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Bu arastirma Kuzey Kibns Milli Egitim Bakanhgma bagh liselerde gorev
yapan

okul yoneticilerinin teknoloji

kullammmda karsilastiklan

sorunlann

degerlendirilmesi hakkmdaki dttstmcelerini almak, karsilastiklan teknoloji ile ilgili
sorunlanm tespit etmek, okullarda teknolojiyi kullamrken ve okullarla teknolojiyi
butunlestirmeye cahsirken hangi teknoloji engellerinin var oldugunu belirlemek
amaciyla yapilrmstir,
Arastirma kapsammda Milli Egitim Bakanhgma bagh dort ilcede Lefkosa,
Gazi Magusa, Gime, Gtizelyurt bulunan liselerde okul ycneticilerinin teknoloji
kullarummda karsilastiklan

sorunlann degerlendirilmesi sonucu · neler oldugu

yonundeki gorusleri almrmstir.
Arastmna nitel arastirma desenlerinden 'olgu bilim (phenomenology) deseni'
yontemiyle gerceklestirilmistir, Nitel tarama niteligindeki arasnrmanm omeklemini
2015-2016 egitim ogretim yihnda K.K.T.C de gorev yapan okul yoneticilerii
olusturmaktadir. 6meklem grubu "kartopu omeklem yontemi" ile belirlenmistir.
Orneklem grubunun goruslerini almak icin arastirmaci tarafmdan hazirlanmis
acik uclu sorulardan olusan 'Okul

Yoneticilerinin Teknoloji Kullammmda

Karsilastiklan Sorunlarm Degerlendirilmesi Mulakat Formu' gelistirilmistir. Elde
edilen veriler icerik analizi turlerinden 'kategorisel analiz'e tabi tutulmustur.
Verilerin kategoriler halinde gruplanmasi ve kodlanmasi islemlerinde NVIVO 11.0
nitel veri analizi programi kullamlrmstir.
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Arastmnanm

bulgulanna

gore okul yoneticilerinin

teknoloji

kullammda

karsilastiklan sorunlan su sekilde siralaya biliriz. Okullarm mevcut alt yapilannm ve
teknik yapilanmalannm

yetersiz kalmasi, okullann teknoloji kullammi icin gereken

finansmana sahip olmamasi, okullarm teknik sorunlar ile ilgilenen teknil elamanlara
sahip olmamasi, okullarda her bolum icin teknoloji laboratuvarlannm
okullarm teknoloji laboratuvarlannm

bulunmamasi,

fiziki yapismm uygun olmamasi, okullann her

gecen gun artmakta olan ogrenci saytsiyla birlikte mevcut olan bilgisayar sayismm
yetersiz kalmasi sekilinde okul yoneticilerinin

okullarda karsilastiklan

teknolojik

sorunlar olarak belirlenmistir.
Bu arastirmanm literature onemli katkilar saglayacagi dii~i.iniilmii~tiir. Kuzey

Kibns'ta ki lise duzeyi okullarda okul ycneticilerinin mudur ve mudur muavinlerin
teknoloji kullarummda karsilasnklan

sorunlann degerlendirilmesi

genis bir analize

tabi tutulmus olup, teknik yapilanma, alt yapi, finansman, teknik personel, teknolojik
laboratuvarlar ve ogretmenlerin teknolojiyi simflara entegre etmesi olmak uzere yedi
madde halinde

okul yoneticilerini

yonetimde

karsilasnklan

teknolojik

belirlenmistir,

Anahtar kelimeler: Egitim, Teknoloji, Okul Yoneticisi, Teknoloji Engelleri

sorunlar
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ABSTRACT
Sonay DERiCiOGLU
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Supervisor: Asisst. Prof. Dr. Behcet OZNACAR
June.2016 107 Page

This research aims to investigate the technology challenges faced by school
executives who are working in the high schools of the Northern Cyprus.
Additionally, this research examines technology obstacles in high schools and
discuss how they have been detected.
For this research, interviews have been done with the directors and deputy directors
of the high schools where located in the four major town in Northern Cyprus;
Nicosia, Famagusta, Kyrenia and Morphou. Interviews have been designed to take
opinions about technology obstacles in education, the reasons, and the position of the
school administrators in this regard.
This research uses the qualitative research and it has been designed with
phenomenology method. Since the qualitative research methodology has been used
in this research, interviews have been done with 14 school managers whom they
worked in Northern Cyprus in 2015-2016 academic year. Moreover, the sample
group was determined by 'snowball sampling method' for this research.
In order to get the opinions of the sample group, open-ended questions technique was
used within regular terms of structure for the interviews. In this context, open-ended
questions have been prepared by the researcher and a form, calling 'Technology
Challenges and Technology Integration faced by School Administrators' has been
developed for the interviews. Research data has been obtained with the written
records form the interviews via form which developed by the researcher. In addition
to this, the obtained data is subject to categorical analysis under the content analysis
types. Furthermore, NVIVO 11.0 qualitative data analysis program was used in order
to be grouped into categories of data in the data coding process.

vi

According to the research findings, technology barriers faced by participants whom
they are school administrators are expressed their opinions in the interviews with
open-ended questions. Additionally, the participants also expressed their difficulties
regarding the integration of technology at school level. These difficulties can be
listed as follows; Inadequate technical structure of schools, lack of funding for the
use of new technology in schools, the absence of the technical personnel dealing with
the technical problems in schools, lack of technology laboratories in schools for
different field areas, lack of appropriate physical structure of school technology labs,
having outdated old computers in schools and the inadequate number of available
computers with the growing number of school students are given the main
technology barriers faced by school administrators.
Research findings also show that one of the most important obstacles faced by school
administrators is about teachers whom they are good enough in using of technology.
Consequently, the research finds that teachers fail to integrate technology into
classroom. Moreover, the absence of the technology-service courses for teachers
raises the issue of integration of technology in schools, claimed by this research.
It is believed that this research would provide an important contribution to the
literature. This research is a first in terms of the issues examined in the Northern
Cyprus where the technology obstacles faced by school administrators and deputy
administrators in the high school level in the Northern Cyprus has been subjected to
an extensive analysis for the first time with such a qualitative research and the
technological barriers faced by school administrators in education were found and
discussed.
Key words: Education, Technology, School Administrator, Technology Barriers
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ONSOZ

Yakin Dogu Universitesi Egitim Bilimleri Enstitusu, Egitim Yonetimi
Denetimi Ekonomisi ve Planlamasi Anabilim Dah, doktora cahsma programmm
geregi olarak hazirlanan bu arastirma, Okul Yoneticilerinin Teknoloji Kullammmda
Karsilastiklan Sorunlarm Degerlendirilmesi bu dogrultuda bir durum saptanmasi
yapilmasi amaciyla gerceklestirilmistir,
Arastirma alti bolumden olusmaktadir, Birinci bolumde arastirmamn
problem, amac, onem, sayiltilar, snurhhklar, tammlar ve cahsmanm hedeflerinden
bahsedilmistir,
Arastirmanm ikinci bolumunde, bu cahsmanm kuramsal boyutu detayh bir
sekilde islenmistir. Bu bolumde egitim kavrammm ve teknoloji kavrammm temel
niteliklerinden, egitim ve ogretim teknolojilerinden, bilgisayar teknolojilenin, bilgi
ve iletisim teknolojilerinin egitimde kullarulmasmm amacmdan ve oneminden, okul
yoneticilerinin gunluk hayatlannda ve yonetim surecinde teknoloji kullanmalanndan
detayh bir sekilde bahsedilmistir.
Arasnrmanm il<;iincu bolumunde, cahsmanm gerceklestirilmesinde kullamlan
arastirmanm yontem ve modeli, tasanrm, veri analizi, 9oziimlemesi, gecerlik ve
guvenilirligi ayrmtih bir bicimde sunulmustur. Arastirmanm dorduncu bolumunde
bulgular ve yorumlara yer verilmistir.Arastirmanm besinci bolumnnde ise dordnncu
bolumde yer verilen bulgular ve yorumlar isigmda ulasilan sonuclann tartisihp
yorumlanmasma ve onerilere yer verilmistir,
Arastirmanm en son bolumu olan altmci bolumde ise cahsmanm sonucundan,
okul ycnetieilerinin yonetimde karsilastiklan teknoloji engelleri belimenmis
gelecekteki arastirmacilar icin cozum oneriler ve bu arastirmanm egitim yonetimine
katkilanndan bahsedilmistir.
Calismalanm sirasmda, beni gayretlendiren ve destegini esirgemeyen aileme,
destegini ve tecrubesini bana her zaman aktaran degerli damsmamm Yrd.D09.Dr.
Behcet OZNACAR'a tesekkurlerimi bir bore bilirim.
Sonay DERiCiOGLU

28.6.2016
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BOLUMI

GiRiS
Problem Durumu

lcerisinde bulundugumuz bu yuzyilda teknoloji hayatm her alamnda
A.uuru.uuuaA.La

egitim ise hayatm her alanmda teknolojiyi kullanmak icin sart olmakta

iki temel oge insamn yasammi etkin bir hale getirmesinde onemli rol
oynamaktadrr (Alkan ve Yanpar 2005). Teknolojinin islevsel olmasi hizh bir sekilde
paylasilmasi ve yaygmlasmasi hayatmnzm her alamnda kullanilmasi egitimde
teknoloji kullammmm ne kadar gerekli oldugunu gostermektedir (Eren ve izmirli
2012).

Egitimde teknolojinin kullamrm oneminin gun gectikce artmasi okul
ycneticilerinin okulu yonetirken teknolojilerden (bilgisayar internet teknolojisinden)
ogretme ve ogrenme etkinliklerinde entegrasyonunda ve faydah bir sekilde
kullamlmasmda yonetsel destek 90k onemli oldugu kadar bu surecte okulda her
alanda oldugu gibi bilgi ve iletisim teknolojilerininde kullamlmasi konusunda da
okul yonetioilerinin cahstiklan okullarda liderlik yapmalan gerekmektedir. Bu
sebeplerle okul yoneticilerinin biran once geleneksel yoneticilik anlayismdan
vazgecmesi gerekmekte egitimin gelismesi icin teknolojiyle bansik bilgi ve iletisim
teknolojilerini kendi hayatlannda kullanan ve kullandirtan teknoloji hayatlarmm
vazgecilmezleri arasma sokan kisiler olmahdirlar. Oncelikle okul ycneticileri iyi bir
egitim ve ogretim lideri olmadan once iyi bir degisim lideri olabilmesinin yanmda
hizh teknolojik degisimlere paralel bir sekilde teknolojik yeterlilige sahip olma

2

ozelliginide kendi liderlik ozelliklerinide
Anderson

ve Dexter, 2005; Brooks-Young,

katmalidir (Akbaba-Altun,

2002;

2002; Can, 2003, ; Flanangan

Jacobsen,2003; Kearsley ve Lynch,; Sincar ve Asian, 2011;1992'Aktaran

ve

Bulbul ve

Cuhadar 2012).

Okullann teknolojiyle butunlestirilmesinin

soz konusu oldugu bu gi.inlerde ise

~i.iphesiz olarak ilk akla gelenler okullarm gerekli alt yapiya sahip olup olmadigi ve
teknolojinin okullara ahrm icin gerekli ekonomik butcelerin saglamp saglanmadigi
gibi makro dusuncelerdir. Okul ycneticileri, gorevleri ve sorumluluklan cercevisinde
okullara teknolojiyi getirmeye cahsirken yasamis olduklan ekonomik zorluklardan
soz etmektedirler (Banoglu, 2011).

Kuskusuz okullarm elinde bulundurdugu
dogrultusunda

teknolojik

olarak yapacaklan

imkanlar ve ekonomik butceleri

yenilikler

ve planlar belirlenirken,

okullann var olan teknolojik alt yapisimnda iyilestirilmesi
gozden

gecirilerek

degerlendirilmelidir.

ulasilabilmesi
kullamlmasi

Teknolojinin

yapilan faaliyetlerinde

egitimde

uygulanmasmm

icin ilk olarak okul yoneticilerine teknoloji daha etkili ve
konusunda

hizmet

ici

egitimlerinin

verilmesi

ve

teknoloji kendi kendilerini yenilemeyi ogretim hayatlanna
sure

icerisinde

ahskanhk

teknolojiyi

okullara

okullara teknoloji konusunda

haline
entegre

getirmeleri
konusunda

devam

gerekmektedir.
karsilastiklan

saglanan destegin gerekli di.izeyde

okul

Okul

sorunlan

olmadigi bazi

okullarda ve smiflardaki mevcut donammm, araclann ve gereclerin eksikligi ve

3

simflann fiziksel yapismdaki eksikler olarak siralaya bilirim bunlarla ilgili
eksiklikler giderilmeli ve duzenlemeler yapilmahdir (Banoglu, 2011)

Yapilan arastirmada Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti'nde okul yoneticilerinin
yonetimde

karsrlastiklan teknoloji ile ilgili sorunlan hakkmda arastirmaya

rastlamlamarmstir. Bu nedenle Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti Milli Egitim Genclik
ve Spor bakanhgma bagh

devlet liselerinde okul yoneticilerinin yonetimde

karsilastiklan teknoloji ile ilgili sorunlarm, teknolojinin ulkemizde geldigi son
durumunun

tespiti

acismdan

onemlidir.

Okul

yoneticilerinln

yonetimde

karsilastiklan teknoloji ile ilgili sorunlan bilgi ve gorii~ almacak kisiler teknoloji
uygulamalan ile dogrudan muhatap olan okul yoneticileri

mudur ve mudur

muavinleridir. Bu amacla, bu arastirmada "KKTC'de biinyesinde kaynak oda
bulunan lise duzeyindeki okullardaki okul ycneticileri

mudur ve mudur

muavinlerinin teknoloji kullammmda karsilastrklan sorunlara yonelik gorusleri
nasildir ? Sorusunun cevabi aranacaktir.

1.2.Problem Ciimlesi

Bu arastirmada Kuzey Kibns Turk Cumhuriyetin'deki lise duzeyindeki okullarda
okul yoneticilerinin teknoloji kullammmda karsilastiklan sorunlan okul ycnetimde
teknolojiyi

kullanmaya

ve

okullara

teknolojiyi

bntunlestirmeye

cahsirken

karsilastiklan teknolojik sorunlar nelerdir ? Sorusuna okul yoneticilerinden gorusler
almmistir.

4

1.3. Arasnrmanm Amaci

Bu arastirmamn esas amaci K.K.T.C. deki okullarda gorev yapan okul
ycneticilerinin

(mudur ve

mtidtir muavinlerinin)

teknoloji

kullammmda

karsilasnklan teknoloji ile ilgili sorunlann belirlenmesi teknolojinin gunumuzde
daha yaygm bir hale getirilmesi icin olusan engelleri ortaya cikarmaktir. Bunun
nedeni gunumuzde egitimde teknolojinin oneminin gun gectikce daha da artmasi da
daha onemli bir hale gelmesidir. Bu cahsma ile elde edilen okul yoneticilerinin
teknoloji ile ilgili sorunlan ve dusuncelerinin belirlenmesidir.

Kuzey Kibns Turk Cumhuriyetin de

Milli Egitim Bakanhklanna bagh

liselerde gorev yapan okul yoneticilerinin yonetimde karsilastiklan teknoloji ile ilgili
sorunlan

hakkmdaki dusuncelerini almak, gunluk hayatlannda teknolojiyi

kullamrken ve okullarla teknolojiyi butunlestirmeye cahsirken karsilastiklan
teknoloji ile ilgili sorunlan tespit etmek ve okullarda ne tur teknoloji ile ilgili
engellerin

oldugunu belirlemek amaciyla yapilrmstir. Bu cahsmanm amaci

kapsarmnda, Kuzey Kibns'da egitim kurumlannda yonetimde okul yoneticilerinin
karsilastiklan teknoloji ile ilgili sorunlar uzerine yapilrms bazi cahsmalar olsa bile bu
arastirma kadar bilmsel olmadiklan icin yapilan bu cahsma sonucunda alana katki
saglamasi ve ilgili kurum ve kisilere veri saglamasi hedeflenmistir,

Bu cahsmanm sonunda okul yoneticilerinin yonetimde karsilastiklan teknoloji
ile ilgili engellerinlerinin belirlenmesi ve bu dogrultuda bir durum saptanmasi
hedeflenmistir, Bunun icin de okul ycneticilerinin okullarda yonetimde karsilastiklan
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teknoloji engellerinin degerlendirilmesi boyutlannda mevcut durumdan yola cikarak
bu surecin algilanmasi hakkmda okul yoneticilerine asagidaki sorular sorularak okul
yoneticilerlnin

karsilasnklan

teknoloji

ile

ilgili

sorunlann

belirlenmesi

hedeflenmistir.

•

Okul yoneticileri teknolojiyi kullamrken gerekli motivasyona,

bilgiye ve beceriye sahipler mi ?
•

Okullann teknoloji kullammi icin gerekli teknolojik alt yapisr

ve teknik yapilanmasi hakkmda ne dttsunuyorsunuz ?
•

Okullara teknoloji kullammi icin saglanan finansman icin okul

yoneticileri olarak ne dttsunuyorsunuz ?
•

Okullarm teknik sorunlan ile ilgilenen teknik elamanlan

varmidir ?
•

Okullarm teknolojik labaratuvarlarm da gerekli sayida

bilgisayarlann oldugunu dttsunttyormusunuz ?
•

Okullar da her bolum icin teknoloji laboratuvarlarmm olmasi

konusunda dasunceleriniz nelerdir ?
•

Okul yoneticileri teknolojiyi verimli olarak kullanmaktami ?

•

Okul yoneticilerinin teknolojik korkulan ne orandadir ?

•

Okul yoneticilerinin akademik ozguvenleri ne orandadir ?

•

Okul yoneticilerinin cahstiklan okullarda bulunan

ogretmenlerin teknolojiyi kullanmalan ve simftaki ogrencilere entegre
etmeleri acrsmdan dusunceleri nelerdir ?
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•

Okul yoneticilerinin cahsnklan okullarda karsilastrklan

teknoloji engellerinin bulunduklan bolgeden kaynakh oldugu acismdan
dustmceleri nelerdir ?

1.4. Arasnrmanm Onemi

Egitim ve ogretim sisteminin onemli yapi tasi olan okul yoneticilerinin mudur
ve mudur muavinlerinin yonetim de karsilasnklan teknoloji ile ilgili sorunlann
arastmlmasi, arasnrmarun ada genelinde her bolgede yapilmasi okul ycneticilerinin
gorusleri ahnarak olusmasi onemli gorulmustur. Bunun nedeni ise teknolojinin
hayatmnzm her alanmda oldugu gibi egitimde de olmazsa olmaz haline gelmesidir.

Bunun yanmda, bu arastirma Kuzey Kibns Turk Cumhuriyetin de Milli
Egitim Bakanhklan 'na bagh liselerde gorev yapan okul yoneticilerinin egitimdeki
teknoloji ile ilgili sorunlannm neler oldugunun belirlenmesi ile ilgili goruslerini
bildirmesine de yardimci olmustur,
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1.5. Sayilnlar

1. Arastirmaya katilan okul yoneticilerinin sorulan samimi ve icten bir sekilde
cevaplandirdiklan

kabul edilmistir,

2. Okul yoneticilerin konu ile ilgili gorusleri var olan durumu yansitngi kabul
edilmistir,
3. Yonteme <lair nitel arastirmalarda kullamlan gozlem, gorii~me ve dokuman
analizi gibi algilann ve olaylann dogal ortamda gercekci ve butuncul bir bicimde
ortaya konmasma yonelik nitel bir surecin izlendigi kabul edilmistir.
4. Bu arastirmanm alana katki saglayacagi ve ilgili kurum ve kisilere veri
saglayacagi kabul edilmistir,

1.6. Snnrhhklar
Bu arastirma;
1. Kapsam acismdan; kamuya bagh egitim liselerde kurumlarmda gorev yapan
yoneticiler kapsam icin almnustir.
2. Arastirma icin belirlenen sorular okul yoneticilerinin teknolojiye kendilerini
adapte ederken ve teknolojiyi okullara adapte etmeye calisirken yasadiklan sorunlar
ile simrhdir.

3. 2015-2016 gi.iz donemi ile simrhdir.
Bu arastirma nitel bir cahsma oldugundan,

belirtilen gorusler ve oneriler

kanhmcilann verdigi cevaplara dayanarak arastirmacmm yaptigi analizin sonucunu
yansitmaktadir.
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Katihmcilann yalmzca okul yoneticilerinden mndur ve mtldiir muavinlerinden
olusmasmm sebep oldugu bir diger snurhhk ise, okul yoneticilerinin yonetimde
karsilastiklan teknoloji ile ilgili sorunlarm, kanhmcilann teknoloji kullammi
konusunda kendi kendilerini degerlendirmeleri imkamm okul ycneticilerine
sunmaktadir.

1. 7. Tammlar

Okul Yoneticisi: Okullarda ilk ogretim yada orta ogretim duzeyindeki
okullarda yasa ve yonetmeliklerin verdigi yetkiye bagh olarak okul yoneticileri her
turlu girdilerinin saglanmasmdan ve bu girdilerin okullann amaclannm
gerceklestirilmesi yonunde kullamlmasmdan sorumlu olan kisi olarak
tammlanmaktadir (Sisman ve Turan, 2005). Bu arasnrmada ''okul yoneticisi ''
sozciigii mudur ve mudur muavinlerini ifade etmek icin kullamlmistir.

Egitim: Bireyin davraruslanm kendi yasantisi yoluyla bilerek ve isteyerek
kendi istegiyle istenilen yonde degistirmesi yeniden meydana getirmesi sureci olarak
tanimlanmaktadir (Tan, 2015).

