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Giriş 
Yaşadığımız çağ sonsuz teknolojik gelişmelere neden olmaktadır. Toplumların gelişmişliği, bilimsel bilgiyi 
üretme ve onu kullanma düzeylerine bağlıdır. Geri kalmış ülkelerde bilgi üretimi sınırlı, gelişme yolundaki 
ülkelerde yetersiz; gelişmiş ülkelerde ise üst düzeyde görülmektedir. 
 
Bilgi üretimini iyi yetişmiş insan gücü sağlamakta; bunun sonucu, bilimsel bilgi teknolojiye ve teknoloji 
kullanımına dönüşmektedir. Bilgi ve teknoloji üretiminin temelleri eğitim kurumlarında oluşturulur. Eğitim 
yöneticilerinin geleneksel yöneticilik anlayışından sıyrılmış; eğitimi desteklemek ve zenginleştirmek için 
teknoloji kullanmaya ve kullandırtmaya önem veren kişiler olması gerekmektedir. Teknoloji,  genel anlamda 
insanların yeteneklerini geliştirmek ihtiyaç ve isteklerinin tatmin edici düzeyde karşılanması için kullanıldığı 
çeşitli bilgi ve yöntemler olarak anlaşılmaktadır (Erkeskin, 2001: 318). Bir başka tanımla teknoloji,  belli 
amaçlara ulaşmada, belli sorunları çözmede, gözleme dayalı ve kanıtlanmış bilgilerin uygulanmasıdır (Demirel, 
1993:91). Okulların amacı, çağdaş insan yetiştirmektir. Çağdaş insan çağın teknolojini kullanabilen insan olarak 
nitelenebilir. Teknolojinin okulda etkin kullanımı, bireysel ve örgütsel üretkenliği artırıcı bir araç olarak 
görülmesidir (Turan, 2000: 297). Bu gücü teknolojik lider kullanır. Teknolojik lider çalışanların gücünü harekete 
geçirirken teknolojiyi kullanan ve onlara teknolojiyi kullandıran kişidir. 
 
Millî Eğitim Bakanlığı, bilgi teknolojileri alanında ulusal hedef  ve politikaları “bilgi çağını yakalamak, bilgi ve 
teknoloji toplumu olmak için evrensel düşünen ve ulusal davranan insanı yetiştirmek, insanımızın ve 
toplumumuzun rekabet gücünü sürekli artırmak için eğitim sisteminin her kademesini teknolojik desteklemek” 
olarak belirlemiştir (Bostancıoğlu, 10 Aralık 2001) 
 
İlköğretimi tamamlamış, orta öğretimde eğitimlerini sürdürmekte olan insan gücünün, geleceğin teknoloji 
yaratıcısı ve aynı zamanda kullanıcısı olacaklarını göz önüne aldığımızda, okul yöneticilerinin yönlendirici 
görevleri olduğu ortaya çıkmaktadır. Orta öğretim kurumları yöneticilerinin teknoloji kullanmaya liderlik 
etmedeki yeterlikleri  bu araştırmanın problemini oluşturmuştur. 
 
Problem cümlesi 
Orta öğretim okullarında görev yapan okul yöneticilerinin teknolojik liderlikteki yeterlikleri nedir? 
 
Alt Problemler 
Problem daha ayrıntılı olarak, aşağıda belirtilen alt problemlerle ifade edilmiştir: 

1. Genel liselerdeki okul yöneticileri ile meslekî ve teknik eğitim veren okul yöneticilerinin teknolojik 
liderlikteki yeterlikleri arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

2. Genel liselerdeki okul yöneticileri ile meslekî ve teknik eğitim veren okul yöneticilerinin teknolojik 
liderlik anlayışları ile öğretmen görüşleri arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

3. Genel liselerdeki okul yöneticileri ile meslekî ve teknik eğitim veren okul yöneticileri, öğrenci işlerinde, 
personel işlerinde, büro işlerinde, araştırma ve planlama işlerinde, malî işlerde, bina ve arsalarla ilgili 
işlerde, kütüphane işlerinde, eğitim-öğretim hizmetlerinde teknolojiyi hangi düzeyde 
kullanmaktadırlar?  

 
Araştırmanın amacı 
Bu araştırma ile orta öğretim okullarında görev yapan okul yöneticilerinin teknolojik liderlikteki yeterliklerinin 
belirlenmesi, bu konudaki sorunlarına dikkat çekilmesi; sorunlarına çözüm önerileri bulunması 
amaçlanmaktadır. 
 
Araştırmanın önemi 
Türkiye’de orta öğretim kurumlarındaki okul yöneticilerinin teknolojik liderlikle ilgili yeterlikleri konusunda 
yapılmış bir çalışmaya rastlanmamıştır. Eğitim-öğretimde teknoloji kullanımı her geçen gün yoğun biçimde 
artmaktadır. Eğitim yöneticilerinin, bu alanda da okullarındaki öğretmen ve diğer iş görenlere önderlik yapması 
beklenmektedir. Araştırma bu nedenlerle önemli bulunmaktadır. 
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Sayıltılar 

1. Orta öğretim kurumlarında görev yapan okul yöneticilerinin teknolojik yeterlikleri ölçülebilir 
niteliktedir. 

2. Bilgi toplama aracına verilen cevaplar gerçeği yansıtmaktadır. 
 
Sınırlılıklar 

1. Araştırma, 2002-2003 eğitim-öğretim yılında Bolu İlinde görev yapan orta öğretim okulu yönetici ve 
öğretmenleri ile sınırlıdır. 

2. Bilgi toplama aracının doğasından kaynaklanan sınırlılıkları vardır. 
3. Araştırma ulaşılabilen katılımcılarla sınırlıdır. 

 
Araştırmanın Yöntemi 
Araştırma, mevcut durumu saptamaya yönelik betimsel bir çalışma olup, veriler araştırmacı ve  tez 
danışmanlığını yürüttüğü yüksek lisans öğrencisi tarafından birlikte hazırlanan bilgi toplama aracı ve alan yazı 
çalışmasıyla elde edilmiştir. Araştırmanın çalışma evrenini Bolu İli merkezindeki orta öğretim okullarının 
yöneticileri ( müdür, müdür yardımcıları) ve öğretmenleri oluşturmuştur. Bolu İl merkezinde 5’i  genel, 9’u 
meslekî ve teknik lise olmak üzere 14 orta öğretim kurumu bulunmaktadır. Bu okullarda 14 müdür, 44 müdür 
yardımcısı ve 450 öğretmen olmak üzere 508 kişi görev yapmaktadır. Evrenden örneklem alınmamış, evrenin 
tümü çalışma alanı olarak seçilmiştir. Evren bu nedenle kendi kendini örnekleyen  duruma dönüşmüştür (Çilenti, 
1984:137) Veri toplama aracı, Bolu Millî Eğitim Müdürlüğünün izin ve il onayı ile orta öğretim okul 
müdürlerine araştırmacı tarafından elden teslim edilerek tekrar bizzat toplanmış ve 290 veri toplama aracının 
geri döndüğü anlaşılmıştır. Verilerin değerlendirme si 290 araç üzerinden yapılmıştır. Bilgi toplama aracının 
geçerliği için uzman görüşü alınmış; güvenirlik için ALPHA güvenirlik kat sayısı (reliability anallysis) 
hesaplanmış ve  .9773 olarak bulunmuştur. 
 
Verilerin Analizi ve İstatistiksel Teknikler 
Verilerin analizi  bilgisayarda SPSS 11.0 paket programı ile gerçekleştirilmiş, çözümlemeler araçta yer alan beş 
boyuta göre .05 manidarlık düzeyinde ve frekans (f), yüzde (%) ve t-testi değerleri hesaplanarak yapılmıştır. 
 
Bulgular ve Yorumlar 
Okul Yöneticilerinin Teknolojik Liderlik Yeterlikleri 
Araştırmanın birinci alt problemi  “Genel liselerdeki okul yöneticileri ile meslekî ve teknik eğitim veren okul 
yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterlilikleri arasında anlamlı bir fark var mıdır?” idi. 
 

