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Bildiri Özeti: 

Teknolojinin hızla geliştiği ve değiştiği günümüzde bu değişime paralel bir şekilde öğrenci profili de 

değişmektedir. Günümüz okullarında bilgiyi hazır bekleyen öğrenciler yerine, birçok uyarıcıyla aynı anda 

başa çıkabilen teknolojik araçları etkili bir şekilde kullanarak bilgiyi bulup yapılandıran öğrenciler 

bulunmaktadır. Bu durum öğrenme ortamlarının düzenlenmesinde öğrenci ihtiyaç ve taleplerinin göz önünde 

bulundurulmasını gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda öğretmenlerin, teknolojiyi öğrenme-öğretme süreçlerine 

etkili bir şekilde kaynaştırmalarının öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılama konusunda fırsatlar oluşturabileceği 

ileri sürülebilir. Öte yandan alanyazın öğretmenlerin teknolojiyi etkili bir şekilde kaynaştırmasını etkileyen 

birçok faktörün olduğunu göstermektedir. Bu faktörlerin en önemlileri arasında “okulun teknoloji politikası, 

yönetim desteği, uygun koşulların sağlanması, teknik destek” gibi durumlar gösterilebilir. Bu durumlar kısaca 

kurumsal destek faktörü olarak isimlendirilebilir. Bu bağlamda okullarda teknolojinin etkili bir şekilde 

kaynaştırılması için günümüz eğitim yöneticilerinin sahip oldukları teknoloji liderlik yeterliklerinin büyük 

önem arz ettiği söylenebilir.  

Bu bağlamda çalışmanın amacı eğitim yöneticilerinin teknoloji liderlik yeterliklerini belirlemek ve bu 

yeterlikleri çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Çalışmada ayrıca eğitim yöneticilerinin kendilerini 

teknoloji lideri olarak görme ve etkili teknoloji lideri olmak için hizmet içi eğitime ihtiyaç duyma durumları 

da ortaya çıkarılacaktır. 

Betimsel araştırma yönteminin kullanıldığı araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’nin çeşitli illerindeki 

değişik düzeydeki okullarda görev yapan 33 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Çalışmada iki farklı veri toplama 

aracı kullanılmıştır. İlk veri toplama aracı araştırmacılar tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu”dur. 

İkinci veri toplama aracı ise Hacıfazlıoğlu, Karadeniz ve Dalgıç (2011) tarafından hazırlanan “Eğitim 

yöneticileri teknoloji liderliği öz-yeterlik ölçeği”dir. Uygulanan bu araçları gönüllülük esasına göre yanıtlayan 

katılımcılara çevrim-içi ortamlar aracılığıyla ulaşılmıştır. 

Çalışmanın ilk bulgularına göre eğitim yöneticilerinin teknoloji liderlik yeterlikleri ve kendilerini teknoloji 

lideri olarak görme durumları yüksek düzeydedir. Öte yandan eğitim yöneticilerinin büyük bir kısmının etkili 

teknoloji lideri olmak için hizmet içi eğitime ihtiyaç duydukları anlaşılmaktadır. Bu bağlamda eğitim 

yöneticilerine yönelik olarak sunulacak hizmet-içi eğitimlerin okullarda etkili teknoloji uygulamaları 

açısından oldukça önemli olduğu söylenebilir.  
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