Teknoloji: Teknoloji kazamlan yeteneklerin islenmesi ile birlikte dogaya
egemen

olabilmek

icin

gereken

tammlanmaktadir (lsman, 2005).

islevsel

yapilann

olusturulmasi

olarak
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2.1. Egitim

Egitim gunluk hayatmuzda 90k sik bir sekilde kullandigmnz sozcuklerden
olmasi ile birlikte insanhk tarihi kadarda eski bir olgudur. Tarihsel stirec
gecmisten gunumuze kadar toplumlarm gelisimlik duzeylerine ve
bagh bir sekilde degiserek ve geliserek bu olgu ilerleyen surectede
~v1-1rn.1.uuuve

insanlarm beklentileri paralelinde degismeye ve gelismeye toplumsal

en temel olgusu olarak insanlara hizmet etmeye devam edecektir. Bu yilzden
••
5uuu

insanlarm surekli gelisim siirecinde onlara yonelik olarak yapilan bir yardim
Bu yardim siirecinin temel amaci insam buldugu noktadan daha iyi bir

duruma tasimaktir. Bu anlamda ise egitim iyi bir farkhlastirma surecidin.Avci, 2012).
Bu surec bireylere cesitli bilgi, beceri, tutum ve degerler kazandmrken ogrenme
siirecinde ise bireyin davramslannda gozle goriiniir degisikliklerin ortaya cikmasma
sebep olmaktadir (Erden, 2012).

Egitim kavrammm genis bir anlam icerdigi icin tek bir tammla aciklamasmm
yapilabilmesinin dogru olmamakla birlikte egitimin bir tammla aciklanabilmeside
mumktm olmamakla birlikte bu yuzden literatiirde egitim kavrami uzerine yapilan
90k sayida uzamanm tammi oldugu scylenebilir.Bu nedenle cesitli tammlann
incelenmesi daha uygun olacaktir. Egitimin tammma gecmeden once genel bir bakis
a91s1 ile egitimin okul oncesinde, okul yasammda ve sonrasmdaki surecte yasam
boyu devam eden surekli bir surec olarak karsmuza cikmaktadrr. Bireyin yasam boyu
edindigi deneyimlerin, bilgilerin ve tecriibelerin hepsi ise bu sureci olusturmaktadir
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an, 2015). Egitimin tammmi felsefi sistemlere ve psikolojik yaklasimlardan yola
rkarak ve onlardan yararlanarak yapacak olursak ise, idealistler egitimin tammmi
tannya ulasabilmek icin yapilan etkinliklerin bir sureci olarak tammlarlarken,
R.ealistler ise insam toplumun olmazsa olmaz degerlerine gore yetistirme sureci
olarak tarumlamaktadirlar. Marxitler ise uretimde kullanma sureci olarak tammlarlar.
Bunlara ek olarak ise, Pragamatisler ise egitimi kisinin yasayarak ogrenme yoluyla
kendisininden beklenen ve istenen davrams degisikliglni olusturma sureci olarak
tammlamaktadirlar. Bu tammlann tumunde karsilastigmuz gibi her kesim tarafmdan
egitime farkli bir amac yuklendgi gorulmektedir (K1c1, 2012).

Egitim kavramm en 90k karsirmza cikan tammalanna bakacak olursak ise
egitim; bireye bilgi, beceri kazandirma, bireyin topluma uyum saglama sureci olarak
tammlanabilir, Baska tamma gore egitim; insanlann davramsmlanm istenilen yonde
degistirme, gelistirme ve onlara yeni davramslar kazandirma eylemidir. John
Dewey' e gore egitim; yasantiyi yeniden yapilanma yoluyla yetistirme olarak
tammlamistrr. J.J Rousseau "bitkiler kulturle, insanlar egitimle bicimlenir'tdemistir.
Bir baska tamma gore ise egitim; cocuklara, ergenlere ve yetiskinlere kazandmlacak
olan zihinsel ve bedensel yeteneklerin ttimtlnu kapsayan yetistirme surecidir (Ozen,
2007). En genis anlamda ise egitim bireyde kendi yasantisi yoluyla davrams

degisikligi meydana getirme sureci olarak tammlanabilir.Bu tammdan yola cikarak
ise egitimin u9 temel ozelliginin oldugunu soylenebilir. Bunlardan birinci ozelligin
egitimin bir surec oldugu, ikinci ozelligin ise egitim sonucunda bireylerde davrams
degisikliklerinin gozle gorunur bir sekilde meydana geldigini, u9iincu ve en son
ozelligin ise davrams degisikliginin bireylerin yasantilannm sonucunda olustugudur,
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anlasilacagr uzere egitim kavrammm kapsami oldukca genistir. Bu
cikacak olursak ise bizleri etki altma alan ve davramslanrmzm
t""i:;19m1;,.:,1111;,

sebep olan her turlu etkinligin egitim oldugu soylenebilir. Bilinenden

bir sekilde meydana gelen bu etkinlikler egitimin snreclerine ve niteliklerine
farkh isimlerle kullamlmaktadirlar.Bu surecler informal ve formal egitim olmak
ikiye aynlmaktadir (Erden, 2012).

Bu egitim sureclerinden birincisi olan informal egitim etkinlikleri bir plana
kalmaksizm insan yasarm iciresinde cesitli bicimlerde kendiliginden olusan
etkinlikleri olarak adlandmlmaktadrr. informal egitim siirecinin kapmasma
ua.l\.ava.l\.

olursak ise aile icerisinde, sosyal cevrede, teknolojiyi kullamrken ve gunluk

yasamda ogrenilen bilgi, beceri, tutum ve davramslann tumunttn bu kapsami
olusturdugu

gcrulmektedir.

Bunun

yanmda

informal

egitimin

iki

evresi

bulunmaktadir. Bu evrelerden birisi gozlem bir digeri ise taklitdir. informal egitim
siirecinde bireyler istendik davramslan ve tutumlan kazanirken beraberinde
istenmedik davramslan ve tutumlanda kazanmaktadirlar. Bu sebeplerden dolayi
informal egitim snreci toplumun isteklerine uygun bireylerin yetistirilmesinde zararh
ahskanhklann onune gecilmesinde yeterli olmadigr icin ortaya denetimli, planh ve
kasith egitim etkinliklerin bireylere · sunuldugu nitelikleri icerisinde banndiran formal
egitim kavrami dogmustur (Tan, 2015). Formal egitim surecinin gerceklesmesi icin
bilincli,

planh

ve

kasrth

bir

sekilde

ogrenme

ortammm

diizenlenmesi

gerekmetedir.Bu bilgiler dogrultusunda bireylerin kendi yasantilan yoluyla kasrth
olarak istendik davrams degisikligi meydana getirme sureci olarak tammlanmaktadir
(Erden, 2012). Formal egitimin en onemli ozellikleri ise bu surecin sonunda
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davrams degisikliginin meydana gelirken bunun tamamen bireylerin kendi
nlan yoluyla gerceklese
anislar kazandmrken

bilmesi ve bunlann

sonucunda bireylere istendik

bu silrecin tamamiyla kasith ve planh bir surec olmasi

egitimin en onemli ozellikleri olmaktadir, Bu ozelliklerinden

yola cikarak

al egitim sureci orgun egitim ve yaygm egitim olarak ikiye aynlmaktadir. Orgun
belli bir yas grubundaki bireylere milli egitimin amaclan dogrultusunda
irlannus egitim programiyla duzenli olarak verilen egitim olarak tammlanabilir
an, 2015). Orgun egitim sistemini okul oncesi egitim, ilkogretim, orta ogretim ve
uksek ogretim olusmaktadir,

Bu yuzden orgun egitim silreci devamhhk

isteyen

bir egitim surecini gerektirmektedir (Erden, 2012).

Yaygm egitim ise orgun egitim sistemine hie girmeyen bu sistemin herhangi
basamagmda bulunan veya bu basamaklardan birinden aynlan kisilerin ilgileri ve
istekleri dogrultusunda sectikleri alanlarda yapilan egitim olarak adlandmlmaktadir
(Erden, 2012 ve Tan, 2015). Yaygm egitim etkinlikleri ise halk egitim merkezlerinde
acilan kurslar, pratik sanat okullan, resmi ve ozel kurumlarda diizenlenen hizmet ici
egitim kapmasmda

ele almmaktadir.

sureclerinin birlikte diizenlenmesi
oldugu gorulmektedir.Bu

Son olarak ise informal ve formal egitim

sonucunda egitimin ne kadar' genis bir surec

nedenle egitimi zaman ve mekan yontmden smirlamak

mumkun degildir (Tan, 2015).
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2.2. Teknoloji

Teknoloji
l.\..umu.111111

yasadignmz

ytlzyilda

her sektorde

oldugu

gibi egitimde

de

artarak yaygmlasmakta ve egitimin her kademesinde teknolojiden etkili bir
gorulmektedir. Teknolojinin tammma deginmeden once
tarihcesini gecmisten gtmumuze gelene kadar gecirdigi evrelerin ve
yuklenen anlamlarm bilinmesi gerekir (Albayrak, 2014).

Teknoloji cok eski bir kavram olamakla beraber kokleri ise antik Yunana
uzanmaktadir. Platoya gore techne ve epistime (sistematik yada bilimsel
birbirlerine cok yakm kelimelerdir. Aristo icin techne zeki insan hareketi icin
bilginin kullarulmasidir. Ancak Aristo ve Plato'nun dusuncelerinden farkh olarak
cogu zaman eski Yunanda uretilen bir insan yaprsi ya da sanat eseri veya beceri
olarak karsmnza cikar, Eski Yunanda sanat ve techne birbirlerinden hie; ayirt
edilmedi ve bir nesne konusunda bir karara vanhrken onun faydasmdan daha fazla
guzelligine bakilirdi. Teknoloji hakkmda eski Yunanlar icin bu dusunceler gecerli
sayihrdi. Ancak bu dusuncelerin ve goruslerin bir yerde sikisip kaldigi ve
gunumuzdeki modem teknoloji anlayisma gore olgunlasmadigi gorulmektedir
(Saatler, 1990 ve Hide, 1993).
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Teknolojinin daha sonraki Helen-Roma donemlerinde daha hizh bir sekilde
~li~meye ve artmaya basladigi

gorulurken

bunun sebebin ise bu donemlerde

~knoloji ile ilgili dar antik Yunan dusttncesinin yavas yavas kmlmaya baslandigi ve
gore 90k daha kiiltiirlii baska dusunce ve inanclara tolerans
olarak aktanci
arasmda ticaretin
mallann,

gelismesi,

tekniklerin

donemlerdir.

Bu donemlerde

fikirlerin paylasilmasi

ve uygulamalarm

devletler

ahs verisinin

farkh kiiltiirler

arasmda fikirlerin,

yapilmasmm

teknolojinin

gelismesine ve cogalmasma buyuk olcnde katki koydugu gozlemlenmektedir

(Hide,

1993).

Ortacagda da Helen ve Roma donemlerine benzer sekilde diger kiiltiirlerden
odiln9 alman, urunler ve teknikler her ne kadar da A vrupahlar tarafmdan degistirilse
de teknolojinin

gelismesine

katki

saglarmstir.

Ozellikle

teknolojinin

gelisimi

acismdan bu donemlerde Arap ve Uzak Dogu kiiltiirlerinin katkismm 90k buyuk
oldugu ve bu surecte buyuk bir kaynak rolu oynadigi gorulur. Ortaeagda karsihkh
ahsverisin

yam sira savaslarda

teknolojinin

gelismesinin

parcasi oldugu ve bu

donemde gorulmeye baslayan miihendislik fantezilerin de teknolojik gecmiste biiyiik
bir rol oynar (Hide, 1993). Yirmi birinci yuzyila gelindiginde

ise teknolojinin

ulasmis oldugu seviyenin gelismesi genislemesi ve yogunlugunun da bunlara paralel
olarak artmasi sebebi ile orgutlerin yasamlanm

surdure bilmeleri ve amaclanna

ulasabilmeleri icin teknoloji alternatif

olmaktan 91km1~ olmazsa olmaz

bir durum

haline gelmistir. Orgutler icin siirekli kullamlmasi

gereken zorunlu ve mecburi

prensip haline gelmistir ( Gorulu, Kuctik Alive Ada, 2013).
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Teknolojinin

sozluklerdeki

anlamlarma

gore ise teknoloji teknik bir dil,

uygulamah bilim, pratik bir amaci gerceklestirmek icin kullamlan teknik bir yontem,
insanlarmn rahanm saglayan biitiin gelismelerin genel anlami, bir sanayi dah ile ilgili
yapim yontemleri, kullamlan arac-gerec ve aygitlan kapsayan bilgi, uygulama bilimi,
belli bir teknik alanda bilimsel ilkelere dayanan tutarh bilgi uygulamalarm tiimii, en
yeni bilimsel buluslann ve uygulamalarm kullamldigi donamm olanaklan ve yapisal
diizenlemeler olarak teknoloji yedi farkh anlamda tammlanabilir (Isman, 2005).

Baska bir tamma gore ise teknoloji davramssal ve fiziksel bilimlerin ya da
bilgilerin sistemli bir sekilde ortaya cikan problemlerin coznlmesi icin uygulanmasi
olarak tammlanabilir

(Erdogmus ve Cagaltay, 2009). Bir baska tamma gore ise

teknoloji insanlarm bilimi kullanarak

dogaya iistiinliik kurmak icin tasarladigi

rasyonel bir disiplin olarak da tammlanabilir. TDK 2003 'e gore teknoloj i teriminin
tanmu bir sanayi dalmm olusturdugu yapimlann yontemlerini kullananan arac ve
gerecleri kapsayan bir bilgi olarak tammlarmstir.

Daha genis anlama gore ise

teknoloji bilimin, iiretimin, hizmetin, ulasimm ve benzeri uygulamalarm bir sanat
dalma donusmesidir

seklinde diye cesitli tammlarla aciklanabilir. Bu tammlanmn

dahada cogaltilmasr miimkiindiir (Helvaci, 2008).
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2.2.1. Egitim Teknolojileri

Gunumuzde hizh bir sekilde yayilmakta ve ilerlemekte olan teknolojinin her
alanla oldugu gibi egitimle de butunlesmesi kacimlmaz olarak gorttlmektedir. Egitim
teknolojisininn
toplumunun

gerekliligi bu giinlerde kisilere kaliteli egitim hizmeti vermek icin,

beklentilerinin

ve taleplerinin

karsilanmasi

icin insan kaynaklarmm

etkili ve verimli bir sekilde kullamla bilmesi bunun yam stra egitim alamnda firsat
esitliginin

herkese

sunulmasmm

yam

sira

egitim

teknolojilerinin

simflarrda

kullamlmasi gerekmektedir (Cakir ve Yildmm, 2009).

Egitim teknolojileri, genel bakis acisiyla egitime ve ozel olarak ise ogrenme
durumuna hakim olmak icin bilgi ve becerilerin kullamlmasiyla birlikte egitim siireci
icerisinde

islevsel

bir

sekilde

uygulanmasi, degerlendirilmesi

ogrenme-ogretme

sureclerinin

tasarlanmasi,

ve gelistirilmesi olarak tammlanabilir. Yalm 2014'e

gore ise egitim teknolojisi ogretme-ogrenme
sistemi olarak tammlanmaktadir.

surecleri ile iilgili ozgun bir disiplin

Genel anlam da ise egitim teknolojileri, egitim

alanmda cesitli hizmetlerden teknolojik iiriinlerden faydalanma anlamma gelmektedir
(Sahna ve Basbay, 2013). Egitim teknolojisi insamn ogrenmesi olgusunun yonlerini
kapsayan problemleri sistematik bir sekilde analiz eden ve bunlara 9oziim yollan
iiretmek icin ilgili biitiin unsurlan (insan giiciinii, bilgileri, yontemleri, teknikleri ve
arac gerecleri)

ortaya koyan yenilikler

gelistiren,

uygulayan,

yoneten karmasik bir surec olarak adlandmlmaktadir
ise egitim

teknolojisi,

egitimin

alanmda

teknoloji

degerlendiren,

ve

(Yahn, 2014). Genel anlamda
iiriinlerinden

ve teknoloji

hizmetlerinden faydanlanma anlamma gelmektedir (Sahna ve Basay, 2013).
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Egitim teknolojisinin kapsami ise ogrenme-ogretme sureclerinin tasarlanmasi,
uygulanmasi,

degerlendirilmesi

ve gelistirilmesi oldugu goz onune almdigmda,

ogretmenlerin uygun hedef belirlemeleri ve bu hedeflere ulasmak icin uygun yontem,
strateji ve teknikleri uygulamalan ve siireci iiri.inii degerlendirerek gelistirmeleri
geregi ortaya cikmaktadrr. Ogretmenden ogrenciye aktif kilinacak uygun ogretim
yontem

ve

stratejilerinin

kullamlarak,

ogrenci

kanhmmi

tesvik

etmeleri

beklenmektedir (Tan, 2015). Bunun yanmda Yildmm (2007) gore ise egitimde
ogrenme siirecinin gelitirilmesi icin ogrencilerin simflarda teklojiyi kullanmasmm
bununla birlikte ise ogreten ve ogrenenler arasmda etkili iletisiminin ve i~ birliginin
olmasi gerekmektedir.

Derste 3-7-10 dakikahk slayt ve diger bilgisayar etkinlikleri ile sunumlar,
dersi daha canh hale getirmekte ve kahcihgi artirabilir. Ogrencilere faydah linkler ile
bilgi verilmesi, elektronik posta, bilgisayar ortammdaki konferanslar, web siteleri
ogrenci ve ogretmenlere yeni firsatlar sunmaktadir. Teknolojinin kullammi ile
ogrenen merkezli ogretimsel teknolojiler desteklenmekte ve esnek ogretim
verilebilmektedir (Tan, 2015).

20

2.2.2. Ogretim Teknolojileri

Egitim sisteminin icerisinde teknolojinin onemi her gecen gun egitimin
aclanm gerceklestirmeye yonelik parelel olarak hizh bir sekilde artmakta bunun
sira ogretim teknolosinin onemi ogrenmcnln nitetligini ve niceligini gelistirme
ortaya cikan onemli bir disiplindir (Helvaci, 2008). Ogretim Teknolojinin
uuurn,,.a

arastirmalarla elde edilen sistemli bilgilerin pratik alanlara uygulanmasi"

kabul edilmistir (Yahn, 2014). Baska bir tamma gore ise ogretim teknolojisi,
kaynaklannm ve sureclerinin, kullamlmasi, gelistirilmesi, tasarlanmasi,
u11c;um1c;::si

ve degerlendirilmesine yonelik teorilerin ve uygulamasi " olarak ifade

edilmistir (Mollomehmetoglu, 2011). Ogretim teknolojisinin ogretimde kullamlan
makineler veya materyaller olarak tammlanmasi dogru bir yaklasim degildir. Cunku
bu araclar veya materyallerin kendi teknolojileri nasil tasarhdigi ve olusturduguna
yonelik sistemli bilgileri vardir. Buna gore ise ogretim teknolojisi ogrenen i.izerinde
ozellikle ogrenme sonucu kazamlan yeterlilikler ve davramslar ustunde durmaktadir.
Bu alanm sistemli bilgileri iinsanlann davramslannda ogrenme sonucunda olusan
degisimin nasil meydana gelecegini aciklayan davrams bilimleri ile ilgili bilimsel
arastirmalardan elde edilen teknikler surec butunden meydana gelmistir (Yalm,
2002). Heinch ve digerleri Galbraithin teknoloji tamrmm genelleyerek ogretim
teknolojisini ''insanlarm nasil ogrendigi hakkmda bilimsel bilgilerin ogretme ve
ogrenme problemlerinin cozumu icin uygulanmasi" olarak tammlamaktadir.
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Buna benzer bir taruma gore ise en genis anlamiyla ogretim teknolojisi
iletisim devriminin yaratngi, ogretmen, kitap ve yazi tahtasmm yamnda ogretimsel
amaclar icin kullarulabilen kitle iletisim araclandir. Ogretim tek:nolojisini olusturan
araclar ise ; televizyon, filmier, tepe goz projokterleri, bilgisayarlarla beraber diger
donarumlar ve yazihmlan icermektedir (Yahn, 2014). Ogretim teknolojisinin bir
baska taruma gore ise daha etkili bir ogretim saglamak amaciyla ogrenme ve
iletisimle ilgili arastirmalara dayah insan ve maddi kaynaklanda birlikte kullamp,
ogretme ve ogrenme si.irecinin tum belirli ozel hedefleri acismdan sistemli olarak
tasarlanmasi, uygulanmasi ve degerlendirilmesi olarak tarumlanabilir (Yahn, 2002).
Ogretme ve ogrenme si.ireci sistem yaklasimma gore ogretim teknolojisi ogretme ve
ogrenme kurumlanmn en etkin sekilde uygulamaya donusturnlmesinde ogretme ve
ogrenme sureclerine sistemli ve butuncul bir yaklasim olarak tammakta araclar ve
gerecler ise bu surecte yer alan sayisiz ogelerden bazilan olarak tammlanmaktadir
(Yahn, 2014).

2.2.3. Bilgisayar Teknolojileri
Bilgisayar kullamcalardan aldigi ham veriler i.izerinde bir cok sayisal ve
mantiksal olarak yaptigi islemlerin sonucunu karsilastiran, saklayan, paylasan ve
istenildigi zaman ise olusturdugu kullamla bilir bilgiyi sunan bir makine olarak
tammlanabir. Bilgisayar yazihm

ve donarum olmak i.izere

iki bolumden

olusmaktadir. Donamm bilgisayar sistemini olusturan fiziksel ve elektronik
bilesenlerin ismi, yazihm ise bilgisayann kullandigi programlann genel ismidir
(Gunes, 2011). Bilgisayar, diger ogretim araclanndan farkh olarak ogretme ve
ogrenme acisindan benzersiz imkanlar sunan cok yonlu bir aractir, Bilgisayann
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egitimdeki onemi ve bilgisayan diger araclardan ayiran en onemli ozelligi bir uretim,
ogretim, yonetim, sunu ve iletisim araci olarak kullamlabilmektedir (Kahraman,
2011).