Tablo 1. Genel Liselerdeki Okul Yöneticileri ile Mesleki ve Teknik Eğitim Veren Okul Yöneticilerinin 
Teknolojik Liderlik Yeterlilikleri 

 
Görev n Ortalama Standart sapma t p 

Genel lise yöneticileri 14 3.4470 .6831 
Mesleki ve Teknik Lise Yöneticileri 33 3.4448 .8528 

.125 .901 

 
“ Genel liselerdeki okul yöneticileri ile mesleki ve teknik eğitim veren okul yöneticilerinin teknolojik liderlik 
yeterlilikleri arasında anlamlı bir fark var mıdır? “ sorusunun istatistiksel analizinin sonucuna göre  genel lise 
yöneticilerinin cevaplarının ortalaması 3.4770 ve standart sapması  .6831 iken, meslekî ve teknik lise 
yöneticilerinin ortalaması 3.448 ve standart sapması  .8528’ dir. 45 serbestlik derecesi ve  0.05 anlamlılık 
düzeyinde hesaplanan t değeri, 0.125 olup, p. 901 > olduğundan genel lise yöneticileri ile meslekî ve teknik lise 
yöneticileri arasındaki görüş farkı anlamlı bulunmamıştır (Tablo 1).  
  
İki grup arasında anlamlı bir farkın bulunmaması, eğitim yöneticilerinin geleneksel eğitim yöneticisi anlayışı ile 
görev yapmalarından, yönetsel görevleri benzer yönetmeliklerle yürütmekten meydana gelebilir. 
 
Okul Yöneticilerinin Öğretmenlere Göre Teknolojik  Liderlik Yeterlikleri 
Araştırmanın ikinci alt problemi “Genel Liselerdeki okul yöneticileri ile meslekî ve teknik eğitim veren okul 
yöneticilerinin teknolojik liderlik anlayışları ile öğretmen görüşleri arasında anlamlı bir fark var mıdır? ” idi. 
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Tablo 2. Genel Liselerdeki Okul Yöneticileri ile Mesleki ve Teknik Eğitim Veren Okul Yöneticilerinin 
Teknolojik Liderlik Anlayışları ile Öğretmen Görüşleri Farkı 

 
Görev n Ortalama Standart sapma t p 

Yöneticiler 47 3.4544 .7987 
Öğretmenler 242 3.1576 .8295 

2.316 0.02* 

     *p < 0.5 düzeyinde anlamlı 
 
 “ Genel Liselerdeki okul yöneticileri ile mesleki ve teknik eğitim veren okul yöneticilerinin teknolojik liderlik 
anlayışları ile öğretmen görüşleri arasında anlamlı bir fark var mıdır? ”  sorusunun istatistiksel analizinin 
sonucuna göre yöneticilerin cevaplarının ortalaması  3.4544 ve standart sapması .7987 iken , öğretmenlerin 
ortalaması 3.1576 ve standart sapması .8295’ tir.  287 serbestlik derecesi ve 0,05 anlamlılık düzeyinde 
hesaplanan t değeri 2.316 olup, p.0.02 < olduğundan,  okul yöneticileri ile öğretmen gruplarının arasındaki görüş 
farkı anlamlı bulunmuştur (Tablo 2). 
 
İki değişken grup arasında Levene testi analizinde varyans dağılımının eşit olmadığı varsayımına  dayalı ( equal  
variances not assumed ) sonuçlar kullanılmıştır. 
 
Okul yöneticileri, okullarının bütün sorunlarıyla ilgilenirken, bu sorunların çözümünde çeşitli araç ve 
gereçlerden yararlanmaktadırlar. Araç ve gereç kullanma, bir anlamda teknolojiden daha çok yararlanma 
ortamları bulunmaktadır. Bu nedenle okul yöneticilerinin, teknolojik liderlikte kendilerini öğretmenlerden daha 
yeterli gördükleri söylenebilir. 
 
Okul Yöneticilerinin Yönetsel İşlerde Teknoloji Kullanma Düzeyleri 
Araştırmanın üçüncü alt problemi, “Genel liselerdeki okul yöneticileri ile meslekî ve teknik eğitim veren okul 
yöneticileri, öğrenci işlerinde, personel işlerinde, büro işlerinde, araştırma ve planlama işlerinde, malî işlerde, 
bina ve arsalarla ilgili işlerde, kütüphane işlerinde, eğitim-öğretim hizmetlerinde teknolojiyi hangi düzeyde 
kullanmaktadırlar?” idi. 

 
Öğrenci İşleri 

 
Tablo 3. Öğrenci İşlerinde Teknoloji Kullanımı 

 
 

Konu Sıklık derecesi Genel 
Liseler 

Meslekî ve 
Teknik Liseler

  f % f % 
Tamamen katılmıyorum 0 0 4 11,8 
Katılmıyorum 2 14,3 7 20,6 
Kararsızım 3 21,4 9 26,5 
Katılıyorum 8 57,1 8 23,5 

Okulumuzun yıllara göre akademik başarısını izlerken 
teknolojiden yararlanılmaktadır 

Tamamen katılıyorum 1 7,1 6 17,6 
Tamamen katılmıyorum 2 14,3 2 5,9 
Katılmıyorum 2 14,3 7 20,6 
Kararsızım 3 21,4 7 20,6 
Katılıyorum 3 21,4 10 29,4 
Tamamen katılıyorum 3 21,4 6 17,6 

Öğrencilerin staj yapmaları için uygun iş yerleri 
seçiminde teknolojiden her zaman yararlanılmaktadır. 

Cevapsız 2 14,3 2 5,9 
Tamamen katılmıyorum 0 0 2 5,9 
Katılmıyorum 0 0 1 2,9 
Kararsızım 0 0 1 2,9 
Katılıyorum 6 42,9 15 44,1 

Diploma, tasdikname, karne, ara karne ve öğrenim 
belgelerinin, resmî yazı ve çizelgelerin hazırlanmasında 
teknolojiden yararlanılmaktadır. 

Tamamen katılıyorum 8 57,1 15 44,1 
Tamamen katılmıyorum 0 0 2 5,9 
Katılmıyorum 0 0 1 2,9 
Kararsızım 1 7,1 3 8,8 
Katılıyorum 7 50 13 38,2 

Öğrencilerin devam- devamsızlıkları konusunda  
velilerini bilgilendirirken teknolojiden her zaman 
yararlanılmaktadır. 

Tamamen katılıyorum 6 42,9 15 44,1 
 



The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET July 2003 ISSN: 1303-6521 volume 2 Issue 3 Article 12 

 97

Genel lise yöneticileri ile meslekî ve teknik lise yöneticilerinin, öğrenci işlerinde teknolojiden yararlanma 
düzeylerine bakılmıştır (Tablo 3). 
Araştırmaya katılanlara, öğrenci işlerinde teknolojiden yararlanmalarının belirtilmesine yardımcı olacak dört 
madde verilmiş, alınan cevapların  frekans ve yüzdeleri karşılaştırılmıştır. 
 
Genel lise yöneticilerinden “Okulumuzun yıllara göre akademik başarısını izlerken teknolojiden 
yararlanılmaktadır”  maddesine “katılıyorum” seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 57,1;  “tamamen 
katılıyorum” yanıtını verenlerin oranı % 7,1; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden “katılıyorum” yanıtı 
verenlerin oranı % 23,5; “tamamen katılıyorum” yanıtını verenlerin oranı % 17,6’dır. Her iki grubun da yıllara 
göre öğrenci başarısını izlemede orta düzeyde teknolojiden yararlandıkları söylenebilir. 
 
