimlerinin bakım ve 

onarımları için gereken kişi ve kurumlarla işbirliği yapar. 

 

DERS ÖĞRETMENLERİ: 

 

• Okuldaki bütün öğretmenler derslerini bilgisayar yardımı ile işlemek 

üzere öğrencileri, bilgisayar laboratuarı kullanım planı doğrultusunda 

bilgisayar laboratuarına götürür. 

• Öğrencilerin, bilgisayar laboratuarlarının kullanım kurallarına uymalarını 

sağlar. 

• Laboratuarın düzenli ve temiz bırakılmasını sağlar. 

• Bilgisayar laboratuarındaki problemleri formatör öğretmene bildirir. 

 

BİLGİSAYAR FORMATÖR ÖĞRETMENİ - BİLGİSAYAR ÖĞRETMENİ: 

 

• Milli Eğitim Bakanlığı'nın 15.03.1993 tarih ve 2378 sayılı Milli Eğitim 

Bakanlığı'na Bağlı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Bilgisayar 

Laboratuarlarının Düzenlenmesi ve İşletilmesi ile Bilgisayar Laboratuar 

Şefleri, Bilgisayar ve Bilgisayar Formatör Öğretmenlerinin Görevleri 

Hakkında Yönerge"sinde belirtilen görevleri yerine getirir. 

• Birden fazla formatör öğretmen ve/veya bilgisayar öğretmeni olan 

okullarda, okul müdürünün yapacağı görev dağılımına göre, görevlerini 

yerine getirir. 

• Müdür yardımcısı ile birlikte, bilgisayar eğitimi ve bilgisayar destekli 

eğitim yapılacak derslerin yıllık planlarını dikkate alarak bilgisayar 

laboratuarının kullanım planını hazırlar. 

• Bilgisayar laboratuarının kullanım planını ve kullanım kılavuzunu 

bilgisayar laboratuarında ve öğretmenler odasında herkesin 

görebileceği bir yere asar. 

• Bilgisayar okur-yazarlığı ve kullanımı konusunda öğretmen eğitimi ile 
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ilgili kurslar düzenler. Bu konuda İl Milli Eğitim Hizmet içi Eğitim Şubesi 

ile koordineli çalışır. 

• Kurslarda tüm öğretmenlere bilgisayar kullanma becerisi ve bilgisayar 

destekli eğitim konusunda bilgi vermek üzere kurs programları hazırlar. 

• Kurslar yıl içinde, iki defadan az olmamak üzere ve en az ikişer haftalık 

sürelerle iki modül halinde organize edilir. Bu modüller: 

 Bilgisayar Kullanımı (Windows ve Office programları)  

  Bilgisayar Destekli Eğitim (Ağ yazılımları, laboratuar kullanımı,                  

  eğitim yazılımları vb.) şeklinde düzenlenmelidir.  

• Öğrencilerin araştırma, ödev ve projelerini bilgisayarda hazırlamaları 

için gerekli desteği sağlar.  

• Bilgisayar laboratuarı kullanım planına göre, öğretimi yapılacak sistem 

yazılımlarının sabit diske yüklenmelerini ve çalışır durumda olmalarını 

sağlar. 

• Orijinal disketlerin, yazılım ve dokümanların laboratuarda bulunan 

dolap içerisinde korunmasını sağlar. Disket, yazılım ve dokümanların 

kopyalanmamalarını, dağıtılmamalarını veya saklanmalarını sağlar. 

• Bilgisayar laboratuarında bulunan her türlü yazılım ve bunlara ait 

dokümanları demirbaş defterine kaydeder. Bu yazılım ve dokümanların 

bir listesini çıkararak, dolabın uygun bir yerine asar, ve bir kopyasını da 

kendi dosyasında saklar. 

• Bilgisayar laboratuarının temizliği, tertip ve düzeni ile ilgili olarak ders 

öğretmenlerine gereken açıklamaları yapar ve dersliğin her zaman 

temiz ve düzenli bir şekilde bulunmasını sağlar. 

• Ders işlenirken ortaya çıkabilecek kullanım problemlerini çözerek 

öğretmenlere yardımcı olur. 

• Bilgisayar laboratuarının kullanımı sırasında ortaya çıkan ve kendisinin 

çözüm getiremediği sorunları okul müdürüne bildirir. Bakım garantisi 

bitmeyen cihazların arızası halinde örnek formu doldurup ilgili firmaya 

bildirerek firmanın periyodik olarak yapması gereken bakım-onarım 

işlerini takip eder. 

• Bilgisayar laboratuarındaki donanım ve yazılımla ilgili olarak bilgisayar 

ve çevre birimleri sicil kartları, bilgisayar ve çevre birimleri arıza bildirim 
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fişlerini doldurur ve bunların takibini yapar. 

•  Bilgisayar laboratuarının ders dışında ödev, proje ve serbest çalışma 

amacıyla kullanan öğrenci ve öğretmenlerin çalışma saatlerini ve 

çalışma konularını kaydetmek üzere bir takip föyü form dosyası 

oluşturur. 

• Bilgisayar laboratuarına, öğrencilerin faaliyetleri, bilgisayar 

dünyasındaki faaliyetler vb. konuları içeren yazı ve çalışmaların 

sergilenmesi için bir pano asılmasını sağlar. 

• Öğrencileri bilgisayarla ilgili çalışmalara özendirmek, bu alandaki bilgi 

ve becerilerini artırmak amacıyla yarışmalar düzenlenmesine yardımcı 

olur. 

• Bilgisayar laboratuarındaki uygulamalar ile ilgili öğretmen görüş ve 

isteklerini idareye bildirir. 

• Bilgisayar eğitimi ve bilgisayar destekli eğitim alanında,   bilim ve 

teknolojideki gelişmelerin öğretmenler tarafından takip edilmesini,   

bunlardan uygun olanlarının öğrencilere aktarılmasını sağlar. 

• Bilgisayar kitaplığı kurup zenginleştirir. 

• Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen  "Okullarda 

Bilgisayar Laboratuarlarının İşletilmesi” başlıklı açıklamanın bilgisayar 

laboratuarından yararlananlar tarafından okunmasını ve belirtilen 

konulara dikkat edilmesini sağlar.  

• Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (EĞİTEK) tarafından gönderilen 

formların ve anketlerin belirtilen yönergeler doğrultusunda 

doldurulmasında ve uygulanmasında diğer öğretmenlere yardımcı olur. 

Yapılan çalışmaları aylık olarak rapor halinde Milli Eğitim Bakanlığı'na 

gönderilmek üzere okul müdürüne sunar. 

 

 

 

 

 