Bilgisayar teknolojileri coklu ortamlan ve internet aglanm icermektedir.
Bilgisayar teknolojilerinin kapsami ise dinamik ve silreklilik olan teknolojilerdeki
yenilikleri meydana getirmektedir (Sahna ve Basbay, 2013). Bununla birlikte
teknolojilerin gelismine paralel bir sekilde ogrencilere gorsel ve etkili ogrenme
ortarm saglayan yazihmlann sayisida gun gectikce artmaktadir (Uysal, 2011).

Bilgisayarlar gectigimiz son yirmi yilda ogretim hizmetlerinin bireysel
ihtiyaclara cevap verecek sekilde dnzenlemesiyle birlikte 9agda~ duzeyde bir okul
ortammm olusturulmasi icin egitim orgutlerinde daha etkili ve verimli bir sekilde
kullamlmaktadir (Usun, 2000). Bu yuzden egitim ve ogretim surecinde okullar da
kullamlan bilgisayar teknolojilerinin egitimin en biiyiik destekcisi oldugu ifade
edilmektedir (Sahna ve Basbay, 2013). Bununla birlikte bilgisayar, egitimin bir araci
olarak gorsel ve isitsel araclann bir cogunun islevini yerine getirmekte bunanla
birlikte iletisimde meydana gelmekte ve bireysel ogrenmenin daha kolay bir sekilde
gerceklesmesi saglanmaktadir (Sahna ve Basbay, 2013). Bir diger tamma gore ise
bilgisayar teknolojilerinin toplum uzerinde olusturdugu etkileri, kurumlarm
verimliligini artirmasi, cahsanlara daha yiiksek bir yasam standarti sunmasi, giivenli
cahsma ortami saglamasi, daha kisa calisma zamam ve daha uzun bos vakit
yaratmasi ve sunulan hizmetlerin her gecen gun gelismesi seklinde bu etkiler
siralanabilir (Gunes, 2011).
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2.2.4. Bilgi ve Iletisim Teknolojileri

lcerisinde

bulundugmuz

9ag1

sekillendiren

toplumsal

davraruslan

ve

ekonomik yapryi etkisi altma alan en temel kavram bilgidir (Kaynak ve Karaca
2012). Bilgi bugunlerde
kaynaklarmdan
yonlendiren

hizh

biri haline

bir sekilde ilretilen,

donusmustttr.

en onemli dinamiklerden

Bununla

el degistiren,
birlikte

ve tuketilen

sosyal

degisimleri

biri bilgidir. Gelismis toplumlarm

elinde

bulundurdugu bir gti9 olarak bunun yanmda egemenlik araci olarak onemli kaynak
ve sermaye olarakda gorulmektedir (Toffer, 2008).

Gurgen 1997 gore ise iletisim kisilerin kendilerini ifade edebilme ve seslerinin
duyura bilme ihtiyaclan sonucu ortaya cikmakta olan bir olgudur (Gclonu ve Karci,
2010).

lceresinde yasandigmuz bu yuzyilda toplumlarm ilerlemesi icin okullarda iyi
bir egitim verilmesi gerekmekte bunun icin ise ogretim niteliginin yilksetilmesi
zorunlu bir hale gelmekte teknoloji ise bu niteligi belirleyen en onernli arac haline
donusmustur. Fakat nitelikli ogretimin gerceklesmesi icin nitelikli ogretmenin olmasi
olmazsa olmazdir (Toffer, 2008). Bilgi ve teknoloji 9ag1 olarak adlandmlan

bu

yuzyilda, okullarda egitim silrecinin verimliiliginin artmlmasi ve yilkseltilmesi icin
okullardaki ogretim silrecinde daha uygun sartlann

olusturulmasi

gerekmektedir

(Seferoglu ve Akbiyik, 2009). Bu yuzden egitim orgutlerinde bilgi teknolojilerinin
bilincli bir sekilde kullamlmasi gerekmektedir (Tandogan, 1998). Bilgi teknolojileri
TDK 2012'e gore bilginin toplanmasi,

islenmesi, saklanmasi ve gerekli oldugun
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zaman herhangi bir yere iletilmesi ya da herhangi bir yerden bu bilgiye ulasilmasi
elektronik,

optik,

bilgisayar

yongasi

gibi tekniklerle

kendiliginden

saglayan,

bilgisayar, genel ag, cep telefonlan, banka kartlan, akilh kartlar, telefonla sesli yamt
sistemleri, sayisal yaymlar gibi teknolojiler biitiinii olarak adlandirlamtadir

(TDK,

2012). Bu bilgi teknolojilerinin egitimde kullamlmasi ise ogretim teknolojisi olarak
adlandmlmaktadir

(Kocasarac, 2003).

Bilgi ve iletisim teknolojileri
iiretilmesinde,

ise bilginin

toplanmasmda,

duzenli ve sistemli bir sekilde depolanmasmda,

islenmesinde,
aralarmda

iliski

kurularak hizh ve dogru bir sekilde erisilmesinde ve aglar aracihgiyla iletilmesinde
kullamma
tumunu

sunulmasmda
kapsamaktadir.

teknolojileri'nin

faydalamlan
(Vural

ve

okullarda uygulanmasi

degisimlerin

gerceklesmektedir

teknolojileri

kavrammi

tum iletisim ve bilgisayar teknolojilerinin
Sabuncuoglu

2008).

sonucu okullarda

Bilgi

ve

iletisim

sistem capmda buyuk

(Figg, 2000; Loveless, 2003). Bilgi ve iletisim

en basit

sekilde

bilginin

yogun

bir sekilde

aracihgiyla iletildigi teknolojiler butunu olarak tammlanmanabilir
2002den Aktaran Vural ve Sabuncuoglu 2008).

kanallar

(Erdogan ve Bilir
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2.2.5 Bili~im Teknolojileri

lletisim ve bilgisayar teknolojilerinin butununt; kapsayan bilginin toplanmasi,
islenmesi, depolanmasi, sosyal aglar araciligi ile paylasilmasmi ve hizmetin
sunulmasmda

kullamlan

teknolojilerin

tumu

bilisim

teknolojileri

olarak

adlandirlamaktadir (Meb, 2013). Bilisim kelimesi bilgi ve iletisim kelimelerinin
anlam olarak birlesmesi sonucu olusmaktadrr. Bilisimin tamma bakacak olursak ise
bilginin duzenli bir bicimde elektronik makineler aracihgiyla islenmesi bilimi olarak
tammlanmaktadir (Duman, 2007). Bilisim teknolojileri ise bilgisayarm donamm,
ve bilgi sistemlerinin harikete gecirilmesi, duzenlenmesi, gelistirilmesi,
uygunmasi ve ycnetilmesi seklinde tammlanabilir (Albayrak 2014).

Bilisim teknolojilerinin vizyonu, egitim sisteminin ileri teknolojilerle
kaynastmlmasi, yeniliklerle desteklenmesi, olculerek degerlendirilmesi, sureki bir
sekilde gelistirilmesiyle birlikte bilisim teknolojilerinin kullamlmasi sonucu ogrenci
merkezli ve proje tabanh egitim saglanmasi olarak tammlanabilir (Meb, 2009).
Bilisim teknolojileri egitim ve ogretim surecinin kolaylastmci araci olarak karsirmza
cikmakta bununla birlikte okullar gibi ogrenimin yapi tasi olan orgutlerde onemli bir
yere sahiptir. Bilginin uretimini ve bilgiye ulasmu her turlu gorse! isitsel aracla,
bilgisayar destekli veri tabanlan, internet gibi 90k genis aglarla son derece
kolaylastiran ve hizlandiran bilisim teknolojileri, en 90k egitim ve ogretimin
gerceklestirildigi okullan etkilemistir (Ozmen ve Denktas 2011).
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Bilisim teknolojileri egitimde kullamlan arac ve gereclerin hizh bir sekilde
degisime ve gelisimesiyle birlikte egitim orgutlerinde akilh dijital tahtalar, gorselligi
destekleyen televizyonlar, projeksiyon makineleri, internet aglan, multi- medya
destekli bilgisayarlar bunlarm yam sira ileri teknoloji iiriinii bu araclar
kullamlmaktadir. Bunun yam sira ise bu teknoloji iiriinleri egitimin seklini de
degistirmekte, bilgisayar destekli ogretim ve uzaktan egitim gibi alternatif egitim
yontemlerinide bu yuzyilda karsimiza cikmaktadrr. Bununla birlikte internet ve
internet aglan uzerinden gerceklestirilen egitim sayesinde hem egitim maliyetleri
dusurmekte hemde zaman ve mekan srmrlamasmida ortadan kalkmakta ve bilgiye
ulasim kolaylastirmaktadir (Ozmen ve Denktas, 2011).

2.3. Okul Ydneticileri

Okul Yoneticileri bir okulda hedeflerin yerine getirebilmesi icin okul
cahsanlanm orgutleyen, talimat veren, cahsmalan planlayan, koordine eden ve
denetleyen kisiler olarak tanimlanabilir (Giirsel, 2006). Okul yoneticisinin amaci
bakanhgm belirledigi egitim politikasim belirlenen amaclar dogrultusunda egitim
kurumlanm surdure bilirligini saglamak ve onu etkili bir sekilde cahsir bir bicimde
tutmaktir. Bu yuzden okul yoneticileri belirli gereksinimlere sahipken gereken gorev,
yetki ve sorumluluklarmda neler farkmda olmasi gerekmektedir. Okul yoneticilerinln
gorevlerinin neler olduguna gecmeden once gorevin tammma bakmakta fayda vardir,
Gorev bir isi yapmak icin bireye yukledigi i§ simrlan icinde verilen isler simrlan
icinde islem ve eylemleri olarak tammlanabilir. Okul yoneticilerinin gorevleri
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kurumlarmm gereksinimlerini
cozulmesine

karsilamakla beraber okul cahsanlanmn

sorunlarmm

mesleki olarak ve daha yuksek bir konuma gelmelerine

yardimci

olmakla beraber gunumuzdeki c;agda~ egitimin ihtiyaclanm butun ve eksiksiz olarak
smirlamak, baska kurumlardaki okul yoneticileriyle
inceleyip

degerlendirmek,

uygulanmasmda
saglamak,

egitim

isbirligi yaparak cahsmalanm

programlarmm

hazrrlanmasmda

ve

etkili olmak, kurum ve toplum arasmda iletisimi ve etkilesimi

okulun

degerlendirilmesi

hedeflerini

ve

belirtmek,

programlann

hedeflerine

egitim-ogretim
ulasip

programlannm

ulasmadigi

ile

ilgili

degerlendirmelerin yapilmasi olarak siralanabilir (Gursel, 2006).

Okul ycneticileri
planlamah,

okulu

ycnetebilmelidir.
etkililigi

sahip olduklan

yonetmeli

ve

bilgi ve becerileriyle
okullarda

meydana

okulun gelecegini
gelen

degisimleri

Okullarda yapilacak olan etkinliklerde okul yoneticilerinin gerekli

saglayabilmesi

icin

gereken

bilgi

ve

becerilere

gerekmektedir. Bundan yola cikarak ise okul yoneticilerinin

sahip

olmalan

yeterliklerinin onemini

bir kez daha karsimiza cikartmaktadir (Ozdemir, Sezgin ve K1h9, 2015). Icerisinde
bulundugumuz
saglarken

bu ynzyilda ise okul yoneticileri

elindeki

gerekmektedir.

personelini

de

bilgi

bilgiden en iyi sekilde fayda

teknolojileri

konusunda

yetistirmesi

Aynca okul yoneticileri gorev aldiklan etkili okullar teknoloji ile

guclenirken bunun yanmda gilc;lil bir bilgi teknoloji altyapisi olmasi gerekmektedir.
En onemli ise okul yoneticileri bilgi toplumunun aradigi bireyleri topluma kazandira
bilecek bir okul kulturu yaratabilmelidirler (Baloglu ve Cevik 2007).
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2.4. Okul Ydneticilermin Teknololoji Liderllgi

Egitim uzerine yapilan yaptmmlann gun gectikce artmasi, okullar arasmda
rekabeti ve okullarm etkili ogrenme ortamlanm gelistirmeleri gerekmekte bununla
birlikte okul yoneticilerine de yeni rol ve sorumluluklar ustlenmektedir (Wheatley,
2006, Afshari vd., , Razik ve Swanson, 2010dan Aktaran Hacifazhoglu, Karadeniz
ve Dalgic 2011). Bu yuzden okul ycneticileri icerisinde bulundugumuz bilgi cagma
ayak uydurmah ve geleneksel okul yoneticiligi anlayislandan biran once uzaklasmah
egitimin desteklenmesi ve zenginlestirilmesi icin . teknolojiyi kullanmaya ve
kullandirmaya onem vermelidir (Bulbul ve Cuhaldar, 2012). Teknolojinin egitimin
her alamna entegrasyonu ile okul yoneticilerinin, teknolojiyi kullanmasi ve
kullandirmasm da liderlik rolu ustlenmeleri ve hirer teknoloji liderine donusmeleri
gerekmektedir (Banoglu, 2011). Bununla birlikte okul ycneticilirinin etkili bir
degisim lideri , iyi bir egitim ve ogretim lideri olmasmm yam sira hizla degisen
teknolojilere paralel bir sekilde teknoloji kullamrm icin gereken yeterlilige sahip
olmakla birlikte bu ozelliklerinin arasma teknoloji liderligini de katmasi
gerekmektedir (Biilbiil ve Cuhaldar, 2012).

Tanzer (2004) gore ise teknoloji liderinin tammim, teknolojinin bulundugu
orgutte etkili ve verimli bir sekilde kullamla bilmesi icin cevresindekileri motive
eden, durten ve yoneten kisi olarak tammlayabiliriz (Hacifazhoglu, Karadeniz ve
Dalgic, 2010). Bir baska tamma gore ise bir okulda teknoloji lideri okulda bulunan
bilesenleri harikete geciren teknolojiyi kullannan ve egitim orgutlerinde bulunan
kisilere teknoloji kullandiran kisiler olarak tammlanabilir (Banoglu, 2011).
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2.3.3. Okul Ydneticilermin Teknoloji Ydnetimi

Okullardaki teknoloji yonetimi, okula teknolojik kaynak temin edilmesi ile
kisitlanmamasi gereken bir snreci ifade etmektedir Teknoloji kavramim orgutun
girdilerini ciktilara cevirmeye yarayan fiziksel ve zihinsel araclar olarak tammlana
bilir. Bu yuzden okul ycneticilerinin hem egitim hem yonetim surecinde teknolojiden
biiyi.ik olcude faydalanmalan oldukca dogal bir surectir (Banoglu, 2011).

Okulda teknolojiyi etkin bir sekilde kullanmak, kayda deger bir okul
reformunu tesvik etmektedir. Bu nedenle bilgi ve iletisim teknolojilerini kullanmada
yetkin olan okul ycneticileri okullan donustttrmeye ve akademik basanya katki
saglayacaklardir (Dickerson, Coleman ve Walser, 2008).

Gunnmuzde teknolojinin bir hassada egitimde kullamlma zorunlulugunun
olmasi fikri okul yoneticilerini cok tedirgin ediyor olabilir. Fakat Schoepp (2004)'e
gore "Sagduyulu dusunce okullarda teknolojinin ulusilabilir olmadigmi yeterince
etkili bir teknoloji entegrasyonun goz korkutucu hatta nerdeyse imkansiz bir i~ olarak
gori.ildiigiiniisoyler." Bu yuzden okul yoneticileri bilgi ve iletisim teknolojileriyle
bansik olan iletisim teknolojilerini hayatlarmm vazgecilmezleri arasma sokan
kisilere donusmelidirler (Bulbul ve Cuhaldar, 2012). Roblyer and Edwards (2000)'e
gore ise teknolojinin okullara entegre edilmesi bes temel nedeni vardir. Bu nedenler
ise assagida siralandigi gibidir.
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•

Ogrencilerin motivasyonunu yiikseltmek

•

Ogretmenin verimliligini artirmak

•

Ogrencilerin becerilerini bilgi cagim yakmdan takip ederek

gelismesini saglamak

•

Okul

yoneticileri

teknolojiyi

okullarmda

neden

kullanmahdirlar
•

Okul

ycneticilerinin

okulu

yonetebilmeleri

icin

kendi

tecriibeleri yeterlimi yoksa teknoloji faydalanmahmidirlar

Okul yoneticileri bilisim teknolojilerinin egitim etkinliklerinde verimli bir
kullamlamasi icin bulunduklan okullarda teknoloji kullanmu denetleyen,
yada engelleyen kisiler olarak tammlanmaktadirlar (Sezer ve Deryakulu,
2012). Bilisim teknolojilerinin egitim ortamlanyla btttunlestirilmesi siireci icin etkin
bir sekilde rol oynamak isteyen okul ycneticileri icin yeni bir sistem gelistirilmistir,
Bu sistemin parcalan ise su sekilde siralanmaktadrr (Sezer ve Deryakulu, 2012).

1.

Okul yoneticilerinin degisim siirecini yonetebilmesi gerekir.

2.

Okul

yoneticilerinin

cahstklan

kurumda

teknolojinin

planlanmasi ve uygulanmasi icin gerekli butcenin aymlmasiru saglamalan
gerekir.
3.

Okul yoneticilerinin cahstiklan kurumlarda bulunan ogretmen

ve ogrencilere mesleki gelisim firsatlan saglamalan gerekir.
4.

Okul yoneticileri

cahstiklan

kurumlarm teknolojik

yapismm olusturulmasma katki saglamalan gerekir.

alt
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5.

Okul yoneticilerinin

bulunduklan

kurumlara

teknik destek

bulunduklan

kurumlarda

saglamalan gerekir.
6.

Okul yoneticilerinin

teknoloji

ile

egitim ve ogretim uygulamalanni desteklemeleri gerekmektedir.
7.

Okul

yoneticilerinin

calistiklan

programlarma teknolojinin kaynastmlmasim

kurumlann

ogretim

saglamalan gerekir.

Yukardaki maddelerden yola cikarak okul yoneticilerin hirer teknoloji
liderine

donusmesi

gerekmektedir.

teknoloji cagmda teknolojik
haline donusmustur.
bicimde

tammlanmaktadrr.

yuzden

icerisinde

yasadigirmz

yenilikleri egitim icin degerli egitsel araclar

Okul yoneticileri okullannda bu yeniliklerin etkili bir

kullamlmasma

oynamaktairlar.

Bu

Bu

yeni

veya

kullamlmamasma

rolun

admi

ise

iliskin
teknoloji

temel

bir

liderligi

Bu ynzden bilgi ve iletisim teknolojilerini

rol

olarak

okullarda

kullamlmasi okullann etkililiginin artmlmasi icin okularda teknoloji liderligi
modelini onemseyen, kullan ve paylasan okul yoneticilerine ihtiyac vardir
(Sincar ve Asian, 2011).
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BOLUMIII
YONTEM
3.1. Arastirmanm Deseni ve Yaklasnm

Bu arastirmada nitel arasnrma deseninden faydalamlacaktrr. Nitel arastirma
dogal ortama duyarhlik, arastirmacmm katihmci rolu, butuncul yaklasim, algilann
ortaya konmasi, arastrrma deseninde esneklik, tumevanmci analiz ve nitel veri olmak
uzere yedi temel ozelligi olan ve gozlem, gorusme ve dokuman analizi gibi nitel veri
toplama tekniklerinin kullamldigi arastirma olarak tammlanmaktadir (Yildmm ve
Simsek, 2013). Nitel arastirmamn en iyi yagt1g1 sey ise algilann, tutumlann ve
sureclerindaha iyi bir sekilde anlasilmasmi saglamasidir (Ersoy ve Yalcmoglu,
2014). Nitel arasnrmalarda ise esas olan derine giderek yuzeyin altmdakini ortaya
cikarmaknr (Kus, 2009).

Bu arasnrmada okul yoneticilerinin (mudurlerin ve mudur muavinlerinin)
teknoloji kullamrken ve okulla entegre etmeye cahsirken karsrlasnklan teknoloji
engelerinin belirlenmesi amaclanrmstir. Bu nedenle arastirmada nitel arasnrma
desenlerinden "olgu bilim (phenomenology) deseni" kullamlrmsnr.

Yildmm ve Simsek (2013) olgu bilim deseninin, farkmda oldugumuz ancak
derinlemesine ve aynnnh

bir dusunce yapisma sahip olmadigumz olgulara

odaklandigmi belirtmislerdir, Olgular yasadigmuz diinyadaki olaylar, deneyimler,
algilar, yonelimler, kavramlar ve durumlar gibi cesitli bicimlerde karsmuza
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cikmaktadrr. Bu olgularla gunluk yasantnmzda cesitli bicimlerde karsilastlabilmek ve
birlikte tamsik olmak olgulan tam olarak anladignmz anlamma gelmez. Olgu bilim
bize tamamen yabanci olmayan ancak tam olarak anlammi kavrayamadignmz
olgulan arasnrmada kullamlabilmemizi saglayan bir arastirma yontemidir (Yildmm
ve Simsek, 2008).