Genel lise yöneticilerinden “Öğrencilerin staj yapmaları için uygun iş yerleri seçiminde teknolojiden her 
zaman yararlanılmaktadır”  maddesine “katılıyorum” seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 21,4;  “tamamen 
katılıyorum” yanıtını verenlerin oranı % 21,4; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden “katılıyorum” yanıtı 
verenlerin oranı % 29,4; “tamamen katılıyorum” yanıtını verenlerin oranı % 17,6’dır. Her iki grubun da öğrenci 
staj iş yerleri seçiminde teknolojiden yeterince yararlanmadıkları söylenebilir. 
 
Genel lise yöneticilerinden “Diploma, tasdikname, karne, ara karne ve öğrenim belgelerinin, resmî yazı ve 
çizelgelerin hazırlanmasında teknolojiden yararlanılmaktadır” maddesine “katılıyorum” seçeneğinde yanıt 
verenlerin oranı % 42,9;  “tamamen katılıyorum” yanıtını verenlerin oranı % 57,1; meslekî ve teknik lise 
yöneticilerinden “katılıyorum” ve “tamamen katılıyorum” yanıtı verenlerin oranı % 44,1’er dir. Her iki grup da 
öğrenci işlerinde teknolojiden yararlanmaktadır.  
 
Genel lise yöneticilerinden “Öğrencilerin devam- devamsızlıkları konusunda  velilerini bilgilendirirken 
teknolojiden her zaman yararlanılmaktadır”  maddesine “katılıyorum” seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 
42,9;  “tamamen katılıyorum” yanıtını verenlerin oranı % 57,1; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden 
“katılıyorum” ve “tamamen katılıyorum” yanıtını verenlerin oranı % 44,1’erdir. Her iki grubun da öğrencilerin 
devam ve devamsızlık işlerinde teknolojiden iyi düzeyde yararlandığı anlaşılmaktadır.  

 
Personel İşleri 

Tablo 4. Personel İşlerinde Teknoloji Kullanımı 
 

 
Konu Sıklık derecesi Genel 

Liseler 
Meslekî ve 

Teknik Liseler 
  f % f % 

Tamamen katılmıyorum 1 7,1 3 8,8 
Katılmıyorum 2 14,3 1 2,9 
Kararsızım 1 7,1 9 26,5 
Katılıyorum 7 50 12 35,3 

Üst makamlardan gelen emir, genelge ve 
yönetmeliklerin, okuldaki ilgililere 
duyurulmasında teknolojiden 
faydalanılmaktadır 

Tamamen katılıyorum 3 21,4 9 26,5 
Tamamen katılmıyorum 1 7,1 5 14,7 
Katılmıyorum 3 21,4 2 5,9 
Kararsızım 2 14,3 11 32,4 
Katılıyorum 5 35,7 12 35,3 

Okuldaki personelin çalışmaları 
değerlendirilirken teknolojiden 
yararlanılmaktadır.  

Tamamen katılıyorum 3 21,4 4 11,8 
Tamamen katılmıyorum 1 7,1 5 14,7 
Katılmıyorum 4 28,6 2 5,9 
Kararsızım 2 14,3 6 17,6 
Katılıyorum 5 35,7 16 47,1 

Okuldaki görevlerin uyumlu bir iş birliği 
içinde işleyişinde teknolojiden 
yararlanılmaktadır. 

Tamamen katılıyorum 2 14,3 5 14,7 
Tamamen katılmıyorum 1 7,1 5 14,7 
Katılmıyorum 4 28,6 1 2,9 
Kararsızım 0 0 8 23,5 
Katılıyorum 5 35,7 13 38,2 

Eğitim ve öğretimin en etkili ve verimli 
olarak yürütülmesi için, öğretim yılı 
başında ders dağıtımında teknolojiden 
yararlanılmaktadır. 

Tamamen katılıyorum 4 28,6 7 20,6 
 
Genel lise yöneticileri ile meslekî ve teknik lise yöneticilerinin, personelin geliştirilmesinde teknolojiden 
yararlanma düzeylerine bakılmıştır (Tablo 4). 
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Araştırmaya katılanlara, personel geliştirme işlerinde teknolojiden yararlanmalarının belirtilmesine yardımcı 
olacak dört madde verilmiş, alınan cevapların  frekans ve yüzdeleri karşılaştırılmıştır. 
 
Genel lise yöneticilerinden “Üst makamlardan gelen emir, genelge ve yönetmeliklerin, okuldaki ilgililere 
duyurulmasında teknolojiden faydalanılmaktadır.”  Maddesine “katılıyorum” seçeneğinde yanıt verenlerin 
oranı % 50;  “tamamen katılıyorum” yanıtını verenlerin oranı % 21,4; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden 
“katılıyorum” yanıtı verenlerin oranı % 35,3; “tamamen katılıyorum” yanıtını verenlerin oranı % 26,5’tir. Genel 
lise yöneticilerinin, meslekî ve teknik lise yöneticilerine göre üst makamlardan gelen emir, genelge ve 
yönetmeliklerin, okuldaki ilgililere duyurulmasında teknolojiden daha çok faydalandıkları söylenebilir. 
 
Genel lise yöneticilerinden “Okuldaki personelin çalışmaları değerlendirilirken teknolojiden 
yararlanılmaktadır”  maddesine “katılıyorum” seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 35,7;  “tamamen 
katılıyorum” yanıtını verenlerin oranı % 21,4; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden “katılıyorum” yanıtı 
verenlerin oranı % 35,3; “tamamen katılıyorum” yanıtını verenlerin oranı % 11,8’dir. Her iki grubun da okuldaki 
personelin çalışmalarını değerlendirirken teknolojiden faydalandıkları söylenebilir. 
 
Genel lise yöneticilerinden “Okuldaki görevlerin uyumlu bir iş birliği içinde işleyişinde teknolojiden 
yararlanılmaktadır”  maddesine “katılıyorum” seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 35,7;  “tamamen 
katılıyorum” yanıtını verenlerin oranı % 14,3; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden “katılıyorum” yanıtı 
verenlerin oranı % 47,1; “tamamen katılıyorum” yanıtını verenlerin oranı % 14,7’dir. Her iki grubun da okuldaki 
görevlerin uyumlu bir iş birliği içinde işleyişinde teknolojiden faydalandıkları söylenebilir. 
 
Genel lise yöneticilerinden “Eğitim ve öğretimin en etkili ve verimli olarak yürütülmesi için, öğretim yılı 
başında ders dağıtımında teknolojiden yararlanılmaktadır”  maddesine “katılıyorum” seçeneğinde yanıt 
verenlerin oranı % 35,7;  “tamamen katılıyorum” yanıtını verenlerin oranı % 28,6; meslekî ve teknik lise 
yöneticilerinden “katılıyorum” yanıtı verenlerin oranı % 32,2; “tamamen katılıyorum” yanıtını verenlerin oranı 
% 20,6’dır. Her iki grubun da eğitim ve öğretimin en etkili ve verimli olarak yürütülmesi için, öğretim yılı 
başında ders dağıtımında teknolojiden yararlandıkları söylenebilir. 
 
Büro İşleri 

 
Tablo 5. Büro İşlerinde Teknoloji Kullanımı 

 
 

Konu Sıklık derecesi Genel 
Liseler 

Meslekî ve 
Teknik Liseler

  f % f % 
Tamamen katılmıyorum 0 0 5 14,7 
Katılmıyorum 2 14,3 3 8,8 
Kararsızım 2 14,3 3 8,8 
Katılıyorum 7 50 17 50 
Tamamen katılıyorum 2 14,3 6 17,6 

Okulun ihtiyaçlarını tespit etmede 
teknolojiden yararlanılmaktadır. 

Cevapsız 1 7,1 0 0 
Tamamen katılmıyorum 0 0 2 5,9 
Katılmıyorum 0 0 0 0 
Kararsızım 2 14,3 5 14,7 
Katılıyorum 6 42,9 16 47,1 

Okuldaki bürokratik işlerin yürütülmesinde 
teknolojiden yararlanılmaktadır. 