Bu·arastirmada nitel veri top lama yontemi olan gorusme, yan · yapilandmlmis
gorusme teknigi kullamlmisnr, "Gorusme tekniginin belirleyici ozelligi, gorusulen
kisilerin bakis acilanru ortaya cikarmaknr, Bu nedenle gorusulenlerin, anlam
dunyalanm, duygu ve dusuncelerini anlamak gcrusmelerden derin bilgi edinmek
esastir" (Kus, 2009). Y an yaprlandmlrms gorusmelerde sorular onceden belirlenir ve

belirlen sorularla veriler toplanmaya cahsihr (Karasar, 1998). Bu yontem tam
yapilandmlrms gorusmeler kadar kati olmadigi gibi yapilandmlmamis gorusmeler
kadar esnek degildir; ikisi arasmda yer almaktadir, Arastirmaciya esneklik sagladigi
icin gorusmc turlerinden yan-yapilandmlrms gorusme teknigi kullarulrmstir (Dagh
ve diger, 2009).

3.2. Cahsma Grubu

Olgu bilim arastirmalannda arastirmamn ilgi alanma giren kisileri tamyan
kisilerden olasi hakkmda bilginin elde edildigi orneklem kartopu veya zincir
omeklemdir (Ersoy Ve Yalcmoglu, 2014). Bu yaklasmnn amaci probleme iliskin
olarak ozellikle zengin bilgi kaynagi

yaratabilecek bireylerin ve durumlarm

belirlenmesidir. Bu stirec ise oldukca basit bir soru ile baslamakta "Bu konuda en
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fazla bilgiye sahip kim yada kimler olabilir ? Bu konu ile ilgili olarak kim yada
kimlerle

gornsmemi

onerirsiniz"

(Yildmm

ve Simsek, 2013).Sure9

ilerlemeye

davam ettikce elde edilen isimler veya durumlar tipki bir kartopu gibi biiyiiyerek
devam edecektir. Belirli bir sure sonra hep aym isimler on plana cikmaya baslar,
arasnrmacmm gorusmesi gereken birey sayisi ve ilgilenmesi gereken durum sayisi
azalmaya

baslayacaktir

.Bu sekide arastirmada

daha zengin bilgi kaynaklarma

ulasmak miimkiin olacaktrr (Yildmm ve Simsek, 2013).

Bu arastirmada cahsma grubu belirlenirken KKTC'nin dort ilcesinden ve her
bolgesinden lise diizeyindeki okullarda gorev alan lise diizeyindeki okullarda okul
yoneticilerinin
karsilastiklan

mudurlerin

ve

mudur

sorunlarm degerlendirilmesi

muavinlerinin

teknoloji

kullammmda

icin gornslerine basvurularak daha 90k

bilgiye ve veriye ulasilacaktir,

3.3. Veri Toplama Teknikleri

Gorusme,

olgu

bilim

arastirmalannda

bashca

veri

toplama

aracidir.

Gorusmenin yapilma amaci, iletisim kurulan bireyin arastmlan konu hakkmda duygu
ve dusuncelerinin

neler oldugunu ortaya cikarmaknr.

gercege iliskin algilanna, anlamlarma, tammlamalanna

Aynca, gorusme insanlarm
ve gercegi insa edislerine

vakif olmamn iyi bir yolu (Soylu, 2011) ve empati icin en guclu yontemlerden biridir
(Punch, 2005).
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Bu arasnrmada nitel arastrrma yontemi kullamlmrs ve arastirma kapsamma
uygun

oldugundan,

yapi

bakimmdan

standartlastmlmis

acik uclu

sorulardan

meydana getirilmis gorusme teknigi kullanilrmstir. Veri toplama araci hazirlanmadan
once bu teknigin

uygun olup olmadigi

konusunda

uzmanlarla

bulunulmus ve bu teknigin uygun olacagi kamsma vanlrmstir,
acik uclu gorusmeta aym katihmcilara
arastirmaya

etkisini

azaltmak

fikir damsmda

Standartlastmlrrus

aym tur sorular sorularak arastirmacmm

esas amac

olarak

gorulmttstur,

Sorular

acikca

belirtilmis olmasma ragmen arastirmaci cevaplarm otesinde sorulan derinlestirmek
icin ek sorular sorma hakkma sahiptir (Yildmm ve Simsek, 2013).

Arastirmada, . okul yoneticilerinin yonetimde karsilastiklan

teknoloji ile ilgili

sorunlarma iliskin goruslerini almak amaciyla acik uclu sorulardan olusan " Okul
Ycneticilerinin. Teknoloji Kullammmda Karsilastiklan Sorunlarm Degerlendirilmesi
Gorusme Formu" (Ek-1) gelistirilmistir.

Bu form gelistirilirken daha once alanda

veya baska alanlarda yapilmis olan benzer cahsmalar incelenmis ve bu arastirmanm
konusuna, onemine ve amacma uygun olarak diizenlenerek sorular belirlenmistir.
Gelistirilen
tarafmdan
gorusme
anlasihrhgi

gorusme formunun
incelenmesi
sorulan

i<; gecerliligini

saglanarak

listesinden

gelistirilmistir,

ifadelerin olup olmadigrmn

saglamak icin ii<; ogretim uyesi

bazi sorulann

cikanlnus

icerigi benzerliklerden

veya birlestirilmis,

Bunun yanmda

formda

kavram

dolayi

bazi sorulann
karmasasi

ise

ve gii9

tespiti icin bir yonetici ve bir Turkce ogretmenine

gorusme formu inceletilmis ardmdan gerekli duzeltme islemleri yapilarak form.a son
sekli verilmistir.
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Bu arastirma kapsammda

kanhmcilara

sorulan sorular asagidaki

gibidir.

Katihmcilar ile yapilan gornsmeta kullamlan gorusme formu Ek-1 'de verilmistir,

1. Teknoloyi kullanmak icin gerekli motivasyona, bilgi ve beceriye sahip
oldugunuzu dusnnuyor musunuz ?

2. Okullann teknolojik alt yapisi ve teknik yapilanmasmm gerekli diizeyde
olup olmadigi ile ilgili dusunceleriniz nelerdir?

3. Okullarda teknoloji kullamrm icin saglanan finansman icin dusunceleriniz
nelerdir?

4. Okullarda teknik sorunlarla ilgilenen teknik elemanlara sahip misiniz?

5. Okullarda bulunan teknoloji laboratuvarlannda

gereken sayida bilgisayara

sayisma sahip misiniz ?

6. Okullarm her bolum icin teknoloji laboratuvarlan varmidrr ?

7. Teknoloji kullammi icin korkulanmz bulunmakta nu veya teknolojiyi
verimli bir sekilde kullanabileceginize

inanyor musunuz ?

8. Teknoloji kullammi icin cekingemisiniz bunun yanmda teknoloji kullamrm
ici akademik ozguven eksiliginiz olduguna inamyor musunuz ?

9. Okullarda sosyal aglann kullarummda karsilasmis oldugunuz teknoloji
engellerinin bulundugunuz bolgeden kaynakh oldugunu dusnnuyormusunuz ?
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I 0. Okullarda bulunan ogretmenler teknoloji kullanma ve simflara entegre
etme konusunda sizlere gore basanlar mi ? Bu konu hakkmda dtlstlncelerinizi
aciklaya bilir misiniz ?

Yildmm

ve Simsek

(2013) tarafmdan

bahsedildigi

uzere arastirmaciyla

katrhmci arasmda guven ve empatiye dayah bir etkilesim ortanu oldukca onemlidir.
Boyle bir ortam sayesinde bireyler kendilerinin bile daha once fark etmedikleri ya da

uzerinde fazla dusunmedikleri yasantilan ve anlamlan disa vurabilmektedirler.
yuzden kanhmcilara

Bu

ozel kisisel ve mesleki bilgilerinin sakh tutulacagi, gorusme

suresince belirtecekleri goru~ veya onerilerden yapilacak olan almtrlann kodlanarak

verilecegi belirtilmistir.

Gorusmelar,

sessiz ve fiziki sartlan uygun bir ortamda

gerceklestirilmistir. Arastirmaci tarafmdan; katilimcilann
edebilmeleri,

duygulanm

daha rahat yansrtabilmeleri

goruslerini rahatca ifade
icin guvene ve empatiye

dayanan saghkh bir ortam olusturulmasma ozen gosterilmistir,

Arastirmamn veri kaynagi, kanhmcilar ile yapilan gorusmelerden elde edilen
yazih

kayitlardan

olusmaktadir,

Gorusme

saatleri

goru~ulup onlara uygun gun ve saatler belirlenmistir,
oldugu belirtilen

zamanda

gorusmeler

soz

konusu

katihmcilarla

Her iki taraf icinde uygun

gerceklestirilmistir.

Gorusme

boyunca

katilimcrlann belirttigi tum goru~ ve oneriler gorusme formuna yazilarak kayit altma
almrmstir.
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Y azih veya ses kayitlan, herhangi bir ifadeyi ya da kelimeyi tekrar dinleme ve
ahnti

yapmayi

kolaylastirarak

icerik

analizinde

kategorilerin

tammlanmasma

yardimci olur (Bell, 1999). Gorusme kayrtlanmn kaydedilmesi, konusmalann analiz
edilmesine

ve okul

ycneticilerinin

karsrlastiklan

teknoloji

engellerine

iliskin

goruslerinin yorumlanmasma imkan tamrmstir.

3.4. V eri Analizi

Gokce (2006)'nin

bildirdigine

gore veri toplama

toplanan veriler "icerik analizine" tabi tutulmustur,

araciyla yoneticilerden

lcerik analizi, bir arama ve

tarama stratejisi olan arastirmaci tarafmdan tarnmlanmis arasnrma sorusu acismdan
onem arz etmektedir ve amaci metin iceriklerinin ortak yonlerini ortaya koymaktir
(Friih, 2001). lcerik analizi, toplanan verilerin once kavramsallastmlmasi

sonrasmda

ortaya cikan kavramlara gore mannkh bir bicimde dnzenlenmesi ve buna gore veriyi
aciklayan temanm saptanmasi (Yildmm ve Simsek, 2008); verilerin tammlanmasi,
kodlanmasi ve kategorilestirilmesi

surecidir (Patton, 1990 ve Bell, 1999). Icerik

analizi yaklasnm, nitel gorusme verilerinin ve acik uclu sorularm analizinde oldukca
sik kullamlmaktadir

(Robson, 2001; Bell, 1999). Bu arastirmada verilerin altmda

yatan kavramlan ve bu kavramlar arasmdaki iliskileri ortaya cikarmak icin icerik
analizi yontemi kullamlmrstir
2008).

(Miles ve Huberman,

1994; Yildmm

ve Simsek,
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Gorusme esnasmda

ahnan yazih kayitlar gorusme sonrasmda

tarafmdan metin editoru yazihmlanndan
kullamlarak

bilgisayar

ortamma

arastrrmaci

Microsoft Office Word 2016 programi

aktanlrmstir.

Verilerin

arastirmaci

tarafmdan

bilgisayar ortamma aktanlmasi snreci, arastirmaci tarafmdan kavramsal cercevenin
iyice netlesmesi gibi olumlu sonuclara da yol acrmstir.
Bu cahsmanm sonunda soru maddelerinin gecerliligi saptanrmstir. Gorusme
sorulannm

istenilen verileri sagladigi kamsma vanlarak veri toplama siirecinine

gecilmistir.

Yoneticilerden

toplanan veriler "icerik analizine" tabi tutulmustur,

analizi, bir arama ve tarama stratejisi olan, arasnrmaci

tarafmdan

lcerik

tammlanrms

arastirma sorusu acismdan onem arz etmektedir. Amaci metin iceriklerinin ortak
yonlerini ortaya koymaktir (Friih, 2001).

Cozumlerin
arastmnacmm

kategoriler

cahsmaya

seklinde gruplandmlmasi,

katilan

bireylerin

ifadeleri

olgu bilim yonteminde
arasmdaki

benzerlik

ve

farkhhklardan yola cikarak elde edilen verilerin analiz edilmesiyle olusturulur, Her
bir kategori farkh bireylerin farkh kavramlan nasil algiladiklan ve tecrube ettiklerini
ortaya koyar. Bu yontemde esas alman, her bir kavram icin smirh sayida kategorinin
elde edilecegi ve bu kategorilerin cahsmada toplanan verilerin analiz edilmesiyle
olusturulacagidir (Didis, Ozcan ve Abak, 2008).
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Arasnrmada icerik analizi tiirlerinden 'kategorisel analiz' kullamlmisnr. Bu
analiz, genel olarak belirli bir mesajm oncelikle birimlere bolunmesi daha sonrasmda
bu birimlerin onceden tespit

edilmis

olcutlere gore kategoriler seklinde

gruplandmlmasidir (Tavsancil ve Asian, 2001).

Cozumlerin kodlanmasi ve kategorilerin saptanmasmda etkili olan durum
ilgili alan yazmm yam sira bulgularda ortaya cikan kavramlardir. Kodlama, veri
cozumlemeainl baslatan ve 9oziimleme asamasmda sure gelen belirli bir etiketleme
faaliyetidir. Baslangic kodlamasi, betimleyici ve oldukca kisrth cikanm gerektirirken
sonraki kodlama daha ust duzey kavramlar kullanarak verileri butunlestirmek
anlamma gelmektedir (Punch, 2005; Robson, 2001).

Arastirmada elde edilen verilerin kategoriler halinde gruplandmlmasi ve
kodlanmasi islemlerinde NVIVO 11.0 nitel veri analizi programi kullamlmisnr.
NVIVO 11.0 prograrm ile 90k genis kapsamh icerikler kolayhkla kodlanabilmis,
karmasik bilgiler basitce duzenlenrnis ve boylelikle verilerin biitiiniine hakim
olunmasi saglannustir. NVIVO 11.0 programi kodlamalar yapihrken hizh geri
cagmna ve daha sonra analiz yapmaya firsat vermistir. Bu yazihm aym soruya
verilen cevaplar arasmda ortak ifadeleri bulmada 90k buyuk kolayhk saglamistrr.
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Veri analizlerinin olgu bilim arastirmalannda yoneldigi konular, yasannlan ve
anlamlan

ortaya cikarmaknr.

kavramsallastmlmasi

Bu amacla yapilan icerik analizinde amac, verinin

ve olguyu tammlayabilecek

temalann

ortaya cikanlmasidir.

Betimsel bir anlatim yoluyla sonuclar sunulur ve stirekli olarak dogrudan almtilara
yer verilir. Bununla birlikte, ortaya cikan temalar ve oruntuler snnrlannda elde edilen
bulgular aciklamr ve yorumlamr (Yildmm ve Simsek, 2008).

Arastirmada, belirlenen amaclar isigmda ulasilan verilerin sayisallastmlarak
yorumlanmasi

tercih

edilmistir.

Nitel

verinin

nicellestirilmesi,

verilerin

belli

sureclerden gecirilerek rakamlara dokulmesidir. Bu surecler; gorusme, gozlem veya
dokiiman

incelenmesi

donusturulmesini

yoluyla

elde edilmis

yazih

bicimdeki

verinin

sayilara

kapsamaktadir. Nicel arastirma turleri gibi nitel arastirmalarda da

veriler belirli bir diizeyde sayilara indirgenebilmektedir

(Yildmm ve Simsek, 2008).

Arastirmada ulasilan verilerin sayisallastmlmasmda
ve frekans analizi kullamlrmstir.

basit yiizde hesaplamalar

Frekans analizi birimlerin nicel olarak gorulme

sikhgim ortaya koymaktadir. Sikhga dayah bir simflama frekans analizi vasitasiyla
yapilabilmekte
yapilabilmektedir

ve

ogelerin

(Tavsancil

onem

ve

etki

ve Asian, 2001 ).

dereceleri

hususunda

Sayilastirma

yontemi

yorum
ile nitel

verilerin guvenilirligi artmlmis olup yanhhk azaltilmakta ve veriler arasi kiyaslarna
imkam saglanmaktadir
sayisallastmlmasi,

(Yildmm ve Simsek, 2011). Bu arastirmada nitel verilerin

NVIVO

11.0

hesaplamalar yapilarak saglanmisnr.

nitel

veri

analizi

yazilnm

ile

istatistiksel
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Icerik analizinde belirli bir islem strast takip edilmesi onerilir (Kishore,

Agrawal ve Rao, 2005). Arastirmanm verilerinin analizinde takip edilmesi gereken
sira asagidaki gibidir:

1. Verilerin bilgisayar ortamma aktanlmasi,
2. Aktanlan verilerin duzenlenmesi,
3. Duzenlenen verilerin kodlanmasi,
4. Kodlanan verilerin temalannm belirlenmesi,
5. Ortaya cikan kodlann, temalarm duzenlenmesi ve temalar arasr iliskilerin
saptanmasi,
6. Kodlara ve temalara gore verilerin gorsel hale getirilmesi, yorumlanmasi,
almtilara yer verilmesi, omeklendirilmesi ve aciklanmasi.

Eide edilen veriler isigmda kodlar ve onlan tammlayan genel kategoriler
belirlenmis

olup

yazih

kayitlar,

kodlar

ve

kategoriler

dikkate

almarak

cozumlenmistir. Ardmdan sonuclann degerlendirildigi arastirma raporu yazilarak
ilgili literatiir isigmda yorumlanrmstir.

Nitel

arastirmada

gecerlilik,

arastirma
,?

arastirmacmm

arasurdigi

olguyu

objektif

bir

sekilde

y~~.~s1

~'l9j<1.1

~,..... - t; f \( ,.,.--::
''-.:::::::::::::;;.:;::.:;::-..;;;,-'

gelmektedir, gerceklik icin onem arz eden husus, gorusulen bireylerden dogrudan
almtilara yer verilerek elde edilen sonuclan aciklamaktir (Yildmm ve Simsek, 2008).

Veri analizinin
kategorilerin

elde

gecerlilik cahsmasi yapihrken arastmnada

edildigi yonetici gortlslerinden

birebir

kodlarm

ve

almti yapilrmstir.

Arastirmanm i9 gecerliligi verilere elestirel bir gozle bakip sonuclann gercege uygun
olup olmadigmm kontrol edilmesi, ham verilerin ve analizlerinin uzmanlar tarafmdan
incelenip geri bildirim ahnmasi ile saglannustir. Aynca toplanan veriler kaynak okul
yoneticilerinin

dogrulamasma

sunulmustur.

D1~ gecerliligi dogrudan ahntilara yer

verilmesi ve amach omeklemenin kullamlmasi ile saglanrmstir.

Guvenilirlik,
baglanmasi

olaylarm

farkh

gozlemciler tarafmdan

veya aym gozlemci tarafmdan

iliskilendirilmesiyle

olusturulur

(Altumsik,

farkh zamanlarda

aym

kategoriye

aym kategori ile

Coskun, Bayraktaroglu

ve Yildmm,

2005). i9 guvenirlik yani tutarhhk; verilerin benzer sekilde toplanmasi, verilerin
kodlanmasmda

tutarh

olunmasi,

verilerin

sonuclarla

iliskisinin kurulmasi

ile

saglanrmstir. D1~ guvenirlik yani teyit edilebilirlik; disandan bir uzmanm arastirmada
ulasilan

yargi, yorum

saglanrrnstir.

ve onerileri ham verilerle

karsilastmp

teyit etmesi ile
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Gorusmenin dokumleri yapildiktan sonra katihmcilardan elde edilen veriler
incelenerek anlamh bolumlere aynlmis ve kendi icinde anlamh butunler olusturan bu
bolumler isimlendirilip kodlanmistir. Ti.im veriler bu sekilde kodlandiktan sonra bir
kod listesi olusturulmus ve bu verilerin incelenmesinde ve di.izenlenmesindeanahtar
liste gorevini gormustur, Daha sonra kodlama anahtarlan ve gorusme dokumleri
arastirmacilar tarafmdan ayn ayn okunarak "goril~ birligi" ve "goril~ aynhgi" olan
konular tartisilarak gerekli di.izenlemelerhesaplanmisnr.

Arastirmanm gi.ivenirlik hesaplamasi icin Miles ve Huberman'm (1994)
onerdigi gi.ivenirlik formi.ili.i kullamlarak hesaplanmistir. Buna gore verilerin bir
kismi baska bir arastrrmaciya temalan olusturmasi icin verilmistir, Bu arastirmaci
verilere

dayanarak temalar

olusturmus ve bu temalar

esas temalar

ile

karsilastmlrmsnr. Bu karsilastirma sonucu iki tema gurubu arasmdaki benzerlik %89
olarak hesaplanrmstir. Bu yi.izdelik literati.irde ongorulen %70 benzerlik barajmm
i.isti.inde oldugundan dolayi temalarm teyit edilebilirligi ispatlanrms ve gi.ivenilir
kabul edilmistir,

Veri analizinin son asamasmda ise bulgularm yorumlanmasi yapilrmsnr,
Ayrmtih birbicimde tammlanan ve sunulan bulgularm yorumlanmasi bu son asamada
yapilmistir. Toplanan veriler nitel arastirmanm gerektridigi asamalardan gecirilerek
yorumlanmis ve bir takim sonuclara ulasilrmstir. Sonuclann onemine iliskin
aciklamalar literati.irledesteklenmistir.
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3.5. Arasnrmada Etik

Etik, insanlarm kendi aralarmdaki iliskilerde yasanan deger yargilanna

ait

sorunlan inceleyen ve bunlarla ilgili bilgileri ortaya koyan bir alandir. Bu deger
yargilan ttlkelere, milletlere, dinlere ve insanlann yasadiklan ortama gore degisiklik
gosterebilirler. Arastirma etigi ise yapilan bilimsel yaymlarda durustluk, baskalannm
fikirlerine saygili olmak ve arastirmalann
icin cahsmalar yapan uygulamah

etik kurallara uygun olmasmi saglamak

bir alandir. Etik ilkeler; arastirmada dnrustluk

ilkelerine bagh kalmmasim, benzer cahsmalar yapan arastmcilann

ortaya koydugu

bulgu ve sonuclara saygih olunmasuu, yaym asamasmda gerekli anflann yapilmasim
ve arastirmanm basmdan sonuna kadar objektif olunmasim icerir,

Etik ilkeler ve bu ilkelere uymak bir arastirmacmm arastirma yaparken goz
onunde bulundurmasi gereken en onemli konulardan bir tanesidir. Bilim insanlanmn
arastirma yaparken en onemli hedefleri,
deneysel,

kuramsal

ve kavramsal

arastirma sonucunda ortaya koyduklan

sonuclar

ve bunlara

ait bilgilerin

onlara

kazandiracagi mesleki varhk ve itibardir. Bilim insanlan bu hedefler dogrultusunda
arastirma yaparken sunduklan

bilgilerin sorumlulugunu

tasimakla yukumludurler.