Tamamen katılıyorum 5 35,7 11 32,4 
Tamamen katılmıyorum 0 0 3 8,8 
Katılmıyorum 2 14,3 4 11,8 
Kararsızım 1 7,1 6 17,6 
Katılıyorum 5 35,7 13 38,2 
Tamamen katılıyorum 5 35,7 7 20,6 

Okul içinde  ya da dışında yapılan 
toplantılarda alınan kararların ve 
tutanakların değerlendirilmesinde 
teknolojiden yararlanılmaktadır. 

Cevapsız 1 7,1 1 2,9 
Tamamen katılmıyorum 0 0 3 8,8 
Katılmıyorum 3 21,4 2 5,9 
Kararsızım 1 7,1 7 20,6 

Okul içinde  ya da dışında yapılan 
toplantılarda alınan kararların ve 
tutanakların saklanmasında teknolojiden 
daima yararlanılmaktadır. Katılıyorum 5 35,7 15 44,1 
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Tamamen katılıyorum 4 28,6 6 17,6 
Cevapsız 1 7,1 1 2,9 
Tamamen katılmıyorum 0 0 3 8,8 
Katılmıyorum 2 14,3 2 5,9 
Kararsızım 1 7,1 1 2,9 
Katılıyorum 5 35,7 21 61,8 
Tamamen katılıyorum 5 35,7 7 20,6 

Eğitim, öğretim ve yönetim çalışmaları ile 
ilgili öğretim yılı sonu raporlarının 
hazırlanmasında teknolojiden 
yararlanılmaktadır 

Cevapsız 1 7,1 0 0 
 

Genel lise yöneticileri ile meslekî ve teknik lise yöneticilerinin, büro işlerinde teknolojiden yararlanma 
düzeylerine bakılmıştır (Tablo 5). 
 
Araştırmaya katılanlara, büro işlerinde teknolojiden yararlanmalarının belirtilmesine yardımcı olacak beş madde 
verilmiş, alınan cevapların  frekans ve yüzdeleri karşılaştırılmıştır. 
Genel lise yöneticilerinden “Okulun ihtiyaçlarını tespit etmede teknolojiden yararlanılmaktadır.”  
Maddesine “katılıyorum” seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 50;  “tamamen katılıyorum” yanıtını verenlerin 
oranı % 14,3; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden “katılıyorum” yanıtı verenlerin oranı % 50; “tamamen 
katılıyorum” yanıtını verenlerin oranı % 17,6’dır. Her iki grubun da okulun ihtiyaçlarını tespit etmede 
teknolojiden benzer düzeyde yararlandıkları söylenebilir. 
 
Genel lise yöneticilerinden “Okuldaki bürokratik işlerin yürütülmesinde teknolojiden yararlanılmaktadır”  
maddesine “katılıyorum” seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 42,9;  “tamamen katılıyorum” yanıtını verenlerin 
oranı % 35,7; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden “katılıyorum” yanıtı verenlerin oranı % 47,1; “tamamen 
katılıyorum” yanıtını verenlerin oranı % 32,4’tür. Genel lise yöneticileri ile meslekî ve teknik lise yöneticileri 
okuldaki bürokratik işlerin yürütülmesinde  teknolojiden iyi derecede yararlanmaktadırlar.  
 
 Genel lise yöneticilerinden “Okul içinde  ya da dışında yapılan toplantılarda alınan kararların ve 
tutanakların değerlendirilmesinde teknolojiden yararlanılmaktadır.” Maddesine “katılıyorum” seçeneğinde 
yanıt verenlerin oranı % 35,7;  “tamamen katılıyorum” yanıtını verenlerin oranı % 35,7; meslekî ve teknik lise 
yöneticilerinden “katılıyorum” yanıtı verenlerin oranı % 38,2; “tamamen katılıyorum” yanıtını verenlerin oranı 
% 20,6’dır. Her iki grubun da okul içinde  ya da dışında yapılan toplantılarda alınan kararların ve tutanakların 
değerlendirilmesinde teknolojiden yararlandıkları söylene bilir. 
 
Genel lise yöneticilerinden “Okul içinde  ya da dışında yapılan toplantılarda alınan kararların ve 
tutanakların saklanmasında teknolojiden daima yararlanılmaktadır.” Maddesine “katılıyorum” 
seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 35,7;  “tamamen katılıyorum” yanıtını verenlerin oranı % 28,6; meslekî ve 
teknik lise yöneticilerinden “katılıyorum” yanıtı verenlerin oranı % 44,1; “tamamen katılıyorum” yanıtını 
verenlerin oranı % 17,6’dır. Her iki grubun da okul içinde  ya da dışında yapılan toplantılarda alınan kararların 
ve tutanakların saklanmasında teknolojiden daima yararlandıkları görüşünde oldukları söylenebilir. 
 
Genel lise yöneticilerinden “Eğitim, öğretim ve yönetim çalışmaları ile ilgili öğretim yılı sonu raporlarının 
hazırlanmasında teknolojiden yararlanılmaktadır” maddesine “katılıyorum” seçeneğinde yanıt verenlerin 
oranı % 35,7;  “tamamen katılıyorum” yanıtını verenlerin oranı % 35,7; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden 
“katılıyorum” yanıtı verenlerin oranı % 61,8; “tamamen katılıyorum” yanıtını verenlerin oranı % 20,6’dır. Her 
iki grubun da eğitim, öğretim ve yönetim çalışmaları ile ilgili öğretim yılı sonu raporlarının hazırlanmasında 
teknolojiden daima yararlandıkları görüşünde oldukları söylenebilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET July 2003 ISSN: 1303-6521 volume 2 Issue 3 Article 12 

 100

Araştırma-Planlama İşleri 
 

Tablo 6. Araştırma Planlama İşlerinde Teknoloji Kullanımı 
 

 
Konu Sıklık derecesi Genel 

Liseler 
Meslekî ve 

Teknik Liseler
  f % f % 

Tamamen katılmıyorum 0 0 7 20,6 
Katılmıyorum 6 42,9 7 20,6 
Kararsızım 1 7,1 6 17,6 
Katılıyorum 6 42,9 9 26,5 

Okul çevresinin gereksinim duyacağı 
teknolojiler değerlendirilmektedir. 

Tamamen katılıyorum 1 7,1 5 14,7 
Tamamen katılmıyorum 0 0 4 11,8 
Katılmıyorum 4 28,6 5 14,7 
Kararsızım 1 7,1 5 14,7 
Katılıyorum 6 42,9 13 38,2 
Tamamen katılıyorum 2 114,3 7 20,6 

Yönetimde verimliliğin artırılmasına yönelik 
araştırmalarda teknolojiden 
yararlanılmaktadır. 

Cevapsız 1 7,1 0 0 
Tamamen katılmıyorum 0 0 2 5,9 
Katılmıyorum 2 14,3 2 5,9 
Kararsızım 3 21,4 9 26,5 
Katılıyorum 5 35,7 13 38,2 
Tamamen katılıyorum 3 21,4 8 23,5 

Yönetimin verimliliğinin arttırılması ve sürekli 
geliştirilmesi için yapılan araştırmaların 
sonuçlarını değerlendirirken teknolojiden 
yararlanılmaktadır. 

Cevapsız 1 7,1 0 0 
Tamamen katılmıyorum 0 0 4 11,8 
Katılmıyorum 1 7,1 3 8,8 
Kararsızım 3 21,4 6 17,6 
Katılıyorum 7 50 15 44,1 
Tamamen katılıyorum 2 14,3 6 17,6 

Okuldaki bütün çalışmaların planlanmasında  
teknolojiden  yararlanılmaktadır 

Cevapsız 1 7,1 0 0 
Tamamen katılmıyorum 0 0 3 8,8 
Katılmıyorum 2 14,3 4 11,8 
Kararsızım 3 21,4 8 23,5 
Katılıyorum 5 35,7 13 38,2 
Tamamen katılıyorum 3 21,4 6 17,6 

Yönetimin sürekli geliştirilmesine yönelik 
araştırmalarda  teknolojiden 
yararlanılmaktadır. 

Cevapsız 1 7,1 0 0 
 
  
Genel lise yöneticileri ile meslekî ve teknik lise yöneticilerinin, araştırma ve planlama ile ilgili hizmetleri 
yürütürken teknolojiden yararlanma düzeylerine bakılmıştır (Tablo 6). 
 
Araştırmaya katılanlara, araştırma ve planlamada teknoloji  ilişkilerine ilişkin görüş belirtilmesine yardımcı 
olacak beş madde verilmiş; bunların frekans ve yüzdeleri karşılaştırılmıştır. 
 
Genel lise yöneticilerinden “Okul çevresinin gereksinim duyacağı teknolojiler değerlendirilmektedir”  
maddesine “katılmıyorum” seçeneğinde  yanıt verenlerin oranı % 42,9; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden 
“katılmıyorum” seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 20,6 ve “tamamen katılmıyorum” seçeneğinde yanıt 
verenlerin oranı % 20,6’dır. Genel lise yöneticilerinden “katılıyorum” seçeneğine yanıt verenlerin oranı % 42,9; 
meslekî ve teknik lise yöneticilerinden yanıt verenlerin oranı % 26,5; “tamamen katılıyorum” yanıtını verenlerin 
oranı 14,2’dir. Genel lise yöneticilerinin olumlu ve olumsuz ifadeli madde seçeneklerine verdikleri yanıtlar eşit 
düzeydedir. Meslekî ve teknik lise yöneticilerinin yanıtları olumsuz ifadeli seçeneklerde toplanmıştır. Her iki 
grupta da  okul çevresinin gereksinim duyacağı teknolojilerin değerlendirilmediğini düşünenlerle 
düşünmeyenlerin oranı bir birine yakındır. 
 
Genel lise yöneticilerinden “Yönetimde verimliliğin artırılmasına yönelik araştırmalarda teknolojiden 
yararlanılmaktadır.” Maddesine “katılıyorum” seçeneğinde  yanıt verenlerin oranı % 42,9; meslekî ve teknik 
lise yöneticilerinden “katılıyorum” seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 38,2’dir. Genel lise yöneticilerinden 
aynı maddeye “tamamen katılıyorum” seçeneğinde  yanıt verenlerin oranı % 14,3; meslekî ve teknik lise 
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yöneticilerinden “tamamen katılıyorum” seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 20,6’dır. Her iki grup da 
yönetimde verimliliğin artırılmasına yönelik araştırmalarda teknolojiden yararlanıldığında orta düzeyde görüş 
birliği içindedirler. Aralarında belirgin düzeyde bir fark görülmemektedir. 
 
Genel lise yöneticilerinden “Yönetimin verimliliğinin arttırılması ve sürekli geliştirilmesi için yapılan 
araştırmaların sonuçlarını değerlendirirken teknolojiden yararlanılmaktadır.” Maddesine “katılıyorum” 
seçeneğinde  yanıt verenlerin oranı % 35,7; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden “katılıyorum” seçeneğinde 
yanıt verenlerin oranı % 38,2’dir. Genel lise yöneticilerinden aynı maddeye “tamamen katılıyorum” seçeneğinde  
yanıt verenlerin oranı % 21,4; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden “tamamen katılıyorum” seçeneğinde yanıt 
verenlerin oranı % 23,5’dır. Her iki grup da yönetimin verimliliğinin arttırılması ve sürekli geliştirilmesi için 
yapılan araştırmaların sonuçlarını değerlendirirken teknolojiden yararlanıldığında orta düzeyde görüş birliği 
içindedirler. Aralarında belirgin düzeyde bir fark görülmemektedir. 
 
Genel lise yöneticilerinden “Okuldaki bütün çalışmaların planlanmasında  teknolojiden  
yararlanılmaktadır” maddesine “katılıyorum” seçeneğinde  yanıt verenlerin oranı % 50; meslekî ve teknik lise 
yöneticilerinden “katılıyorum” seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 44,1’dir. Genel lise yöneticilerinden aynı 
maddeye “tamamen katılıyorum” seçeneğinde  yanıt verenlerin oranı % 14,3; meslekî ve teknik lise 
yöneticilerinden “tamamen katılıyorum” seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 17,6’dır. Her iki grup da okuldaki 
bütün çalışmaların planlanmasında  teknolojiden  yararlanıldığı görüşündedir. Aralarında belirgin düzeyde bir 
fark görülmemektedir. 
 
Genel lise yöneticilerinden “Yönetimin sürekli geliştirilmesine yönelik araştırmalarda  teknolojiden 
yararlanılmaktadır” maddesine “katılıyorum” seçeneğinde  yanıt verenlerin oranı % 35,7; meslekî ve teknik 
lise yöneticilerinden “katılıyorum” seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 38,2’dir. Genel lise yöneticilerinden 
aynı maddeye “tamamen katılıyorum” seçeneğinde  yanıt verenlerin oranı % 21,4; meslekî ve teknik lise 
yöneticilerinden “tamamen katılıyorum” seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 17,6’dır. Her iki grup da 
yönetimin sürekli geliştirilmesine yönelik araştırmalarda  teknolojiden yararlanıldığı görüşündedir. Aralarında 
belirgin düzeyde bir fark görülmemektedir. 
 
Malî İşler 

Tablo 7. Malî İşlerde Teknoloji Kullanımı 
 

Genel 
Liseler 

Meslekî ve 
Teknik Liseler 

 
Konu Sıklık derecesi 

f % f % 
Tamamen katılmıyorum 1 7,1 2 5,9 
Katılmıyorum 1 7,1 6 17,6 
Kararsızım 2 14,3 6 17,6 
Katılıyorum 7 50 11 32,4 
Tamamen katılıyorum 1 7,1 6 17,6 

Döner sermaye 
hizmet ve 
siparişleri ile 
ilgili işlerin 
yürütülmesinde 
teknolojiden 
faydalanılmakt
adır. 

Cevapsız 2 14,3 3 8,8 

Tamamen katılmıyorum 0 0 1 2,9 
Katılmıyorum 2 14,3 4 11,8 
Kararsızım 0 0 1 2,9 
Katılıyorum 6 42,9 21 61,8 

Okulun ayniyat 
işlerinin 
yürütülmesinde 
teknolojiden 
yararlanılmakt
adır. 

Tamamen katılıyorum 6 42,9 7 20,6 

Tamamen katılmıyorum 0 0 1 2,9 
Katılmıyorum 3 21,4 3 8,8 
Kararsızım 0 0 6 17,6 
Katılıyorum 5 35,7 17 50 

Okulun ayniyat 
işlerinin 
denetlenmesind
e teknolojiden 
yararlanılmakt
adır. 

Tamamen katılıyorum 6 42,9 7 20,6 

Tamamen katılmıyorum 0 0 4 11,8 
Katılmıyorum 0 0 1 2,9 
Kararsızım 1 7,1 5 14,7 
Katılıyorum 8 57,1 16 47,1 

Okulun bütçe 
işlerinin 
yürütülmesin 
de teknolojiden 
yararlanılmakt Tamamen katılıyorum 4 28,6 8 23,5 
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adır. Cevapsız 1 7,1 0 0 
Tamamen katılmıyorum 0 0 4 11,8 
Katılmıyorum 4 28,6 2 5,9 
Kararsızım 1 7,1 5 14,7 
Katılıyorum 6 42,6 14 41,2 
Tamamen katılıyorum 2 14,3 9 26,5 

Okulun 
gereksinimlerin
in  bütçe 
olanaklarına 
göre 
karşılanması 
için 
teknolojiden 
yararlanılmakt
adır. 

Cevapsız 1 7,1 0 0 

 
Genel lise yöneticileri ile meslekî ve teknik okul yöneticilerinin, genel liseler ile meslekî ve teknik okullardaki 
malî işler yerine getirilirken teknoloji ile ilişki düzeyine bakılmıştır (Tablo 7). 
 