Arastmcilar arastirmanm ilk asamasi olan planlamadan son asamasi olan sunumuna
kadar etik kurallara uygun davrandiklan konusunda guvence vermis olurlar.
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Bilim insanlanmn

yaptiklan

arastirmalann

basmdan sonuna kadar karsilasilabilecek

yaym cahsmalarmda,

siirecin

etik sorunlan saptamak ve bunlan en aza

indirgemek icin dunyada bircok onemli denetleyici kurum ve kurulus bulunmaktadir.
Bunlara

TUBiTAK

Arastirma

ve Y aym Etigi Kurulu

Cahsma

Esaslan

ile

Committee on Publication Ethics omek olarak verilebilir.

Bilim alanlannda ve bilimsel cahsmalarda
(asirmacihk),

salami slicing (dilimleme),

etik d1~1 davranislar; plagiarism

duplication

(uydurmacihk),

falsification

(carpitma) ve atifta bulunmadan bilgi kullammi gibi kavramlan icerir,

Bu arastirma yapihrken ilk asama olan planlamadan son asama olan sunuma
kadar almti yapilan tum bilgiler icin atifta bulunulmus;

dilimleme, asirmacihk,

carpitma, uydurma ve hire bir aym ciirnlelerin kullamlmasi gibi etik d1~1 davramslara
kesinlikle yer verilmemistir. Y aznm tamamlandiktan
(asirmacihk)

sonra tezin tamami plagiarism

testine tabi tutulmus ve bu test sonucunda tezin etik kurallara ve

ilkelere uygun oldugu kesin olarak ortaya konmustur.
yapihrken

bulgular

kismmda

kullamlan

Cumhuriyeti Milli Egitim Bakanhgi'ndan

bazi veriler

Bu baglamda,

arastirma

icin Kuzey Kibns

alman izin belgesi EK-3'de verilmistir.

Tiirk
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BOLUMIV
BULGULAR
4.1. Bulgular

Arastirmanm bulgulan,

amac sorulan bashklan

altmda verilmistir, Bu

yuksek lisans tezinin bu kismi egitim sektorundeki 10 farkh boyut kapsama almarak
arastmlmis

ve bulgular kismmda sunulmustur,

Sonuclar boyut olarak su sekilde

tanirnlanmistrr:

1. Okul yoneticilerlnin teknoloji kullammi acismdan
2. Okullarm teknolojik alt yapisi ve teknik yapilanmasi acismdan
3. Okullara saglanan finansman acismdan
4. Okullarm teknik sorunlan ile ligili personel acismdan

5. Okullarm teknolojik labaratuvarlarm da bulunan bilgisayarlar acismdan
6. Okullarm her bolum icin teknolojik labaratuvarlarmm bulunmasi acismdan
7.

Okul

yoneticilerinin

teknoliji

kullammmda

akademik

ozguven

ve

yoneticilerlnin teknoliji

kullammmda

akademik

ozguven ve

cekingenligi acismdan
8. Okul

cekingenligi acismdan
9.

Okul

yoneticilerinin

cahstiklan

okullarda

karsilastiklan

teknoloji

engellerinin bulunduklan bolgeden kaynakh oldugu acismdan
10.

Okul

ycneticilerinin

cahstiklan

okullarda

bulunan

ogretmenlerin

teknolojiyi kullanmalan ve smiftaki ogrencilere entegre etmeleri acismdan
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1.Boyut:

Okul

yoneticilerinin

teknolojiyi

motivasyona,

bilgi ve beceriye sahip olunmasi

Tablo

verilen

2'de

bulgulara

bakildigmda,

kullanmak

icin

gerekli

gorusmeye

katilan

okul

yoneticilerinin teknolojiyi kullanmak icin gerekli motivasyona, bilgiye ve beceriye
kullarulan

kelime

bulundugumuz
teknolojiyle

kahplarmdan

bu yuzyilda
ilgili

yenilikleri

sahip

herkesin
yakmdan

olduklarma

kullanmasi
takip

teknolojinin

gerektigini

etmekte

bununla

olduduklan

icerisinde
birlikte
sonucuna

varabiliriz.

Tablo 1. Okul Yoneticilerinin Teknoloji Kullammi

Bilgi Ve Beceriye Sahip Olmasi Yonundeki Gorusleri,

lcin Gerekli Motivasyon,
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Bu soruya verilen cevaplar dogrultusunda okul yoneticilerinin teknoloji
kullanmak icin gerekli motivasyona, bilgiye ve beceriye sahip olduklan
anlasilmaktadir,

Bununla birlikte okul yonecilerinin teknoloji kullanmak icin tanurmmn
(%100) nun gerekli motivasyona sahip oldugunu bununla birlikte ise (%86) run
gerekli bilgiye ve beceriye sahip olduklanm okul ycneticelerinin

(%14) nun

teknoloji kullanmak icin gerekli bilgiye ve sahip olmadiklan Tablo 2.de
gorulmektedir. Teknoloji konusunda

ise kanhmcahnn

(%29)

kendilerini

gelistirmekte ve yenilikleri yakmdan takip etmekte (%71) ise kendilerini teknoloji
konusun gelistirmemek ve yenilikleride yakmdan takip etmemektedir. Kanhmcilann
(%21) ise icerisinde bulundugumuz bu yuzyilda teknolojinin artik olmazsa olmaz
oldugunun farkmda olmakta ve teknoloji sayesinde ise zamanla birlikte is
gucundende tasaruf etmekte olduklan konusunda gorli~ bildirmekte (%79) ise bu
tema hakkmda gorus bildirmemistir, Katihmcilann (%79) ise dagihmlan bu tabloda
verilmistir.

Tablo 1. de gorulebilecegi gibi okul yoneticilerinin teknolojiyi kullanmak icin
gereken motivasyon, bilgi ve beceriye buyuk bir cogunlugunun sahip olduklan
gozlemlenmistir. Diger taraftan da okul yoneticilerinln kendilerini teknoloji
konusunda gelistirmekte, teknolojik yenilikleri yakmdan takip etmekte ve teknolonin
artik gunumuzde olmaz olmaz haline geldigini belirtmektedirler.

50

Bunun

yanmda

okul

yoneticilerinln

teknoloji

kullammi

icin

gerekli

motivasyona, bilgiye ve beceriye sahip olmasi, teknolojik yeniliklerin takip edilmesi
ve teknolonin

gunumuzde

olmazsa olmazlar haline gelmesi ilgili gen.el olarak

kanhmcilar tarafmdan soylenen goruslerden bazilan ise su sekildedir:

Kanhmcilar goruslerini su sekilde belirtmislerdir,

Katiltmci (G:MIA:1) ise giiniimiizde gunumuz de teknolojiden uzak
kalabilmenin mumkun olmamakla birlikte teknolojinin arttk hayaumtztn degisilmez
bir parcasi oldugunu belirtmistir.

Katilimci (G:M/F:1) gore ise onemli olmakla birlikte arttk teknolojinin
kuilammintn sari oldugunu belirmistir. Baska bir kattltmct ise her gecen giin
gelismekte olan teknoloji sayesinde ise bilgisinin ve beceresinin teknoloji icin yeterli
olmadigtnt farkzna vardigtni fakat teknoloji ile ilgili yenilikleri yakzndan takip ederek
kendisinin gelistirmeye cahstigtru belirtmistir (G:M/ B:1).

Kattltmct

(G.MM/A:3)

kendilerinin

iiniversitede ogrenim gordukleri

donemlerde bilgisayarzn ve teknolojinin kullanilmadigtni bu yiizdende kurslara ve
egitimlere katilarak kendisini gelistirdigini
ve beceriye sahip oldugunu ifade etmistir.

§U

anda ise teknoloji icin yeterli bilgiye

51

Katilmci (G.MM'/B:2)

ise teknolojinin egitimde

kullanilmastntn

fayda

sagladzgzm dii§iindiigunii bununla birlikte (G.MM'/C:3) ise teknoloji sayesinde
zamandan ve i§ gucunden tasarruf sagladiklartni
gelisen

cagda

herkesin

teknolojiyi

kullana

bu yuzdende (G.MM:IE:2) bu
bilmesi

gerekttgi

gorii§iinii

paylasmislardir.

2. Boyut: Okul yoneticilerinin okullarda teknolojikullamnu icin gerekli alt yapi
ve teknik yapilanmaya sahip olmasi

Tablo 2. Okul

Yoneticilerinin

Teknoloji

Kullarnrm

lcin

Teknolojik Alt Yapisi Ve Teknik Yapilanmasi Konusundaki Gorusleri

Okullarmm
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Katihmcilann verdigi yamtlar gostermistir ki okullarm teknolojik alt yapisi ve
teknik yapilanmasi gereken duzeyde degildir, Maddi kaynak yetersizligi teknolojik
alt yapi ve teknik yapilanma icin okul yoneticileri tarafmdan en fazla soylenen

engellerden biri olmustur, Okul Yoneticilerinin yamtlarma gore okullann teknolojik
alt yapisi ve teknik yapilanmasmm gerekli duzeye gele bilmesi icin 90k caba
harcanmakta

fakat

finanasman

yetersizligi

egitim

kurumlarmda

konudaki

basansizhklann en onemli sebeplerinden biridir.

Tablo 3. Bununla birlikte okul yonecilerinin (%93) okullann teknolojik alt
yapi ve teknik yapilanmasmm gerekli duzey olmadigi yonunde gori.i~ bildirirken

(%7) si ise okullann teknolojik alt yapi ve teknik yapilanmasmm gereken di.izeyde
oldugunu Tablo 3. de gori.ildiigii gibi

belirtmistir, Teknoloji konusunda ise

kanhmcalmn (%50) ise okullann teknolojik alt yapismm ve teknik yapilanmasimn
ekonomik yetersizlikten kaynaklandigim (%50) ise bu yonde gori.i~ belirtmemektedir.
Katihmcilann (%35) ise okullarm teknolojik alt yapismm ve teknik yapilanmasmm
istenilen duzeye gelmesi icin caba harcandigi (%65) kismi ise carba harcanmadigi
gori.i~ belirtmekte bu tablodaki dagihmlarda verilmistir,

Bunun yanmda okullann teknolojik alt yapisi ve teknik yapilanmasi ile ilgili
genel olarak katilimcilar tarafmdan soylenen goruslerden bazilan ise su sekildedir:
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Katihmcilar goruslerini su sekilde belirtmislerdir;

Kattlimci (G:M-/E:) ise okulunun teknolojik alt yaptstntn kesinlikle teknoloji
kullanimi icin uygun olmadtgtni belirtmistir.

Katilimci ( G:M·/ C:J) ise bu yuzytlda hala daha okullartnda internet
baglanusi ile ilgili sorunlar yasadiklanni ve bunlart asamadtklartni mevcut bu
sistemde de teknolojik olarak bir yerlere gelebilmelerinin imkanstz oldugunu
belirtmistir.
Kattltmct ( G:M-/ A:1) okullartnin yetersiz olan teknolojik alt yaptstnt ve
teknik yaptlanmastni imkanlari dogrultusunda devlet ve meb den hicbir maddi
yardtm gormeden iyilestirmeye caltsttklart soylemistir. Fakat teknoloji alt yaptnin
kurulmastmn ve teknik yaptlanmanin olusturulmastnin oldukca pahalt bir i§
oldugundan dolayi bu sorunlari kendi butceleri ile asmalannin imkanstz oldugunu
bu yuzden de hzzla gelisen ve degisen teknolojileri okullartna tastyamadtklartni
belirtmistir.

Katilimct ( G:M-/ F:1) ise gene! olarak bakildtgt zaman okulun teknolojik alt
yaptstntn ve teknik yaptstntn cok kott; durumda olmadtgi §U an icin yeterli oldugunu
fakat icerisinde bulundugumuz teknoloji caginda htzla gelismekte ve degismekte olan
teknolojiye ayak uydura bilmenin ve bu yeniliklerin okullanmizda uygulanilmast
konus unda cok gee kaldtklari yonunde gorii§ bildirmistir.
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Kattlimct bir gorusmeci ise yetersizliklerin sebeplerini ise (G.MM'/C:2) ise
meb in kendilerini maddi konularda yalmz btrakmastni ve kendi butcelerinin de
yetersiz kaldtgtni bu yuzdende (G.MM'IB:2) yeterli alt yaptya ve donantma sahip
olmadiklartni belirtmislerdir.

3.Boyut: Okullarm teknoloji kullammi icin gerekli finansmana sahip olmalan

Tablo 3. Okul Yoneticilerinin Teknoloji Kullammi lcin Okullanna Teknoloji
Kullammi lcin Saglanan Finansman Konusundaki Gorusleri
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Bu soruya verilen cevaplar dogrultusunda okul yoneticilerini teknoloji kullannu icin
gerekli finansmana sahip olmadikalan, meb tarafmdan okullara finansman
saglanmadigi ve kendi imkanlan ile sagladiklan finansmanmda yetersiz kaldigi
anlasilmaktadir.

Tablo 3. Bununla birlikte okul yoneticilerinin (%100) okullann teknoloji
kullammi icin gereken finansmana sahip olmadigim belirtirken (%64) okullara
teknoloji kullammi icin m.e.b ve tarafmdan saglanan finansmanm olmadigim (%36)
ise saglanan finansmamn yetersiz kaldigim belirmekte (%64) ise bu tema hakkmda
goril~ bildirmemekte Tablo 3. de gorilldiigii gibi belirtmistir, Teknoloji kullammi
icin katihmcalmn (%57) si ise okullarm teknoloji kullammi icin finansmanlanm
kendi imkanlan ve okul aile birliginin gonullu cahsanlannm cabasi cercevesinde
olusturduklanm belirtmekte (%43) ise bu tema hakkmda goril~ bildirmemistir ..
Katihmcilann (%14) ise A.B.D. tarafmdan saglanan finansmandan faydalanmaya
cahsnklannr (%86) ise ABD tarafmdan saglanan finansmandan yararlanamadiklanni
belirtmistir. Okullarm (%100) ise finansman bulmakta zorlandiklan yonunde goril~
bildirmekte bu tablodaki dagilimlarda verilmistir,

Bunun yanmda okul ycneticilerinden okullara teknoloji kullamrm icin
saglanan finansman konusunda ve genel itibari ile kanhmcilar tarafmdan soylenen
goruslerden bazilan ise su sekildedir:

56

Katihmcilar goruslerini su sekilde belirtmislerdir;

Katilimct ( G:M-/ C: 1) maalesef ki okullartnda teknolojik alt yaptntn ve teknik
yapilanma icin destek saglayan herhangi bir kurumun olmadigtrun ve kendilerinin
okul idarecileri olarak adeta bir dilenci gibi para dilenerek okullartna bilgisayar
almaya ya da teknolojik araclan yenileye bilmeye caltsttklanm belirtmistir.

Kattltmci (G:M-/A:1) meb tarafindan okullartna finansman saglandiginin
soylenemeyecegini ve okullartnda kullandiklan Jax makinesini , projeksiyon
aletlerini, printeleri, telefonlart ve bilgisayarlan gibi bir okulda olmazsa olmaz olan
teknolojik aletleri kendi cabalari ile okul aile birligindeki gonullt; caltsanlartn
cabalari sonucu okullartna kazandtra bildiklerini soylemistir.

Kattltmci gerekli finansmani ogrenctlerden kaytt harct toplanmast ile okul aile
birliginin gonullu calisanlartnin duzenledigi piyango cekilisleri ve duyarli kisilerden
maddi olarak yardtm toplayarak belirli bir finansman yaratmaya calisttklarim
(G.MM:/C:2) fakat bu toplanan finansmaninda yetersiz kaldigini bu surecin ise
(G.MM-/B:2) stktnttli oldugunu ve maalesef jinansman bulmakta cok zorladtklanni
(G.MM-/E:2) belirtmektedirler. Bu yuzden gorusmeci (G.MM-/A:2) teknoloji
kullantmi icin maddi kaynagtn meb tarafindan saglanmastntn daha iyi olacagi
gor'il§unubelirtmistir.
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4. Boyut: Okullarda teknik sorunlarla ilgilenen teknik elemana sahip olunmasi

Tablo 4. Okul Yoneticilerinin

Teknoloji Sorunlar lcin Okullarmda Teknik

Eleman Olmasi Konusundaki Gorusleri,

,...................

TEMALAR

Temaile

Teknolojik sorunlarla ilgilenen teknik

%

Terna ile ilgili

ilgili Gorii~

Gorus

Bildirenler

Bildirmeyenler

%

14

100

-

-

5

36

9

64

2

14

12

86

10

72

4

28

elemanlara sahipler olmalan
Teknik sorunlarla ilgili olarak gerektigi
yerlerde bilgisayar ogretmenlerden
yardim almmasi
Teknik sorunlarla ilgili olarak gerektigi
yerlerde ogrencilerden yardim almmasi
...

Teknik sorunlarla ilgili olarak teknolojik

...

········

araclann bakimlannm ve onanmlarmm
para kar~1hg1 satm ahyor olmalan

Katrhmcilann verdigi cevaplara dayanarak okullarm teknik sorunlarla
ilgilenen teknik elemanlanmn olmadigr anlasilmaktadir,

Tablo 4. Bununla birlikte okul yoneticilerinin

(%100) nun teknolojik

sorunlarla ilgilenen teknik elemana sahip olmadigim bununla birlikte ise (%72) sinin
teknolojik araclarla ilgili bakim ve onanmlan disandan hizmet satm alarak yaptiklan
yonunde gorii~ bildirmekte (%28) ise bu tema hakkmda gorii~ belirtmemislerdir.Okul
yoneticilerinden (%36) si teknik sorunlarla ilgili olarak gerektigi yerlerde bilgisayar
ogretmenlerden yardim aldiklan yonunde gorii~ bildirmekte (%64) ise bu yonde
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goril~ bildirmemistir.

Katihmcilann

gerektigi yerlerde ogrencilerden

(%14) ise Teknik

sorunlarla

ilgili olarak

yardim aldigmi (%86) ise ogrencilerde

yardim

almadigi yonun goril~ bildirmistir.

Bunun yanmda okullarm teknolojik sorunlanyla ilgilenen teknik elaman ile
ilgili genel olarak katihmcilar

tarafmdan

soylenen

goruslerden

bazilan

ise su

sekildedir:

Katihmcilar okullarznda teknik sorunlarla ilgilene bilecek bir calisanlartnm
olmadtgtni bunun yam stra teknik anzalartn ise dtsandan para kar§1ltg1 hizmet satin
alarak giderildigi

gorii§iinii savunmuslardtrt G:M-/ E:1). Bir diger kattltmci

gunumuzde arttk her okulun bunyesinde teknik sorunlan

coze bilecek en az bir

elamantn bulundurulmasi sart olmustur. Boyle bir elemana sahip olamadigimiz icin
maalesef biz okul olarak teknik artzalartn tamirlerini ve bakimlartni dtsardan para
kar§1lzg1 yapttrarak gidere bilmekteyiz( G:M-/ A: 1).

Kattltmct (G.MM-/C:4)

okullara istihdam yaptltrken meb in ise gore adam

almadigi icin okullarzn teknik sorunlarla ilgilenebilecek elemanlara sahip olmadigini

soylemistir. Kattlimci ise teknik
olmadigtndan
onlarznda

dolayi bilgisayar

cozemedigi konularda

sorunlarla

ogretmenlertn
ise

ilgilene
yardim

teknolojik

bilecek
aldtklartni

araclartnin

elemanlarznzn
(G.MM-/E:3)

bakimlannin

ve

onartmlartntn disartdan para kar§1lzg1 hizmet satin alarak yaptldtgtru (G.MM-/A:3)
belirtmistir
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5.Boyut: Okullann teknoloji laboratuvarlannda gerekli bilgisayar sayismm
olmasi

Tablo 5. Okul Yoneticilerinin Teknoloji Kullanmn lcin Okullarmm
Labaoratuvarlaronda Bulunan Bilgisayar Sayisi Konusundaki Gorusleri.

Bu

soruya

verilen

laboratuvarlarmdaki bilgisayar

cevaplar

dogrultusunda

sayisma sahip olduklanm

okullarm

teknoloji

fakat bilgisayarm

kullamldigi teknoloji laboratuvarlarmm fiziki yapismm uygun olmadigmi, her gecen
gun artmakta olan ogrenci saytsiyla birlikte mevcut bilgisayar sayismm yetersiz
kaldigi ve bilgasayarlann eski teknolojilere sahip olduklan anlasilmaktadir.
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Bununla

birlikte

okul

yenecilerinin

(%65)

okullarm

teknoloji

laboratuvarlannda bilgisayar sayisma sahip olduklan yonunde gorii.~ bildirmekte
(%35) ise bu tema hakkmda gorii.~ bildirmemistir. Okul yoneticilerinin

(%36)

teknoloji laboratuvarlarmda gerekli bilgisayar sayisma ise sahip olmadiklanm
yonunde (%64) ise sahip olduklan yonunde gorii.~ bildirmistir, Kanhmcilann (%43)
ise okullannda teknoloji laboratuvarlarmda bulunan bilgisayarlann eski teknolojilere
sahip oldugu · yonunde gorii.~ bildirmekte (%57) ise bu tema hakkmda gorii.~
bildirmemistir,

Bunun yanmda okullarm teknoloji laboratuvarmda bilgisayar sayisi ile ilgili
genel olarak katihmcilar tarafmdan soylenen goruslerden bazilan ise su sekildedir:

Kanhmcilar goruslerini su sekilde belirtmislerdir;

Kattlimct (G:M'/E:l) okullartnda yeterli saytda teknolojik labaratuvarlartnda
bilgisayarlanrun bulundugunu ancak bu bilgisayarlann teknolojik alt yaptntn
olmadtgt icin verimli olarak kullanilmadigtni ve ellerinde bulunan bu bilgisayarlarin
mevcut durumda kendisine gore hicbir fayda saglamadtgi belirtmistir.

Kattltmct ise yeterli saytda bilgisayarlartntn bulundugunu fakat bilgisayar
odalartnin fiziki sartlartnin teknoloji icin uygun olmadigtnt bunun yam stra ise
bilgisayarlartn uzerinde bulundugu masalartn bilgisayar masast olmadigi icin
bilgisayar kablolartnin disari da kaldigini ve bunun goruntu kirliligi yarattigtm
belirtmistirt G:M:/ F: 1).
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Kattltmct okullartnda yeterli sayida bilgisayar oldugunu fakat ogrenci
nufusundaki artts sebebiyle bu saytntnda yetersiz kaldigtni soylemi§tir(G:M-/B:1).

Katilimci (G.MM-/C:2 Iokullannda bulunan bilgisayar labaratuvarlannin
elverisli bir ortamtntn bulunmast ile birlikte yeterli duzeyde bilgisayar saytstntn
okullartnda mevcut oldugunu gorusmede belirmistir.

Kattltmct · ise
bilgisayarlanntn

okullartnda

(G.MM-/E:3)

ellerinde

yeterli

saytda

oldugunu fakat mevcut bilgisayarlaruun yetersiz oldugunu

belirtmistir.Bir diger gorusmeci (G.MM-/B:2) okulumuzda egitim goren 920 kisilik
ogrenci saytstnin oldugunu ise dusununce bu saynintn yetersiz kaldigtnin gorulmekte

oldugunu belirtmistir.

Katilimct

ise

(G.MM-/A:2)

teknoloji

labaratuvarlartnda

bilgisayarlartnin saytsuun yetersiz oldugunu belirtmistir.

bulunan
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6. Boyut: Okullann her bolum icin teknoloji laboratuvannm olmasi

Tablo 6. Okul Yoneticilerinin Okullarm Her Bolum lcin Okullarmmda
Teknolojik Laboratuvarlan Bulunmasi Konusundaki Gorusleri
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Bu soruya verilen cevaplar dogrultusunda okullarm her bolum icin teknoloji
laboratuvarlannm

olmadigim, sadece bilgisayar teknolojileri dersleri icin okullann

hepsinde teknoloji laboratuvarlarmm

bulundugunu, bazi okullarda fen teknolojileri

ve dil ve anlatim dersleri icin teknoloji laboratuvarmm

bulundugunu ve ogrencilere

teknoloji laboratuvarlarmm ders saatlerin de ulasila bilir oldugu anlasilmaktadir.

Bununla birlikte okul yonecilerinin (%100) okullann her bolum icin teknoloji
laboratuvarlannm
teknolojileri

olmadigim

dersleri

icin

belirtmislerdir,
okullann

Katihmcrlann

hepsinde

(% 100) bilgisayar

teknoloji

laboratuvarlanmn

bulundugunu, (% 15) ise okullannda sadece bir adet bilgisayar odasinm bulundugunu
yonunde (%85) ise bu tema hakkmda goril~ bildirmemistir.

Katihmcilann

(%21)

butun bransalara hizmet verdigini bununla birlikte gorusmecilerden okullannda fen
teknolojileri ve dil ve anlatim dersleri icin teknoloji Iaboratuvannm

bulundugunu

yonunde goril~ bildirmekte (%79) ise tema hakkmda goril~ bildirmemistir,

Bunun yanmda okullarda her bolum icin teknoloji laboratuvarmm olmasi ile
ilgili genel olarak katihmcilar
sekildedir:

tarafmdan

soylenen

goruslerden

bazilan

ise su
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Katihmcrlar gortislerini su sekilde belirtmislerdir;

Gorusmeci bilgisayar ve fen teknolojileri derslerinde ogrencilertn teknoloji
tanaratuvartartn erisebilir oldugu soylenmistir (G:M-/B:l). Kaulimct her bolum icin

maalesef labaratuvarlartnin olmadtgtnt fakat olmasi gerektigini dusunmekteyim
bizim okulumuzda ise sadece bir adet bilgisayar labaratuvart bulunmakta ve tum
struflartmiza hizmet vermektedir ( G:M-/A:l).

Katiltmci zaman zaman okulumuzda bilgisayar ve bilgisayarlt muhasebe
derslerinde bilgisayar odalarznda onemli caltsmalar yapilmakta oldugundan dolayt
bilgisayarlartmiz

sadece

bu

dersler

ogrenciler

icin

erisilebiltr

durumdadzr(G.MM·/C:4).

Katilimci okullarznda maalesef her bolum icin teknoloji labaratuvarlartntn
bulunmadigtnt bunun gerceklesebtlmesi icin okullarznda yeterli saytda binarun,
odanzn, masanin ve sandalyenin ellerinde olmasi gerektigini fakat hie birisinin
yeterli saytda ellerinde bulunmadigtni belirtmistir.

Bir diger kattltmci (G.MM'/A:3) okullarznda sadece bir tane bulundugunu
mevcut bilgisayar odastntn ise donusamlu bir sekilde sadece bilgisayar teknolojileri
derslerinde kullanilmakta oldugu ogrenciler tarafindan erisilebiltr oldugunu ifade
etmistir. Bir diger katthmct (G.MM'IE:3) ise okullarznda sadece bilgisayar dersleri,
sosyal bilgiler dersleri ve fen bilgisi dersleri icin teknoloji labaratuvarlanzn
bulundugunu belirtmistir
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7.Boyut:

Okul yoneticilerlnin

teknoloji ile ilgili korkulan ve teknolojiyi

verirnli bir sekilde kullanmasi

Tablo 7. Okul Yoneticilerinin Teknolojiyle ilgili Korkulan Ve Teknolojinin
Verili Sekilde Kullamlmasi Yonundeki Gorusleri

Ternalar

i Terna Ile

Terna Ile

ilgili Gorus

ilgili Gorus

Bildirenler

Bildirmeyenl

%

er
Okul yoneticilerinin

11

79

3

21

12

86

2

14

3

21

11

79

2

14

teknolojiyle ilgili
korkularmm olmamasi
Okul yoneticilerinin
teknolojiyi verimli bir
sekilde kullanmalan
Okul yoneticilerinin
teknoloji ile ilgili var olan
korkulanm kurs ve egitimler
sonucunu ortadan
kaldirmalan
Teknoloji ile ilgili
takildigim noktalarda
cevremdeki arkadaslardan
yardim almaktayim

2

86
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Bu soruya verilen cevaplar dogrultusunda okul yonetlcilerinin teknoloji
kullanmak korkulamn olmadigi ve verimli bir sekilde kullandiklan kendilerini
teknoloji konusunda kurslarla gelistirdikleri anlasilmaktadir.

Bununla birlikte katihmcilarm teknoloji kullammi icin (% 78) korkularmm
olmadrgi yonunde goril~ bildirmekte (%22) ise teknolojiyi kullarumi icin
korkularmm oldugunu belirtmistir. Gorusmeci okul yoneticilerinin (%86) teknolojiyi
verimli bir sekilde kulandigmi, (%14) nun ise teknolojiyi verimli bir sekilde
kullanamadigim bildirmistir, Katihmcilann (%21) nin ise teknoloji konusunda
kurslara kaularak.kendisini.gelistirdigi yonunde goril~ bildirmekte (%79) ise bu tema
hakkmda goril~ bildirmemistir, Katrhmcilann (%14) nun ise teknolojinin bilincli ve
kontrollii teknoloji kullamldigi siirec korkulacak biseyin olmadignu dtlstmmekte
oldugu yontmde goril~ bildirmekte (%86) ise ilgili tema hakkmda goril~
bildirmemistir, Katihmcilarm (%7) ise teknolojiyle ilgili olarak takildigi noktalarda
cevresinden yardim almakta oldugu yontinde goril~ bildirmekte (%93) ise bu tema
hakkmda gorii~ bildirmemistir, Ktihmcilann (%7)

ise teknolojiyi btittln okul

kadrosunun etkili verimli bir sekilde kullanmasi gerektigi yontmde goril~ bildirmekte
(%93) ise bu tema hakmda goril~ bildirmemekte dagihmlan bu tabloda verilmistir,
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Bunun yanmda okul ycneticilerinin
olmasi ve

teknolonin

teknolojiyi kullanmasmda

verimli bir sekilde kullamlmasi

korkularmm

ile ilgili genel olarak

katihmcrlar tarafmdan soylenen goruslerden bazilan ise su sekildedir:

Kaitltmct kendilerini gelistirerek teknolojiyi verimli bir sekilde kullana
bileceklerine inanmaktadtrt G:M'/ B:l). Gorusmeci ( G:M'/ F:l) teknoloji ile ilgili
korkulartm olmamakla birlikte bu konuda kendimi gelistirmeye ve yenilikleri
yakindan takip etmeye caltstyorum. Bu konuda gecmiste cekincelerim olmakla
beraber daha once zorlandigim uygulamalart suan yapabildigi

icin artik

cekinmemekteyim. Bir baska kattlimct ( G:M'/ A:l) teknoloji ile ilgili bir korkusu
olmamakla birlikte verimli bir sekilde teknolojiyi kullana bildigine inanmaktadir. Bu
baglamda da artik teknolojinin yasamtmtztn bir parcast oldugunu ve neredeyse
kullarulmamastntn kactnilmaz oldugunu belirtmektedir.

Bir baska katilimci (G.MM'/B:2)

teknolojiyi kullantrken teknolojinin hizla

gelismesi ve degismesinden dolayi teknolojiyle ilgili korkusunun oldugunu
belirtmistir. Bir diger kaultmci (G.MM'IA:3) kendilerinin 30-35 Ii yaslardan sonra
teknoloji ve bilgisayar teknolojileriyle karsilastiklan

icin ilk zamanlarda

cekincelerinin ve korkulartnin oldugunu ancak zamanla ve pratikle bugunlerde
rahatltkla bilgisayan ve bilgisayar teknolojilerini kullanmaya altsttgtni bu yuzden de
teknolojik korkulartntn ortadan kalkttgtni ve en verimli sekilde teknolojiyi kullana
bildigi gor'ii§unu belirtmistir.
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Bir dtger kaultmci (G.MM'IC:2)

ise teknoloji ile ilgili korkularirun

kalmadigtnt teknolojiyi en verimli sekilde kullanmakta oldugunu bu degistmin
sebebinin ise (G.MM'/C:3)

bir cok bilgisayar egitimlerine ve kurslartna

kattlmastndan dolayt oldugu gorusum; belirtmistir.
8.Boyut: Okul yoneticilerinin teknoloji kullammi icin akademik ozguven
eksikliklerinin bulunmasi ve teknoloji kullanimi icin cekingen olmalan

Tablo 8. Okul Yoneticilerinin Teknoloji Kullarumi Icin Cekingen Olmalan
Ve Akademik Ozguvenleri Konusundaki Gorusleri

Bu soruya verilen cevaplar dogrultusunda okul yoneticilerinin teknoloji
kullanrm icin cekingen olmadiklanm bununla birlikte teknoloji kullanmu icin gerekli
akademik ozguvene sahip olduklan anlasilmaktadir.
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Bununla birlikte gorusmeci (%100) okul yoneticilerinin teknoloji kullanrm
icin cekingen olmadiklanm belirtirken bununla beraber (%100) teknoloji kullamrm
icin fgerekli akademik ozguvene sahip olduklanm belirtmistir, Okul ycneticilerinin

(%14) teknolojiyle ilgili gelismeleri yakmdan takip ettikleri yonunde goril~
bildirmekte (%86) ise bu tema hakkmda goril~ bildirmemistir, Katihmcilann
teknoloji

konusunda

(%29)

takildiklan

noktalarda

sorarak

ogrenmekten

kacmmadiklan yonenunde gorus bildirmekte (%71) ise bu tema hakkmda goril~
bildirmemistir,

Bunun yanmda okul yoneticilerinin teknolojiyi kullanmasmda cekingen
olmasmm ve akademik ozguven ile ilgili genel olarak katihmcilar tarafmdan
soylenen goruslerden bazilan ise su sekildedir:

Kanhmci (G:M'/ A: 1) bu yuzden teknoloji daha donantmli olmayt degisikitleri
hizlt bir sekilde takip edebilmeyi ve surekliligi gerektirmektedir demistir. Bir baska
gorusmeci ise teknolojiyi kullanma konusunda cekingen olmadigini fakat zaman
zaman zorlandigini

bu zorluklan da bilgisayar kurslartna katilarak ve pratik

yaparak asmts durumda oldugunu takildtg: durumlarda ise cevresinden yardtm
aldigtm belirtmistir.

Katiltmct (G.MM'/A:3)

teknoloji kullanimi icin cekingen olmadigiru ve

teknoloji konusunda da akademik egitiminin yeterli oldugunu belirtmistir. Bir baska
gorasmeci

(G.MM:/E:2)

teknolojiyi

kullanmaya

basladigi ilk zamanlarda

cektncelerinin oldugunu ancak teknolojiyi kullanarak ozguveninin arttigtnt
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cekincelerinin ise ortadan kalkugtni ayrtca (G.MM-/E:3) teknoloji kullanimi icin
kesinlikle akademik ozguven ekstkltginin bulunmadtgtni da belirtmistir. Bir baska

gorusmeci ise teknoloji konusunda kesinlikle cekingen olmadigini ve akademik
ozguveninde yeterli seviyede oldugunu dii§iindiigiinii teknoloji konusunda ise
bilmedigi noktalan soru sorarak ogrenmekren de cekinmedigini belirtmistir.

9.Boyut: Okullarda Sosyal Aglann Kullannm

Tablo 9. Okul Yoneticilerinin Okullarda Sosyal Aglan Kullamrken
Yasadiklan Teknolojik Engeller Konusundaki Gorusleri,

TE MAL AR

Terna Ile

%

ilgili Goril~

%

Goril~

Bildirenler
Okullarda sosyal aglan kullanirken

Terna ile ilgili

Bildirmeyenler

7

50

7

50

1

7

13

93

3

21

11

79

Emin olmadigr yonunde

2

14

12

Bulunduklan bolgenin ilcra bir yer

1

7

13

1

7

13

karsilastrklan teknolojik engellerinin
bulunduklan bolgeden kaynakh olusmasi
Okullarda teknoloji ile ilgili olarak
bolgesel farkhhk olmasi
Okullardaki teknolojik engellerin bolgesel
farkhhk dan dolayi degil de alt yapi
eksikliginden dolayi kaynaklanmasi

olmadigi

yontmde

Karsilastiklan

sorunlarm genel oldugu

93
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Bu soruya verilen cevaplar dogrultusunda okul yoneticilerinin bir kisrm
okullarda sosyal aglan kullamrken karsilasnklan teknoloji engellerinin sahip
olduklan anlasilmaktadir. Bununla birlikte okul yonecilermin (%50) okullarda sosyal
aglan kullamrken karsilastiklan teknolojik engellerinin bulunduklan bolgeden
kaynakh olustugunu belirtirken (%50) okullarda sosyal aglan

kullamrken

karsilastiklan teknolojik engellerinin bulunduklan bolgeden kaynakh olusmadignu
belirtmistir, Okul yoneticilerinin (%7) okullarda teknolojiyle ilgili olarak bolgesel
farkhhk oldugu yonunde gorii~ bildirmekte (%93) ise bu tema hakkmda gorii~
bildirmemistir. Kanhmcilann

(%21) okullann karsilasmis olduklan teknoloji

engellerinin bolgelsel farkhkda dolayi degilde alt yapi eksikliginden dolayi
kaynaklandigi yontmde gorii~ bildirmekte (%79) ise bu tema hakkmda gorii~
bildirmemistir, Katihmcilann, (%14) emin olmadigi yonunde gorii~u bildirmekte
(%86) ise bu tema hakkmda gorii~ bildirmemistir. Katihmcilann (%7)

ise

bulunduklan bolgenin ucra bir yer olmadigi yonunde gorii~ bildirmekte (%93) ise
ilgili tema hakkmda gorii~ bildirmemekte tablodaki dagihmlarda verilmistir,

Bunun yamnda okul yoneticileri sosyal aglan okullarda kullamrken
karsilastiklanlan teknoloji engelleri ile ilgili genel olarak katihmcilar tarafmdan
soylenen goruslerden bazilan ise su sekildedir.
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Kattltmct kesinlikle

bolgeden

kaynaklz oldugu

dii§iindiigunii belirtmistir

(G:MIE: 1). Bir diger gorusmeci ise bulunduklart bolgenin sosyal aglan kuilantrken
etkisinin olumlu bolgelerin sosyal aglan kullantrken etkisinin olumlu veya olumsuz
etkilerinin goriildiigiinii belirtmistir. Dipkarpazda bulunan bir okul ile Lefkosa yada
Magusa da bulunan bir okulun sosyal aglartn kullantmtni ve teknolojik engelleri
baktmindan

ayni

seviyede

olmastnin

sartlarda

dusunulemez

oldugunu

belirtmisttrttl.M. :IF: 1).

Bir diger konusmaci ise okullartn sosyal aglari kullantrken karsilasttklari
teknolojik engellerin alt yapi eksikliginden kaynakiandigtni dusunduguru; belirtmistir
(G.M:IA:l).

Gorusmeci

(G.MM'/C:2)

okullarda

sosyal

aglan

kullantrken

karstlasmis olduklari engellerin bolgeden kaynaklz olmadigtni cunku bulunduklari
bolgenin ucra bir yer olmadigtni belirtmistir. Konusmaci (G.MM'/C:3)

kendisine

gore kesinlikle bolgeden kaynaklz bir sorun olmadigini bu sorunun tamamen alt yapi
eksikliklerinden
(G.MM'/E:3)
engellerini

dolayt kaynakladigi
okullardaki

bulunduklan

sosyal
bolgeden

gorusum: belirtmistir. Bir baska gorusmeci
ag

kullanimlartnda

kaynaklz

degil

karstlasttklari

de okullardaki

agianndan dolayt kaynaklandtgtm dii§iindiigiinii belirtmistir.

teknoloji
internetten
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10. Boyut: Okul yoneticilerinin okullarmda cahsan ogretmenlerin teknoloji
kullammmda ve smiflar entegre etme konusunda basmlarmi

Tablo 10. Okul Yoneticilerinin Okullarda

Cahsan Ogretmenlerin
Kullanmakta Ve Smiflara Entegre Etme Konusundaki Gorusleri,

Teknolojiyi
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Kanhmcilann verdigi yamtlar gostermistir ki okullarda cahsan ogretmenlerin
teknolojiyi kullanma ve smiflara entegre etme konusunda basanh olan ogretmenler
kadar

teknolojiyi kullanma

ve snnflara

etme konusunda yetersiz olan

ogretmenlerinde olduklan anlasilmaktadir.

Bununla birlikte katihmcilann (%21) ogretmenlerin teknoloji kullanma ve
simflara entegre etme konusunda basanli olduklan yonunde goril~ bildirmekte (%79)
ise tema hakkmda goril~ bildirmemistir, Kanhmcilann (%43) ise ogretmenlerin
teknoloji kullanma ve simflara entegre etme konusunda basanh olmadiklanm
belirtmekte (%57) ise tema hakkmda goril~ bildirmemistir, Okul yoneticilerinin
(%78) ogretmenlerin teknoloji kullammi icin hizmet ici egitim ve kurs eksikliginin
oldugunu bildirmekte (%22) ise ilgili tema hakkmda goril~ bildirmemektedir. Okul
yoneticilerinin (%29) ise ogretmenlerin

okullardaki alt yapi eksiliginden dolayi

ogretmenlerin teknolojiyi kullanamadiklanm ve snuflara entegre edemedigi yonunde
goril~ bildirmekte (%71) ise tema hakkmda goril~ bildirmemekte bu tablodaki
dagihmlannda verilmistir.

Bunun yanmda okullarda cahsan ogretmenlerin teknolojiyi kullanmasmda ve
simflara entegre etmesindeki basansi ile ilgili genel olarak kanhmcilar tarafmdan
soylenen goruslerden bazilan ise su sekildedir:
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Katilimcilar goruslerini su sekilde belirtmislerdir,

Katihmci

(G.MM'/C:3)

okullartnda bulunan ogretmenlertn bir ktsmi

teknolojiyi kulla bilirken ve ogrenctlere entegre ederken basartli olurken diger bir
ktstm ogretmenin ise teknolojiyi kullanmaktan tamamen uzak durmakla beraber
kullanmamak icin ise direnc gosterdigi gorusmeci tarafindan belirtilmistir.

Kattltmct (G.MM:/E:3) okullartnda teknolojinin kullanilmast ve stniflara
entegre edilmesi konusunda buyuk eksikliklerin oldugu fakat bu eksikliklerin
ogretmenlerden kaynaklt degil de teknolojik araclartn, gereclerin, alt yaptntn ve
sistemlerin olmamastndan dolayt kaynaklandtgt belirtilmi§tir(G.MM·/E:2).