Araştırmaya katılanlara, malî işler ile teknoloji  ilişkilerine ilişkin görüş belirtilmesine yardımcı olacak beş 
madde verilmiş; bunların frekans ve yüzdeleri karşılaştırılmıştır. 
 
Genel lise yöneticilerinden “Döner sermaye hizmet ve siparişleri ile ilgili işlerin yürütülmesinde 
teknolojiden faydalanılmaktadır.”  Maddesine “katılıyorum” seçeneğinde  yanıt verenlerin oranı % 50; 
meslekî ve teknik lise yöneticilerinden “katılıyorum” seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 32,4’tür. Genel lise 
yöneticilerinden “tamamen katılıyorum” diyenlerin oranı % 7,1; Meslekî ve teknik lise yöneticilerinden  
“tamamen katılıyorum” diyenlerin oranı % 17,6’dır. Meslekî ve teknik okul yöneticileri döner sermaye işleri ile 
ilgili  işlemleri yürütürken, teknolojiden genel lise yöneticilerinden  daha çok yararlanmaktadırlar. Bunun nedeni 
meslekî ve teknik okullarda döner sermaye ile ilgili işlemlerin olması olabilir.  
 
Genel lise yöneticilerinden “Okulun ayniyat işlerinin yürütülmesinde teknolojiden yararlanılmaktadır.” 
Maddesine “katılıyorum” seçeneğinde  yanıt verenlerin oranı % 42,9; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden 
“katılıyorum” seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 61,8’dir. Genel lise yöneticilerinden aynı maddeye 
“tamamen katılıyorum” seçeneğinde  yanıt verenlerin oranı % 42,9; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden 
“tamamen katılıyorum” seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 20,6’dir. Her iki grup da ayniyat hizmetlerinin 
yürütülmesinde  teknolojiden yararlanma düzeyinde görüş birliği içindedirler.  
 
Genel lise yöneticilerinden “Okulun ayniyat işlerinin denetlenmesinde teknolojiden yararlanılmaktadır” 
maddesine “katılıyorum” seçeneğinde  yanıt verenlerin oranı % 35,7; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden 
“katılıyorum” seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 50’dir. Genel lise yöneticilerinden aynı maddeye “tamamen 
katılıyorum” seçeneğinde  yanıt verenlerin oranı % 42,9; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden “tamamen 
katılıyorum” seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 20,6’dir. Her iki grup da ayniyat hizmetlerinin 
denetlenmesinde  teknolojiden yararlanma düzeyinde görüş birliği içindedirler. 
 
Genel lise yöneticilerinden “Okulun bütçe işlerinin yürütülmesinde teknolojiden yararlanılmaktadır.” 
Maddesine “katılıyorum” seçeneğinde  yanıt verenlerin oranı % 57,1; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden 
“katılıyorum” seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 47,1’dir. Genel lise yöneticilerinden aynı maddeye 
“tamamen katılıyorum” seçeneğinde  yanıt verenlerin oranı % 28,6; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden 
“tamamen katılıyorum” seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 23,5’dir. Her iki grup da okulun bütçe işlerini 
yürütürken teknolojiden yararlanma düzeyinde  görüş birliğindedir. 
 
Genel lise yöneticilerinden “Okulun gereksinimlerinin  bütçe olanaklarına göre karşılanması için 
teknolojiden yararlanılmaktadır.” Maddesine “katılıyorum” seçeneğinde  yanıt verenlerin oranı % 42,6; 
meslekî ve teknik lise yöneticilerinden “katılıyorum” seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 41,2’dir. Genel lise 
yöneticilerinden aynı maddeye “tamamen katılıyorum” seçeneğinde  yanıt verenlerin oranı % 14,3; meslekî ve 
teknik lise yöneticilerinden “tamamen katılıyorum” seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 26,5’dir. Meslekî ve 
teknik lise yöneticilerinin genel lise yöneticilerine göre teknolojiden daha yoğun yararlandıkları söylenebilir. 
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Bina ve Arsa (Alt Yapı) işleri 
 

Tablo 8. Bina ve Arsa İşlerinde (Alt Yapı) Teknoloji Kullanımı 
 

Genel 
Liseler 

Meslekî ve 
Teknik Liseler 

 
Konu Sıklık derecesi 

f % f % 
Tamamen katılmıyorum 0 0 2 5,9 
Katılmıyorum 4 28,6 10 29,4 
Kararsızım 2 14,3 8 23,5 
Katılıyorum 6 42,9 5 14,7 
Tamamen katılıyorum 2 14,3 8 23,5 

Okulumuzun 
alt yapısı 
gelişen 
teknolojilere 
uyacak  şekilde 
planlanmıştır. Cevapsız 0 0 1 2,9 

Tamamen katılmıyorum 0 0 3 8,8 
Katılmıyorum 1 7,1 7 20,6 
Kararsızım 3 21,4 2 5,9 
Katılıyorum 9 64,3 12 35,3 

Okulda 
herkesin 
internet 
üzerinden 
bilgiye 
ulaşmasını 
sağlayıcı ortam 
bulunmaktadır. 

Tamamen katılıyorum 1 7,1 10 29,4 

Tamamen katılmıyorum 0 0 5 14,7 
Katılmıyorum 3 21,4 3 8,8 
Kararsızım 3 21,4 10 29,4 
Katılıyorum 6 42,9 9 26,5 
Tamamen katılıyorum 1 7,1 6 17,6 

Okulun bina, 
araç- gereç ve 
tesislerini etkili 
bir şekilde 
kullanabilmek 
için 
teknolojiden 
faydalanılmakt
adır. 

Cevapsız 1 7,1 1 2,9 

 
Genel liselerdeki okul yöneticileri ile  meslekî ve teknik okullardaki yöneticilerin okullarının teknolojik alt 
yapıya ne düzeyde uygun olduğuna ilişkin görüşlerine bakılmıştır (Tablo 8). 
 
Araştırmaya katılanlara, okullarının teknolojik alt yapıya uygunluğunu belirtmeye yarayan üç madde verilmiş; 
bunların frekans ve yüzdeleri karşılaştırılmıştır. 
 
Genel lise yöneticilerinden “Okulumuzun alt yapısı gelişen teknolojilere uyacak  şekilde planlanmıştır”  
maddesine “katılıyorum” seçeneğinde  yanıt verenlerin oranı % 42,9; “tamamen katılıyorum” seçeneğinde yanıt 
verenlerin oranı % 14,3; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden  “tamamen katılıyorum” seçeneğinde  yanıt 
verenlerin oranı % 23,5; “katılmıyorum” seçeneğinde yanıtın verenlerin oranı % 29,4’tür. Genel lise yöneticileri 
okulun alt yapısının gelişen teknolojilere uygunluğu görüşünde iken, meslekî ve teknik lise yöneticileri uygun 
olmadığı görüşündedirler. 
 
Genel lise yöneticilerinden “Okulda herkesin internet üzerinden bilgiye ulaşmasını sağlayıcı ortam 
bulunmaktadır”maddesine “katılıyorum” seçeneğinde  yanıt verenlerin oranı % 64,3; meslekî ve teknik lise 
yöneticilerinden  “tamamen katılıyorum” seçeneğinde  yanıt verenlerin oranı % 29,4; “katılıyorum” seçeneğinde 
yanıtın verenlerin oranı % 35,3’tür. Genel lise yöneticileri ile meslekî ve teknik lise yöneticileri okullarında 
herkesin internet üzerinden bilgiye ulaşabileceği görüşünde birleşmektedirler. 
 
Genel lise yöneticilerinden “Okulun bina, araç-gereç ve tesislerini etkili bir şekilde kullanabilmek için 
teknolojiden faydalanılmaktadır”maddesine “katılıyorum” seçeneğinde  yanıt verenlerin oranı % 42,9; 
meslekî ve teknik lise yöneticilerinden “katılıyorum” seçeneğinde yanıtın verenlerin oranı % 26,5’tir. 
“Kararsızım” diyenlerin oranı % 29,4’tür. Genel lise yöneticileri okulun bina, araç-gereç ve tesislerinin  etkili 
biçimde kullanılması için teknolojiden faydalanabilecekleri görüşünde iken, meslekî ve teknik lise yöneticileri 
bu konuda “kararsız” görüşte olduklarını ortaya koymuşlardır. 
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Kütüphane Hizmetleri 
 

Tablo 9.Kütüphane İşlerinde Teknoloji Kullanımı 
 

Genel 
Liseler 

Meslekî ve 
Teknik Liseler 

 
Konu Sıklık derecesi 

f % f % 
Tamamen katılmıyorum 5 35,7 6 17,6 
Katılmıyorum 4 28,6 18 52,9 
Kararsızım 1 7,1 2 5,9 
Katılıyorum 3 21,4 3 8,8 
Tamamen katılıyorum 1 7,1 4 11,8 

Kütüphanede 
bulunan 
internete bağlı 
bilgisayar sayısı 
memnun 
edicidir. Cevapsız 0 0 1 2,9 

Tamamen katılmıyorum 0 0 7 20,6 
Katılmıyorum 5 35,7 10 29,4 
Kararsızım 2 14,3 6 17,6 
Katılıyorum 4 28,6 6 17,6 
Tamamen katılıyorum 2 14,3 5 14,7 

Kütüphane 
hizmetlerini 
yürütürken 
teknolojiden 
yararlanılmakt
adır. Cevapsız 1 7,1 0 0 

 
Genel lise yöneticileri ile meslekî ve teknik lise yöneticilerinin, kütüphane ile ilgili hizmetleri yürütürken 
teknolojiden yararlanma düzeylerine bakılmıştır (Tablo 9). 
 
Araştırmaya katılanlara, kütüphane ile teknoloji  ilişkilerine ilişkin görüş belirtilmesine yardımcı olacak iki 
madde verilmiş; bunların frekans ve yüzdeleri karşılaştırılmıştır. 
 
Genel lise yöneticilerinden “Kütüphanede bulunan internete bağlı bilgisayar sayısı memnun edicidir.”  
Maddesine “tamamen katılmıyorum” seçeneğinde  yanıt verenlerin oranı % 35,7; meslekî ve teknik lise 
yöneticilerinden “tamamen katılmıyorum” seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 17,6’dır. Genel lise 
yöneticilerinden “ katılmıyorum” diyenlerin oranı % 28,6; Meslekî ve teknik lise yöneticilerinden  
“katılmıyorum” diyenlerin oranı % 52,9’dur. Her iki grup da kütüphanede bulunan internete bağlı bilgisayar 
sayısının yetersiz olduğunda görüş birliği içindedir. Genel lise yöneticilerinin görüşü “tamamen katılmıyorum” 
seçeneğinde toplanmıştır.  
 
Genel lise yöneticilerinden “Kütüphane hizmetlerini yürütürken teknolojiden yararlanılmaktadır”  
maddesine “katılmıyorum” seçeneğinde  yanıt verenlerin oranı % 35,7; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden 
“katılmıyorum” seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 29,4’tür. Meslekî ve teknik lise yöneticilerinden  
“tamamen katılmıyorum” seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 20,6’dır. Meslekî ve teknik lise yöneticileri 
kütüphane hizmetlerini yürütürken teknolojiden yararlanamadıkları görüşündedirler. Aynı görüş genel lise 
yöneticileri tarafından daha ihtiyatla ifade edilmektedir. 
 
Eğitim-Öğretim Hizmetleri 

 
Tablo 10. Eğitim-Öğretim İşlerinde Teknoloji Kullanımı 

 
Genel 
Liseler 

Meslekî ve 
Teknik Liseler 

 
Konu Sıklık derecesi 

f % f % 
Tamamen katılmıyorum 0 0 3 8,8 
Katılmıyorum 5 35,7 7 20,6 
Kararsızım 0 0 5 14,7 
Katılıyorum 7 50 13 38,2 

Okulumuzdan 
mezun olan 
öğrenciler, alanı 
ile ilgili 
teknolojiyi iş 
yerlerinde her 
zaman 
kullanabilecekle
rdir. 

Tamamen katılıyorum 2 14,3 6 17,6 

Tamamen katılmıyorum 1 7,1 4 11,8 Öğrencilere 
yeni Katılmıyorum 2 14,3 2 5,9 
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Kararsızım 5 35,7 6 17,6 
Katılıyorum 5 35,7 12 35,3 

teknolojilerin 
kullanılması 
öğretilmektedir. Tamamen katılıyorum 1 7,1 10 29,4 

Tamamen katılmıyorum 0 0 1 2,9 
Katılmıyorum 4 28,6 3 8,8 
Kararsızım 2 14,3 5 14,7 
Katılıyorum 5 35,7 17 50 
Tamamen katılıyorum 2 14,3 8 23,5 

Eğitim ve 
öğretimde 
verimliliğin 
artırılmasına 
yönelik 
araştırmalarda 
teknolojiden 
yararlanılmakt
adır 

Cevapsız 1 7,1 0 0 

 
 

 
Genel liselerdeki okul yöneticileri ile  meslekî ve teknik okullardaki yöneticilerin eğitim-öğretim ortamında  
teknoloji kullanma düzeylerine  bakılmıştır (Tablo 10).  
 
Araştırmaya katılanlara, eğitim-öğretim ortamında teknoloji kullanmaları beklenen hususlara ilişkin  dört madde 
verilmiş; bunların frekans ve yüzdeleri karşılaştırılmıştır. 
 
Genel lise yöneticilerinden “Okulumuzdan mezun olan öğrenciler, alanı ile ilgili teknolojiyi iş yerlerinde 
her zaman kullanabileceklerdir.”  Maddesine “katılıyorum” seçeneğinde  yanıt verenlerin oranı % 50; 
“tamamen katılıyorum” seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 14,3; meslekî ve teknik lise yöneticilerinin 
“katılıyorum” seçeneğinde  yanıt verenlerin oranı % 38,2; “tamamen katılıyorum” seçeneğinde yanıtın verenlerin 
oranı % 17,6’dır. Genel lise yöneticileri okullarından mezun öğrencilerin alanlarıyla ilgili  teknolojiyi iş 
yerlerinde her zaman kullanabilecekleri düşüncesinde iken, meslekî ve teknik lise yöneticileri bu denli olumlu 
görüş taşımamaktadırlar. 
 
Genel lise yöneticilerinden “Öğrencilere yeni teknolojilerin kullanılması öğretilmektedir”  maddesine 
“katılıyorum” seçeneğinde  yanıt verenlerin oranı % 35,7; meslekî ve teknik lise yöneticilerinin “katılıyorum” 
seçeneğinde  yanıt verenlerin oranı % 35,3; “tamamen katılıyorum” seçeneğinde yanıtın verenlerin oranı % 
29,4’tür. Meslekî ve teknik lise yöneticileri, öğrencilere yeni teknolojilerin kullanılmasının öğretildiğini 
belirtirken, genel lise yöneticileri bu konuda kararsız eğilimde olmuşlardır. 
 
Genel lise yöneticilerinden “Eğitim ve öğretimde verimliliğin artırılmasına yönelik araştırmalarda 
teknolojiden yararlanılmaktadır”  maddesine “katılıyorum” seçeneğinde  yanıt verenlerin oranı % 35,7; 
“tamamen katılıyorum” seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 14,3; meslekî ve teknik lise yöneticilerinin 
“katılıyorum” seçeneğinde  yanıt verenlerin oranı % 50; “tamamen katılıyorum” seçeneğinde yanıtın verenlerin 
oranı % 23,5’tir. 
 
İki grup okul yöneticisi de  eğitim-öğretim ortamlarında teknolojinin kullanıldığı, öğrencilere öğretildiği ve 
teknolojiden yararlanıldığı yolunda orta düzeyde (% 50-60 oranında) görüş belirtmektedirler. “Tamamen 
katılıyorum” seçeneğinin az seçilmiş olması, yanıtların diğer seçeneklere dağılması  eğitim-öğretim ortamlarında 
teknolojinin istenilen düzeyde kullanılmadığının belirtisi olabilir. 