Kattltmct ise okullartndaki ogretmenler teknoloji kullanamamakta ve stniflara
entegre edebilme konusunda da basansiz olmaktadtrlar bun/arm en buyuk
sebeplerinin ise ogretmenlertn teknoloji konusunda kendileri gelistirmemeleri ve
mebin teknolojiyle ilgili gerekli hizmet ici kurslartn ve egitimlertnin duzenli bir
sekilde yaptlmamasi oldugu gorii§iinii bildirmistir. Bir baska konusmact okullarda
bulunan bilgisayarlar bilgisayar teknolojileri dersleri disinda kullanmilmadtgini
belirtmi§tir(G/M·B/1). Bir diger kattltmci ise okullarinda caltsan ogretmenlert
teknoloji kullanmak icin gereken bilgi ve beceriye sahip olduklanni belirtmistir/
G.M·A:l). Bir diger kattlimci ise tum ogretmenlertn bu konuda basanli oldugunu
dusunmedigini ve ogretmenlerin teknoloji kullanma konusunda kendilerini
gelistirmeleri gerektigini dusundugum; MEB' inde bu konuda hizmet ici egitim
egitim ve kurslan diizenlemesi gerektigini belirtmi§tir(GIM·C/1)
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BOLUMIV
TARTISMA
Yukanda bu cahsma kapsammda vanlan bulgular, daha once bu alanda
yapilrms cahsmalann sonuclan ile karsilastmlrms ve alandaki cahsmalar ile asagida
iliskilendirilmistir,
Teknolojinin gunumnzde egitimin her alarnna buttlnlestirilmesiyle birlikte
okul ycneticilerininde okullarm yonetimde teknolojiyi kullanmalan, kullandirmalan
ve uygulamalarda liderlik rolii iistlenmeleri beklenmektedir (Wheatley, 2006,
Afshari., 2009; Hacifazhoglu, Karadeniz, Dalgic 2011, Razik ve Swanson, 2010).
Teknolojinin ogrencilerin basansmi

olumlu yonde etkilemesi bircok iilke

ycnetiminin okullarda teknoloji entegrasyonunu saglamasi icin yeni projeler
uretmesine yol acmaktadir (Cakir ve Yildmm, 2009). Buna en giizel ornek ise
ABD'nin, okul yonetimlerinin 2003 - 2004 ogretim yih icerisinde teknoloji
entegrasyonu icin 8 milyar dolar harcamasidir (Quality Education Data, 2004).
Akbaba-Altun (2004)'un arastirmasmda, ogretmenler, mudurlerin onlan inceleme ve
arastirmaya yonlendiren bir teknoloji vizyonuna sahip olmasi gerektigini ifade
etmektedir.Okul yoneticilerin bilgi ve iletisim teknolojilerini kullamm diizeylerinin
belirlenmesi icin (Akbaba-Altun, 2000; Cuhaldar, ve Biilbiil, 2012; Toprakci, 2005),
bilgisayar kaygisim (Cevik ve Baloglu, 2007) belirlemeye yonelik cahsmalar
gerceklestirilmistir, Bununla birlikte okul ycneticilerinin teknoloji liderliklerini
ozellikle ogretmen goruslerine gore degerlendirilen bazi cahsmalarda (Erden ve
Erden, 2007; Macaulay, 2009; Sincar ve Asian, 2011) yoneticilerin orta ve dusuk
duzeyde yeterliklere sahip olduklan sonucuna ulasilrmstir.
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Okul
paylasilmasi,
belirlenmesine

yoneticilerinin

ozellikle

uzun vadeli teknoloji
yonelik

arastirma

teknoloji

vizyonunun

plam gelistirilmesi,

yapmaya

okul bilesenleriyle

teknoloji

yonlendirme

ihtiyaclanmn

konularmda

"kismen"

vizyona sahip oldugu saptarmstir (Sincar 2009). Bir baska arastrrmaci ise okul
yoneticilerinln

teknolojiye karsi tutumlarmmm

sonucu okul ycneticilerinin

belirlenmesi icin yapilan arastirma

teknolojiye karsi olumlu bir tutum icinde olduklanm

saptamistir (Helvaci 2008).

Yapilan arastirma sonucunda kanhmcilann
geren motivasyona

sahip olduklan

hepsininin teknoloji kullamrm icin

belirlenmistir.

Bunun yamnda katihmcilann

buyuk bir cogunlugunu teknoloji kullanmn icin gereken bilgiye ve beceriye sahip
olduklan saptlanmistir, Bununla birlikte alanda yapilan bir arastirmaya gore okul
yoneticilerinin

bilgisayar

becerilerini

yoneticilerinin bilgisayarlan,

.inceledigi

bir diger arastirmada

ise okul

okul kayitlannm tutulmasi, kirtasiyeciligin azaltilmasi

admaresmi yazismalar, muhasebe isleri ve bordro duzenlenmesi islemlerinde etkin
bicimde kullandiklanru saptanmistir (Cevik ve Baloglu, 2007). Bir baska arastirmaci
ise okul yoneticilerinin
arasnrma

teknolojiye karsi tutumlarmmm

sonucu okul yoneticilerinin

teknolojiye

belirlenmesi icin yapilan

karsi olumlu bir tutum icinde

olduklanm saptamisnr (Helvaci 2008).

Okul ycneticilerinin

cogunlugunun

vermis oldugu cevaplar dogrultusunda

okullarm teknolojik alt yapi ve teknik yapilanmalannm
belirlenmistir,

Katihmcilarla

teknik yapilanmanm

yapilan gorusmelerde

gereken duzeyde olmadigi

ise teknolojik

alt yapmm ve

gerekli duzeye gelmesi icin okul yoneticileri tarafmdan bir
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cabanm sarf edilmete oldugu fakat bu cabalanmnda maddi imkansizhklar yiiziinden
sonucsuz kaldrgi belirtilmistir, Yapilan arasnrmada gozlemledigim kadan ile okul
yoneticilerinin okullarda teknolojik engellerinin ilk sirasmda teknolojik alt yapi ve
teknik yapilanmanm istenilen seviyede olmamasi gelmektedir.Bu yiizden devlet
yetkililerinin ve mebin bu konulara el atmasi yurt dismdaki projelerden ornekler
alarak yeni projelerle okullara bu maddi imkanlarm ve olanaklann saglanmasi
gerekmektedir.

Okul yoneticilerine okullarda teknoloji kullanma ve orgutlerdekilere
kullandirma firsan sunulmasi bununla birlikte egitimin daha etkili ve daha verimli bir
hale donusmesini saglanmasi gerekmektedir. Alanda yapilan cahsmalarda okullarda
teknolojinin kullamlmasimn para ve zaman kaybi oldugunu savunanlara oranla
teknoloji kullammmm ogrencislnin basansuu artrrdigim savunanlar daha fazladir
(Bacanak, 2003). Akmci ve Seferoglu (2009) gore Tiirkiye'nin 21. yuzyilda varhgnn
siirdiirmesi icin Milli Egitimi ciddi bir bicimde yeniden planlanmasmm ve
yapilandirmasmm zorunlulugu iizerinde durmaktadir. Bunun dogrultusunda yapilan
arastirma sonucunda verilen rapora gore bilgi ve iletisim teknolojileri toplumumun
dusunme, ogrenme ve iletisim ahskanhklanrun gelecegin ihtiyaclanna gore
degistirilmesi gerektigi savunulmaktadir.

Okul yoneticilerinin okullarm icerisinden ve disandan gelen her tiirlii bilgi ile
bilisim teknolojilerinin en iist diizeyde kullamrmm bulunduklan orgutlerde daha
nitelikli egitim-ogretim hizmetleri sunulmasi icin kullanmaya

cahsmalan

gerekmektedir (Sincar ve Arslan, 2011). Bunun yam srra okul miidiirlerinin
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teknolojinin

okul bilesenleri

ile birlikte paylasilmasi,

yapilanmayla okullarm mevcut teknolojilerinin

uzun vadeli planlama ve

gelistirilmesi konularma "kismen"

olarak cevap verdikleri saptanmistir (Sincar, 2009).

Gunumuzde
uygulamalan

okul yoneticilerinin

teknolojiyi

anlamasi, tammasi, teknolojik

bilmesi ve degisim siirecini benimsemesi

gerekmektedir.

Degisim

siirecinin etkili ve verimli bir sekilde yonetiminde okul yoneticilerinin teknoloji icin
gerekli bntceyi planlamasi,

yonetmesi, orgutle iletisim halinde olmasi ve okulda

gerekli teknolojik alt yapmm kurulmasi gibi gorevleri yerine getirmeleri son derece
onemlidir (Deryakulu, 2012).

Katihmcilann

hepsi okullara saglanan finansmanm yetersiz oldugunu yapilan

gorusmelerde

belirtmislerdir,

Okul yoneticileri

finansma bulma konusunda

90k

zorlandiklanm

mebin sagladigi finansmanm yetersiz kalmasi sonucu maddi acidan

caresiz kaldiklanm ve okul yoneticileri kendi cabalan, okul aile birligi cahsanlan ve
gonullerin

cahsmalan

sonucu

finansman

sagladiklanm

ancak

saglanun

bu

finansmanm ise yeteriz oldugunu yapilan gorusmelerde belirtmislerdir, Katihmcilar
ABD tarafmdan saglanan finansmandan faydalanmaya cahstiklanm ancak bu konuda
basanh olamadiklanni
sonucu

da yapilan gorttsmelerde bildirmiserdir.

gozlemledigim

engellerinin

en

basmda

kadanyla

okul

okullara

yoneticilerinin

teknoloji

konusunda

Yapilan arastirma

karsilastigi
gereken

teknolojik
finansmanm

saglanmasi gelmektedir. Bu sorunlarm ortadan kaldmlmasi icin yetkililere ve meb'e
biiyiik bir gorev

dusmektedir.

Bununla

birlikte

alanda

yapilan

cahsmalarda

teknolojinin ogrencilerin basansim olumlu yonde etkiledigi bundan yola cikarak ise
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bircok ulke yonetimlnin okullarda teknoloji entegrasyonunu saglamasi icin yeni
projeler uretmektedir (Cakir ve Yildmm, 2009). Buna en guzel omek ise ABD'nin,
okul yonetimlerinin 2003 - 2004 ogretim yih icerisinde teknoloji entegrasyonu icin 8
milyar dolar harcamasidir (Quality Education Data, 2004).

Yapilan gorusmelerde katilimcilann hepsi okullarmda teknik sorunlarla
ilgilenen teknik elamanlara sahip olmadiklanm belirtmislerdir, Okul yoneticileri
teknolojik araclann bakimlannm ve tamirlerinin disardan hizmet almmasi sonucu
gerceklestirdiklerini bu durumunda kendilerini maddi yonden zorladigmi zaten
yeterli finansmana sahip olmadikilanm bununla birlikte katilimcilar ihtiyac
duyduklan zamanlarda bit ogretmenlerin ve ogrencilerden de yardim aldiklanm
belirtmislerdir, Yapilan gorusmelerde kanhmcilann

teknolojik engellerinden

birisininde okullannda teknik elamana sahip olmalannm oldugu saptanrmstir. Bu
engelin asilmasi icin meb'in okullara hirer teknik eleman yada ilk etapda her bolgeye
teknolojik sorunlarla ilgilenan hirer teknik eleman gorevlendirerek bir cozum
bulmasi gerektigi ap acik bir sekilde ortadir.
Yapilan

arastirma

dogrultusunda

gerceklestirdigim

gozlemler

sonucu

okullarm gereken bilgisayar sayisma sahip olduklanm bununla birlikte okullarda
bulunan bilgisayarlann yeni teknolojilere sahip olduklanm fakat bilgisayarm
bulunduklan laboratuvarlarm fiziki yapismm masalarmm ve sandalyelerinin uygun
olmadrgi saptanrmstir. Gunumuzde hizh bir sekilde yayilan bilgisayarlarm kullarurm
yasanumizda kacimlmaz bir durum olarak karsimiza cikmaktadir. Bununla paralel
bir sekilde ise bilgisayarlann zorunlu bir hale donusmesi egitim sistemininde
yakmdan etkilemektedir ( Cevik ve Baloglu, 2007).

81

Bununla birlikte Turkiye Cumhuriyetinde okullarda ogrencilerin ogrenmeogretme ortammda daha fazla duyu organmm kullamldigi kahci ogrenmenin
saglanmasi icin meb tarafmdan Fatih projesi kapsammda "Egitimde Firsatlan
Artirma Teknolojiyi Iyilestirme Hareketi" adi altmda bir proje gerceklestirilmisdir.
Bu proje kapsammda 620.000'e yakm derslige dizustu bilgisayar, LCD panel
etkilesimli

tahta

ve

internet

altyapisi

saglamasi

hedeflenen

bu

proje

gerceklestirilmistir (Tekerek, Ercan, Udum ve Saman, 2012).

Okul yoneticilerinin buyuk bir cogunlu egitimin daha etkili ve verimli bir
sekilde gerceklesmesi icin teknolojinin olmazsa olmaz haline donii~tugiinii bu
yi.izden okullarmda her bolum icin teknoloji laboratuvarmm olmasi gerektigini
savunmaktadirlar. Ancak yapilan gorusmeler sonucunda okullarda her bolum icin
teknoloji laboratuvarmm bulunmadigr katihmcilar tarafmdan belirtilmistir, Yapilan
arastirma dogrultusunda gerceklestirdigim gozlemlerde okullarm hepsinin bilgisayar
teknokolojileri laboratuvarma sahip olduklan ve laboratuvarlann ogrencilere ders
saatlerinde

ulasilabilir

oldugu

saptanrmstir,

Gorusmelere

katilan

okul

ycneticilerinden kucuk bir kismi ise fen teknolojileri ve dil anlatim dersleri icinde
teknoloji laboratuvarmm bulundugunu belirtmistir, Bununla birlikte istanbulda 2006
yihnda yapilan bir arastirmada bireylerin yaslanna, gelir duzeylerine, cinsiyetlerine
ve egitim seviyelerine gore i~ imkam yaratmalan icin veya kendilerini gelistirmek
icin egitime ihtiyac duyduklanm bununla birlikte bilgisayar egitiminin ilk sirada
oldugu yapilan arastirma sonucu saptanrmstir (Aktas ve Eski Kurt, 2009).
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Okul yoneticilerinln buyuk bir cogunlugu teknolojik korkulanmn olmadigim
bununla

birlikte

belirtmislerdir.

teknolojiyi

verimli

Okul yoneticilerinin

bir

sekilde

kullandiklanna

buyuk bir cogunlugunun

inandiklanm

kendini teknoloji

konusunda hizmet ici egitim kurslanyla gelistirmedigi saptannustir. Burada en buyuk
gorev meb'e

dusmektedir.

egitim kurslannm

Okul ycneticilerinine

yonelik duzenlenen

hizmet ici

sayismi artirmah onlara hizla gelismekte ve degismekte olan

teknolojik yeniliklerle tamsma firsatlan yaratmahdir,

Okul ycneticilerinin btlytik bir cogunlugunun teknoloji kullanimi icin gerekli
akademik ozgune sahip olduklanm bunun yanmda teknoloji kullanmak icin cekingen
olmadiklanm

belirtmislerdir,

Yapilan arastirma dogrulutusunda

gerceklestirdigim

gorusmelerde gozlemledigim kanhmcilann

buyuk bir kismmm teknolojik yenilikleri

yakmdan

konusunda

takip

etmedigi

almamakta

olduklan

hayatlarmm

vazgecilmezleri

arastrrmalarda
teknolojinin

ve teknoloji

saptanrmstir.

vurgunlanmisnr

arasma

eevresindekilerden

Okul

ycneticilerinin

sokan

kisiler

(Banoglu

etkin bir sekilde kullamlmasi

2011 ).

olmalan
Bununla

beraberinde

yardim

teknolojiyi

gunluk

gerektigi

yapilan

birlikte

okullarda

diger okullanda

tesvik

etmekte bu sebeple bilgi ve iletisim teknolojilerinin kullamlmasi okul yoneticilerinin
okullan

etkin okullara

donusttlrmesini

buna parelel bir sekilde ise akademik

basanlara katki sagladigi alanda yapilan arastirmalarda belirtilmektedir
Cuhaldar, 2012).

(Bulbul ve

83

Icerisinde yasadigmuz bu yuzyilda egitimde teknolojilerin kullamlmasiyla
birlikte egitimin

etkinliginin ve verimliliginin artmlmasi sonucu bugiinlerde

teknolojilerin egitimde kullamlmasi olmazsa olmaz haline donii~mii~tiir (Varol ve
Sahin, 2011). Bu teknolojilerin en basmda ise internet gelmektedir. internet,
insanlarm bugiine kadar yarattigi en biiyiik iletisim sistemi olarak karsirmza
crkmakta bununla birlikte ozel bir yoneticisi olmayan tamammen demokratik bir
yapidir (Kahyaoglu ve Celik, 2011 ). Bununla beraber internet ogrencilerin ogrenme

siirecinde ahskanhklan ile birlikte deneyimleriyle zenginlestirerek kullanabilecekleri
en miikemmel aractir. Bu aracm kullamlmasinda ise en onemli hedef ogrencilerin
internet ile tamstmlmasi bununla birlikte onlan diinyanm olmazsa olmazi haline
gelen bu agm bir parcasi olma tutumlanna ve kazanmalanna okul yoneticilerinln
yardimcr olmasi alanda yapilan arastirmalar dogrultunda saptanrnaktadir (Kahyaoglu
ve Celik, 2011 ).
Arasnrmaya kanlan okul yoneticilerinin buyuk bir cogunlugu ogretmenlerin
teknolojiyi kullanma konusunda ve smiflara butunlestirme konusunda eksikliklerinin
oldugunu belirtmislerdir. Bir hassada yas ortalamasi yuksek olan ogretmenlerin
teknolojiyi hie kullanmadigmi ve snuflarada entegre edemedigini belirtmislerdir,
Arastirmaya katilan kanlimcilann buyuk bir kismi ise ogretmenlerin hizmet ici
egitim kurslan ihtiyacmm olmadigim yonunde gorii~ bildirsede yapilan arastirma
sonucu yaptigim gozlemler dogrultusunda ogretmenlerin hizmet ici egitim kursalan
olarak eksiklikleri oldugunu belirlenmistir. Bunlarda yola cikarak ise burada en
onemli gorev meb'e dusmekte yurt dismda yapildigi gibi hizmet ici egitim kurslanru
zorunlu

kilarak

ogretmenlere

kendilerini

yenilemeleri konosubda firsatlar sunulmalidir.

degistirmeleri,

gelistirmeleri

ve
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Bununla birlikte bilisim tek:nolojisinin kullamldigi okullarda ogrenci
gudulenmesinin yiiksek oldugu ve yeni tek:nolojiyi iyi kullandiklan bununla beraber
ogretmen becerilerinin cesitlilik gosterdigi, gene ve erkek ogretmenlerin yiiksek
diizeyde beceri gosterdigi, biiyiik cogunlugun giinliik rutin isler icin yeterince bilgi
ve beceriye sahip olduklan ancak pedagojik amaclarla bilisim tek:nolojisinden
faydalanmada sikmtilar cekildigi; bir kisim genellikle yash ogretmenlerin temel
bilisim

tek:nolojisi becerilerinde yetersizlik

sergiledikleri yapilan arastirma

sonucunda saptannusnr (Ozmen ve Denktas, 2011).

Gecmisten giiniimiize kadar bu alanda yapilan arastirmalarda, ogretmenlerin

tek:noloji hakkmdaki bilgisiyle onlarm tek:nolojiye karsi tutumlan son derece
birbirine yakm olarak gorulmustttr. Tek:nolojilerden dab.a fazla haberdar olan
ogretmenlerin tek:noloji kullammma yonelik

dab.a olumlu tutumlan oldugu

saptanmistir (Cure ve Ozdener, 2008). Bununla birlikte alanda yapilan bir
arastirmaya gore ogretmenlerin bilgisayar okur yazarhgi kurslanndan sonra gelisme
gosterdigi saptanrmstir (Cakir ve Yildmm, 2009).
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BOLUMV

SONU<;
Bu arastirma kapsam.mda okullarda okul yoneticilerinin karsilastrklan
teknoloji ile ilgili sorunlar analize tabi tutulmus okul yoneticileri bashg; altmda
mudur ve mudur muavinlerinin teknoloji kullammmda karsilasnklan sorunlar tespit
edilmistir. Kuzey Kibns Turk Cumhuriyetinde 2015-2016 Egitim-Ogretim Y1h
icerisinde iskele, Gazi Magusa, Lefkosa Ve Girne olmak uzere dort ilcede lise
duzeyindeki okullarda okul yoneticilerinin teknoloji kullammmda karsilastrklan
sorunlarm degerlendirilmesi kendilerini karlasmis olduklan teknoloji sorunlara
iliskin deglendirme on dort okul yonetisi ile gorusulerek bulgular elde edilmistir,
Gorusmeler sonucunda elde edilen bulgular goz onunde bulundurularak sonuclar
gruplandmlrmsnr.

Arastirmaya

katilan

okul

yoneticilerinin

belitmis

oldugu

gorusler

dogrultusunda bulgular incelendiginde, bununla birlikte gorusmelere katilan okul
yoneticilerinin teknoloji kullanmak icin % 1 OO'niln gerekli motivasyona sahip
oldugu gorulmektedir. Bununla birlikte kanhmcilann ise % 86'nm ise teknoloji
kullammi icin gerekli bilgiye ve beceriye sahip olduklan belirlenmistir, Teknoloji
konusunda ise katihmcahrm % 20'nin kendilerini gelistirmekte ve yenilikleri
yakmdan takip etmektedir. Gorusmecilerin % 6'mn ise icerisinde bulundugumuz bu
yuzyilda teknolojinin arnk olmazsa olmaz oldugunun farkmda olmakta ve teknoloji
sayesinde ise zam.anla birlikte is gucundende tasaruf etmekte olduklanm
soylemislerdir.
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Okul yoneticilerinnin yonetim boyutunda okullann teknolojik alt yaptsi ve
teknik yapilanmasi hakkmdaki gorusleri soruldugunda, okul yoneticilerinnin %93 'ii
gerekli duzey olmadigi yontmde goril~ belirtmistir. Okullann teknolojik alt yapismm
ve teknik yapilanmasmm gereken duzeyde oldugu oram ise %7 cikrrustir, Teknoloji
konusunda ise okullann teknolojik alt yapismm ve teknik yapilanmasmm gereken
di.izeyde olmamasmm sebebinin %50'si
kaynaklandigi belirlenmistir.

Okullann

ise ekonomik yetersizlikten dolayi
teknolojik

alt yapismm ve teknik

yapilanmasmm istenilen dtizeye gelmesi icin okul yoneticilerinin %35'i caba
harcandiklanm fakat basanh olmadiklanm belirtmekte yapilan gorusmeler sonucu
ise %65'nin caba harcamadigi gozlemlenmistir.
Okullarda okul yoneticilerinin yonetim boyutunda karsilastiklan teknoloji ile
ilgili sorunlann ilk sirasma okullarm finansman konusunda ve ekonomik anlamda
yasadiklan zorluklan yerlestirebiliriz, En fazla dikkat ceken unsur ise okullarm %
1 OO'nun teknoloji kullammi icin gereken finansmana sahip olmamasi belirlenmistir.
Bunun yanmda kanhmcilann

%64'ii okullara teknoloji kullanmu icin meb

tarafmdan saglanan finansmanm olmadigrm %36'1 ise ne yazik ki az miktarda da
olsa saglanan bu finansmanm yetersiz kaldigim belirtmistir, Teknoloji kullamrm icin
katihmcalmn %57'si ise okullarm teknoloji kullammi icin finansmanlanm kendi
imkanlan ve okul aile birliginin gomllltl cahsanlanmn cabasi cercevesinde
olusturduklanm belirtmistir, Gorusmecilerin %l6's1 A.B. tarafmdan saglanan
finansmandan faydalanmaya cahstiklanm %84 'ii ise basansiz olduklan yonunde
goril~ bildirmistir, Katihmcilann
zorlandiklanni belirtmistir.

%

1 OO'ii okullara finansman bulmakta
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Bununla yamnda okul yoneticilerinin yonetimde en 90k karsilanna cikan bir
diger teknoloji ile ilgili sorun ise okullann %100'nun teknolojik sorunlarla ilgilenen
teknik elemana sahip olmamasi olarak saptanrmstir. Bununla birlikte okul
yoneticilerinin %72'nin ise teknolojik araclarla ilgili bakim ve onanmlan disandan
hizmet satm alarak yapilmak da oldugunu bu durumunda zaten ekonomik olarak
zorluklar, sikmtilar ve maddi olarak imkansizhklar yasamakta olan okullanna
ekonomik boyutta bir o kadar daha zarar verdigini
yoneticilerinden

%23 'u

belirtmislerdir. Okul

ise teknik sorunlarla ilgili olarak gerektigi yerlerde

bilgisayar ogretmenlerden yada teknolojiye hakim olan ogrencilerden yardim
almakta olduklanm soylemislerdir. Okullann teknoloji laboratuvarlannda bulunan
bilgisayar sayilanna bakacak olursak ise gorusmeci okul yoneticilerinin % 64 'nin
teknoloji laboratuvarlannda gerekli bilgisayar sayisma sahip olduklanm soylerken
gorusmele katilan okul yoneticilerinin % 36'nm

ise teknoloji laboratuvarlarmda

gerekli bilgisayar sayisma ise sahip olmadiklanm belirtmistir, Ote yandan okul
yoneticilerinin

% 43 'u ise okullarmda teknoloji laboratuvarlannda

bulunan

bilgisayarlarm eski teknolojilere sahip oldugunu %57 ise okullarmm teknoloji
laboratuvarlarmda bulunan bilgisayralnn eski teknolojilere sahip olmadigi yonunde
goru~ bildirmistir, Yapilan arastirma sonucu okullarm 93 'nun

ise bilgisayarm

bulunduklan laboratuvarlarm fiziki yapisinm masalarmm ve sandalyelerinin uygun
olmadigmda goru~ bildirmekte %7 ise bu yonunde goru~ bildirmedigi saptanrmstir.
Katihmcilann

% 21 'i ise her gecen gun artmakta olan ogrenci sayisiyla birlikte

mevcut bilgisayar sayismm yetersiz kaldigim scylemislerdir.
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Okullar da her bolum
yoneticilerinin

icin teknoloji laboratuvarlanrun

% 100' u tarafmdan belirtilmistir,

teknolojileri

dersleri

icin

okullarm

bulunmadigi

Okullann % lOO'u

teknoloji

laboratuvarlanmn

ogrencilerin % 100 oranmda ogrencilere teknoloji laboratuvarlanmn

okul

bilgisayar

bulundugunu
ders saatlerin de

ulasila bilir oldugu soylenmistir. Bununla birlikte okullarm % 21 ise okullannda
sadece bir adet bilgisayar odasmm bulundugunu ve butnn bransalara hizmet verdigini
bununla birlikte okullann % 21 ise okullannda fen teknolojileri ve dil ve anlatim
dersleri icin teknoloji laboratuvanmn bulundugunu

okullarm % 79 ise bulunmadigr

belirlenmistir,

Okul

ycneticilerinin

teknoloji

kullammi

icin

% 79'nun

korkularmm

olmadigmi, % 21 ise teknolojiyi kullanmak icin korkulanmn oldugu belirlenmistir,
Bunuun yanmda okul ycneticilerinin
kulandigi,

%

belirlenmistir.

14 'nun

ise

Katihmcilann

% 86'nm

teknolojiyi

verimli

% 21 ise teknoloji

teknolojiyi
bir

verimli bir sekilde

sekilde

konusunda

kullanamadignu
kurslara

katilarak

kendisini gelistirdigini,
%79'nun

ise

kurslara

kanlmadigi

saptanmistir.

Kanhmcilann

%

7'nin

ise

teknolojinin bilincli ve kontrollu teknoloji kullamldigi stirece korkulacak biseyin
olmadiguu dusunmekte oldugunu ve teknolojiyle ilgili olarak takildigi noktalarda
cevresinden

yardim

almakta

oldugunu

% 7'nin

ise teknolojiyi

kadrosunun etkili verimli bir sekilde kullanmasi gerektigini soylemistir.

butun

okul
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Okul ycneticilerinin teknoloji kullarum icin % lOO'niin cekingen olmadiklan

bununla birlikte ise okul yoneticilerinin % 1 OO'niin teknoloji kullammi icin gerekli
akademik ozgtrvene sahip olduklan saptamrstir. Okul yoneticilerinin sadece % lti'si
teknolojiyle ilgili gelismeleri yakmdan takip ettikleri % 84'u ise teknoloji ile ilgili
gelismeleri

takip

yoneticilerinin

etmedigi

saptanmistir.

Yapilan

arastirma

sonucu

okul

sadece % 29'nun ise takildiklan noktalarda sorarak ogrenmekten

kacmmadiklan yonunde goru~ bildirdigi % 71 'nin ise sorarak ogrenmekten
. kacmdiklan belirlenmistir,

Okullarda sosyal aglar kullarummda okul ycneticilerinin

% 50'nin

karsilastiklan teknoloji ile ilgili sorunlarmm bulunduklan bolgeden kaynakh
olustugunu belirtmistir, Bunun yanmda okul yoneticelerinin % 50'nin okullarda
sosyal aglan kullamrken karsilastiklan teknoloji ile ilgili sorunlannm bulunduklan
bolgeden kaynakh olusmadigmi belirtmistir, Okul yoneticilerinin % 7'i ise okullarda
teknolojiyle ilgili olarak bolgesel farkhhk oldugunu du~iindiigiinu % 93 'ii ise
bolgesel farkhhk olmadigi yonunde goru~ bildirmistir. Kanhmcilann % 21 'nin
okullarm karsilasmis olduklan teknoloji engellerinin bolgelsel farklikda dolayi
degilde alt yapi eksikliginden dolayi kaynaklandigmi belirtirken, %79 ise bu yontm
goru~ bildirmemktedir. Katihmcilann % 14'u emin olmadigi yonunde goru~u
bildirmekte ve

% 7'nin

ise bulunduklan bulunduklan bolgenin ucra bir yer

olmadigim %

7 isekarsilastiklan

sorunlarm genel olarak kaynaklandigmi

du~undugiinu belirtmistir, Bu sonuclarda bize bir kez daha gostermedir ki okullarm
teknoloji konusunda karsilsanklan en buyuk sorun teknoloji ile ilgili alt yapi ve
teknik yapilanma eksikligidir.
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Ogretmenlerin teknoloji kullammi ve simflara entegre etme konusunda okul
yoneticilerinin % 43 'ii tarafmdan ogretmenlerin basanh olduklan belirtilmistir,
Bunun yamnda ogretmenlerin % 57'nin ise teknoloji kullanma ve sunflara entegre
etme konusunda basansiz olduklan yapilan arastirma sonucu saptanrmstir. Bu
basanzhgm nedeni ise okul yoneticilerinin % 21 'ninde belirtmis oldugu gibi
ogretmenlerin teknoloji kullanmu icin hizmet ici egitim kurslarmm meb tarafmdan
duzenli olarak duzenlenmemesinden dolayi ogretmenlerin teknoloji kullanmakta ve
smiflara entegre etme konusunda eksikliginin oldugu yapilan arastirma sonucu
gozlemlesmistir. Bununla birlikte okullarda bulunan ogretmenlerin yas ortalarmsi
oramnda yuksek olmasi ogretmenlerin teknolojiyi kullanmasim ve snnflara entegte
etmesini olumsuz yonde etkiledigi belirlenmistir. Okul yoneticilerinin %28 ise
ogretmenlerin okullarm alt yapi

ve teknik yapilanma eksiliginden dolayi

ogretmenlerin okullarda teknolojiyi

kullanamadiklanm

ve smiflara entegre

edemedigi yonunde gorii~ belirtmekte yapilar arastirma sonucunda ise kanmcilann
% 72 ise bu gorii~ bildirmedigi saptanrmstir.
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6.1 Oneriler

Ozellikle

ulkemizde

okul

yoneticilerinin teknolojiyi

bireysel

olarak

kullamrken teknojili ile ilgili sorunlan bulunmamaktadir. Fakat aym seyleri okullar
adma soyleye bilmek ise mumkun degildir, Okul yoneticilerinin teknolojiyi okullarda
kullamrken yada kullandmrken teknoloji ile ilgili sorunlarmm bulundugu apacik bir
sekilde

ortadadir,

Meb'in

bu

konuda

gelismis

iilkelerde

veye

Turkiye

Cumhuriyetinin de yapilan cahsmalardan yola cikarak Turkiye de Fatih Projesi
Kapmasmda Okullarda Bilisim Teknolojilerinin Kullarurmna yonelik yapilan proje
gibi okullarda teknolojinin daha yaygm ve daha etkili bir bicimde kullarulmasmi
saglayacak projelerle bu eksikleri gidermeli bununla birlikte okullanmizda
teknolojinin bu yuzyilda iilkemizde daha etkili ve verimli bir sekilde kullamlmasmi
saglayabilirler.

Okullarm teknolojik yapilanma konusundaki mali kaynak sikmtisi nedeni ile
egitim kurumlannda teknojik alt yapismm ve teknik yapilanmasi konusunda olusan
sikmttlar teknolojik engelleri beraberinde getirmekte meb ve siyasi yonetimler
tarafmdan finansal kaynak saglanmasi halinde bertaraf edilebilir.
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Okullarda teknoloji labovatuvarlannda

bulunan salt bilgisar sayisi artmlmah

bununla birlikte her derste ogrenciye bir bilgisayar dusmesi saglanmahdir. Bu sekilde
ise derslerin
saglanabilir,

ogrenciler

icin dersler

Okullar bulunan

daha etkili ve verimli

teknolojik

aletlerin bakimlan

sekilde

gecmesi

ve onanmlan

icin

disardan hizmet satm almmasi okullann hem zaman hemde para kaybma yol acmakta
meb bu konu ile ilgili olarak her bolgeye bir teknik eleman gorevlendirlmeli yada her
okula teknik sorunlarla ilgilene bilecek bir teknik eleman istihdam ederek bu sorunu
ortadan kaldirmahdir.

Okullarda hepsinde bilgisayar teknolojileri bazilannda

ise fen teknolojileri

dersleri icin oldugu gibi diger derslerin hepsi icinde teknoloji
bulunmasi

hem ogretmenler

lcerisinde

bulundugumuz

birisinin,

hizla

hemde ogrenciler

teknoloji

gelismekte

ve

acismdan

cagma yetismenin

degismekte

olan

laboratuvannm

faydalar saglayacaktir.

en onemli noktalarmdan

teknolojiyi

yakmdan

takip

edebilmekten ge9tigi bilinciyle, egitim butcesinin artmlmasi ve yeniliklerin surekli
bir sekilde okul yoneticilerine ve ogretmenlere aktanlmasi icin hizmet ici egitim
kurslarmm duzenlenmesi,

seminerlerin ve konferanslan

duzenlenmesi

bu kurslar

sayesinde ise okul yoneticilerinin teknolojiyle ilgili korkulanm ortadan kaldirmalan
teknoloji

kullanmu

kazandmlmah
teknolojileri
getirilmelidir.

icin

gereken

bununla birliktei
kullanmu

konusunda

bilginin

ve

becerinin

ise okul yoneticilerinin
kendilerini

bu

surecte

ve ogretmenlerin

gelistirmeleri

onlara
bilgi

bir zorunluk haline
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Kuzey

Kibns'da

muavinlerinin

ve

egitimde

ogretmenlerin

teknolojiyle
butunlestirilmesi

teknolojinin kullamlmasi ve kullandmlmasi
yeniden planlanmasi

okullann,

ve bu planlamalar

yapilanmn ve teknik yapilanmalannm

mndurlerin,

daha

sonra

ise

mudur
okullarda

konusunda ileriye donuk stratejilerin
dogrultusunda

okullarm teknolojik

alt

tekrardan gozden gecirilmesi bunlarla birlikte

egitim ve teknolojinin bir birlerini tamamlayan

iki en onemli etmen oldugunun

unutulmamasmm egitimin yapi tasr olan okullarda bircok sorunu minimize edebilir.

6.2. Arasnrmacilar Iein Oneriler

Bu arastirma surecinde degisik okul yoneticilerinin
karsilasnklan

teknoloji kullammmda

sorunlan konusunda vanlan sonuclar gelecekteki cahsmalar icin yol

gosterici oneriler ortaya cikarabilir. Bu arastirma egitim yonetimi alanmda yapilan
ilk cahsmalardan

olup, okul ycneticilerinin

teknoloji kullammmda

karsilastiklan

sorunlarm tammlanmasi ve cesitlerinin tespiti yapilmisttr. Bunun yanmda teknoloji
kullammi

konusunda

karsilastiklan

sorunlarm

onem ve etki derecesine

gore

siralanmasi ve kategorize edilmesi konusu da irdelenmistir, Gelecekteki calismalarda
bu konuya odaklamp karsilasilan

sorunlar arasi aynstirmayi

verilerle destekleyip

yapmanm yararh olacagi dusunulebilir. Boyle bir cahsma, simrh kaynaklara sahip
okullarda hangi sorunlarm oncelikli olarak yonetilmesi ve engellenmesi gerektigi
konusunda
cahsmanm

planlama

bakimmdan

sonuclan gostermistir

devlet yetkilerinin

yardimci

olabilir.

Bunun

yanmda,

yapilan

ki yonetimde karsilasilan en onemli sorunlarm

ve milli egitim bankanhgmm

teknolojik

alt yapi ve teknik

yapilanma konusunda olan ilgisizligidir. Bu sonucun oneminden dolayi okullarm
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ilgisizliginin arkasmda yatan sebeplerin ve etkenlerin arastmlmasi gerekir. Bu yonde
yapilacak olan cahsmalar egitimcilere bu sorunu asmak icin yol gostermekle beraber
almacak olan tedbirler icin de bir kilavuz gorevi gorebilir,

Arastirma

sonuclan;

teknik yapilanmalanmn

Kuzey Kibns'da

okullarm mevcut alt yapilanmn

ve

yetersiz kalmasi, okullann teknoloji kullanmu icin gereken

finansmana sahip olmamasi, okullarm teknik sorunlar ile ilgilenen teknil elamanlara
sahip olmamasi, okullarda her bolum icin teknoloji laboratuvarlannm
okullarm teknoloji laboratuvarlanmn

bulunmamasi,

fiziki yapismm uygun olmamasi, okullarm her

gecen gun artmakta olan ogrenci sayisiyla birlikte mevcut olan bilgisayar sayismm
yetersiz kalmasi sekilinde okul yoneticilerinin

okullarda karsilastiklan

teknolojik

sorunlar olarak gostermektedir. Bu sorunlardan yola sikarak gelecekte yapilacak olan
calismalarda ulkeye uygun egitimde teknoloji
edilebilir.

modelleri gelistirilip sisteme adapte
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GORU~ME FORMU

Cal1~t1g1 Kurum:............................... Tarih:

.

Gi:irii~meci:........................................

Saat (baslangie ve bitis): .........••.•....

Cinsiyetiniz:

Hizmet Siireniz:

Bay:

.

Dayan:

.
.

Meslegi: .....•............•.............•.....•......

ctnrs
Merhaba Okul ycneticilerinin teknoloji kullammmda karsilastiklan sorunlann
degerlendirilmesi algilanmasi ve bu dogrultuda bir durum saptamasi konulu bir
arastirma yapiyorum. Bu gorusmede amacim, siz okul yoneticilerinin; teknolojiyi
kullamrken ve okullarla teknolojiyi butunlestirmeye cahsirken karsilastiklanmz
teknoloji engellerinin belirlenmesi,

analiz edilmesi ve teknolojik engellerin

degerlendirilmesi boyutlarmda mevcut durumdan yola eikarak.bu sii:re.cin algilanmasi
hakkmda gorii~iiniizilalmaktir,
Yaptigim gorusmelerde ortaya cikacak sonuclann, bundan sonra yapilacak
cahsmalann niteliginin artmlmasma katkida bulunacagmi inamyorum. Bu nedenle
sizin bu konu ile ilgili dusunce ve uygulamalanmzi ogrenmek istiyorum.
-Bana gorusme silrecince scyleyeceklerinizin tumu gizlidir. Bu bilgileri
arasurmacmm dismda herhangi bir kimsenin gormesi mumkun degildir.
Aynca arastirma sonuclanm yazarken gorii~tilgilm bireylerin isimlerini
kesinlikle rapora yansitmayacagrm.
-Baslamadan once, bu scylediklerim ile ilgili belirtmek isteginiz bir dusunce
ya da sormak istediginiz bir soru var rm?
Bu gorusmenin yaklasik 1 saat surecegini tahmin ediyorum. izin verirseniz
sorulara baslamak istiyorum.
I

1- Teknoloyi kullanmak iein gerekli motivasyona, bilgi ve beceriye sahip
oldugunuzu dii~iiniiyor musunuz ?

·········································································································································
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
2- Okullarm teknolojik alt yapisr ve teknik yapilanmasmm gerekli diizeyde
olup olmadig; ile ilgili dii~iinceleriniznelerdir ?

..........................................................................................................................................
·········································································································································
.........................................................................................................................................
·········································································································································
··········································································································································
3- Okullarda

teknoloji

kullanum

iein

saglanan

finansman

iein

dii~iinceleriniznelerdir ?

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
·········································································································································
.........................................................................................................................................
·········································································································································
4- Okullarda teknik sorunlarla ilgilenen teknik elemanlara sahip misiniz?

·········································································································································
.........................................................................................................................................
·········································································································································
.........................................................................................................................................
·········································································································································

2

5- Okullarda

bulunan

teknoloji

laboratuvarlarmda

gereken

sayida

bilgisayara sayisma sahip misiniz ?

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
6- Okullarda her boliim i~in teknoloji laboratuvarlarr varnndir ?

·········································································································································
·········································································································································
.........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

7- Teknoloji kullanmn icin k.orkularmiz bulunmakta mi veya teknolojiyi
verimli bir sekilde kullanabile(!egin,iz~J11a.nyormusunuz?

·················································································································································
················································································································································
··································································································"··········································
·················································································································································
..............................................................................................................
.
,

8- Teknoloji. kullannm

iein eekingemisiniz

bunun

yanmda

teknoloji

kullanmn iei akademik ozgiiven eksiliginiz olduguna inamyor musuunuz
?

.........................................................................................................................................
·········································································································································
.........................................................................................................................................
·········································································································································
.........................................................................................................................................
3

9- Okullarda sosyal aglarm kullammmda karsilasrms oldugunuz teknoloji
engellerinin

bulundugunuz

bolgeden

kaynakh

oldugunu

dii~iiniiyormusunuz ?

.........................................................................................................................................
···········································································································································
··········································································································································
·········································································································································
···········································································································································
10- Okullarda bulunan ogretmenler teknoloji kullanma ve snuflara entegre
etme konusunda

sizlere gore basarilar

mi ? Bu konu hakkmda

dii~iincelerinizi aeiklaya bilir 111isiniz ?

················································································••:•.•·······••.•.••.•:•.••:•.•······················································

......................................................................................................................•:·•·• •::•:.•····························:························
............................... •.••·•:•.•············.·······························•••.•.•·.•··············•.••.•.• ..•..•...............•......•...•....................•.............
..

..
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........................................ !".'··························································································································
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