 
Sonuçlar ve Öneriler 

 
Sonuçlar 
1. Genel liselerdeki okul yöneticileri ile meslekî ve teknik eğitim veren okul yöneticilerinin teknolojik liderlik 

yeterlilikleri arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır.   
2. Genel liselerdeki okul yöneticileri ile meslekî ve teknik eğitim veren okul yöneticilerinin kendilerini 

teknolojik liderlikte öğretmenlerden daha yeterli gördükleri anlaşılmaktadır. 
3. a. Öğrenci İşleri: Genel lise yöneticileri ile meslekî ve teknik lise yöneticileri, yıllara göre öğrenci 

başarısını izlerken teknolojiden yararlanmaktadırlar. 
Genel lise yöneticileri ile meslekî ve teknik lise yöneticileri öğrenci staj iş yerleri seçiminde teknolojiden 
yeterince yararlanmamaktadırlar. 
Genel lise yöneticileri ile meslekî ve teknik lise yöneticileri öğrencilerle ilgili belge hazırlama işlerinde 
teknolojiden yararlanmaktadır.  
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 Genel lise yöneticileri ile meslekî ve teknik lise yöneticileri, öğrencilerin devam ve devamsızlık işlerinde 
teknolojiden iyi düzeyde yararlanmaktadır. 
b. Personel işleri: Genel lise yöneticilerinin, meslekî ve teknik lise yöneticilerine göre üst makamlardan 
gelen emir, genelge ve yönetmeliklerin okuldaki ilgililere duyurulmasında teknolojiden daha çok 
faydalanmaktadırlar. 
Genel lise yöneticileri ile meslekî ve teknik lise yöneticileri okuldaki personelin çalışmalarını 
değerlendirirken teknolojiden faydalanmaktadırlar. 
Genel lise yöneticileri ile meslekî ve teknik lise yöneticileri okuldaki görevlerin uyumlu bir iş birliği içinde 
işleyişinde teknolojiden faydalanmaktadırlar 
Genel lise yöneticileri ile meslekî ve teknik lise yöneticileri, eğitim ve öğretimin en etkili ve verimli olarak 
yürütülmesi için, öğretim yılı başında ders dağıtımında teknolojiden yararlanmaktadırlar. 
 c. Büro işleri: Genel lise yöneticileri ile meslekî ve teknik lise yöneticileri okulun ihtiyaçlarını tespit 
etmede teknolojiden benzer düzeyde yararlanmaktadırlar. 
Genel lise yöneticileri ile meslekî ve teknik lise yöneticileri okul içinde  ya da dışında yapılan toplantılarda 
alınan kararların ve tutanakların değerlendirilmesinde teknolojiden yararlanmaktadırlar. 
Genel lise yöneticileri  yönetimin sürekli geliştirilmesine yönelik araştırmalarda teknolojiden yararlanırken,  
meslekî ve teknik lise yöneticileri yeterince yararlanmamaktadırlar. 
Genel lise yöneticileri ile meslekî ve teknik lise yöneticileri çalışmaları ile ilgili öğretim yılı sonu 
raporlarının hazırlanmasında teknolojiden daima yararlanmaktadırlar. 
d. Araştırma-Planlama İşleri: İki yönetici grubunda da okul çevresinin gereksinim duyacağı 
teknolojilerin değerlendirilmediğini düşünenlerle düşünmeyenlerin oranı bir birine yakındır. 
Her iki yönetici grubunda da yönetimde verimliliğin artırılmasına yönelik araştırmalarda teknolojiden 
yararlanıldığında orta düzeyde görüş birliği bulunmaktadır. 
Her iki grup yönetici de  yönetimin verimliliğinin arttırılması ve sürekli geliştirilmesi için yapılan 
araştırmaların sonuçlarını değerlendirmede teknolojiden orta düzeyde yararlanıldığı görüşündedir.  
Her iki grup yönetici de okuldaki bütün çalışmaların planlanmasında  teknolojiden  yararlanıldığı 
görüşündedir. 
Her iki grup yönetici de  yönetimin sürekli geliştirilmesine yönelik araştırmalarda  teknolojiden 
yararlanıldığı görüşündedir. 
e. Mali İşler: Meslekî ve teknik okul yöneticileri döner sermaye işleri ile ilgili  işlemleri yürütürken, 
teknolojiden genel lise yöneticilerinden  daha çok yararlanmaktadırlar. 
Her iki grup yönetici de ayniyat hizmetlerinin yürütülmesinde teknolojiden yararlanma düzeyinde görüş 
birliğindedir.  
Her iki grup yönetici de ayniyat hizmetlerinin denetlenmesinde  teknolojiden yararlanma düzeyinde görüş 
birliğindedir.  
Her iki grup yönetici de okulun bütçe işlerini yürütürken teknolojiden yararlanma düzeyinde  görüş 
birliğindedir. 
Meslekî ve teknik lise yöneticileri, genel lise yöneticilerine göre malî konularda teknolojiden daha yoğun 
yararlanmaktadır. 
f. Bina ve arsa (alt yapı) işleri: Genel lise yöneticileri okulun alt yapısının gelişen teknolojilere uygun 
olduğu görüşünde iken, meslekî ve teknik lise yöneticileri uygun olmadığı görüşündedirler. 
Genel lise yöneticileri ile meslekî ve teknik lise yöneticileri okullarında herkesin internet üzerinden bilgiye 
ulaşabileceği görüşünde birleşmektedirler. 
Genel lise yöneticileri okulun bina, araç-gereç ve tesislerinin  etkili biçimde kullanılması için teknolojiden 
faydalanabilecekleri görüşünde iken, meslekî ve teknik lise yöneticileri bu konuda “kararsız” görüşte 
olduklarını ortaya koymuşlardır. 
g. Kütüphane işleri: Her iki grup da kütüphanede bulunan internete bağlı bilgisayar sayısının yetersiz 
olduğunda görüşündedir.  
h.Eğitim-öğretim hizmetleri: Genel lise yöneticileri okullarından mezun öğrencilerin alanlarıyla ilgili  
teknolojiyi iş yerlerinde her zaman kullanabilecekleri düşüncesinde iken, meslekî ve teknik lise yöneticileri 
bu denli olumlu görüş taşımamaktadırlar. 
Meslekî ve teknik lise yöneticileri, öğrencilere yeni teknolojilerin kullanılmasının öğretildiğini belirtirken, 
genel lise yöneticileri bu konuda kararsız eğilimde olmuşlardır. 
Meslekî ve teknik lise yöneticileri, öğrencilere yeni teknolojilerin kullanılmasının öğretildiğini belirtirken, 
genel lise yöneticileri bu konuda kararsız eğilimde olmuşlardır. 
İki grup okul yöneticisi de  eğitim-öğretim ortamlarında teknolojinin kullanıldığı, öğrencilere öğretildiği ve 
teknolojiden yararlanıldığı yolunda orta düzeyde görüş belirtmektedirler. 
Her iki grup okul yöneticisinin, üçüncü alt problemin maddelerindeki seçeneklere verdikleri cevaplar orta 
düzey yüzdelerde kümelenme eğilimi göstermektedir. 
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Öneriler  
1. Genel liselerde görevli öğretmenlerle, meslekî ve teknik liselerde görev yapan öğretmenlerin, eğitim 
ortamlarında teknolojiden yararlanma düzeyleri araştırılabilir. 
2. Orta öğretim kurumlarında görev yapan eğitim yöneticilerinin, teknolojik liderlik konusunda 
bilgilendirilmesi için hizmet içi eğitim çalışmaları düzenlenmelidir. 
3. Orta öğretim kurumlarının kütüphanelerinde internet kullanımı yeterli hale getirilmeli ve 
yaygınlaştırılmalıdır. 
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