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ONSOZ
Dunyadaki

gelismelerden

geri kalmamasi

gereken iilkemizin,

Dunyanm

gelismis ulkeleri arasmda yer alabilmesi icin egitime gereken onemi vermesi ve hizla
Dunyada meydana gelen gelismelere ayak uydurabilmesi
meydana

gelen

gelismelere

ayak uydururken

gerekmektedir. Dunyada

uygulan

gelismeleri

kendimize

uyarlamadan ve arastirmadan ozellikle egitim alanmdaki gelismelerin oldugu gibi
kopyalanmasi

ulkemize

ve

gelecegimiz

olan

genclerimize

buyuk

zararlar

verebilecektir.
Cagdas dunyada uzun zamandir farkmda olunan ve hakkmda arastirmalar
yapilarak meydana getirebilecegi

zarara yonelik onlemler almmaya cahsilan bir

durumla karsi karsiyayiz; "is yerinde psikolojik yildirma" veya en 90k bilinen adiyla
"mobbing", yapilan arastirmalar neticesinde psikolojik yildirma her kulturde ve her
turlu

orgut

yapismda

gerceklestirmelerinde,

gcrulebilmektedir.

kendileri

ile

alakah

Ogrencilerimizin
ileriye

yonelik

kendilerini

saglikh

kararlar

almalarmda onemli bir yere sahip olan rehber ogretmenlerimiz meslekleri geregi risk
altmda olabilirler. Kisilik ve davramslanyla

genclerimizi

olacak

surecinden

rehber

ogretmenlerimizi

yildirma

yetismesinde
korumak

icin

rol-model
harekete

gecilmelidir, Bu cahsrnada, yukanda soztl edilen ongoruden yola cikilarak rehber
ogretmenlerimizin psikolojik yildirmaya yonelik gorusleri incelenmistir.
Yuksek lisans yapmaya karar vermemde beni cesaretlendiren

sevgili esim

Meliha KILI<;'a, arastirmaya katilan rehber ogretmenlere, destegi ve onerileri ile
surekli yanmda oldugunu

hissettigim

Yrd.Doc.Dr,

duygulanmla tesekkur ederim.
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Gokmen DAGLI'ya

samimi

OZET
KKTC DEVLET OKULLARINDA GOREV YAPAN REHBER VE
PSiKOLOJiK DANI~MANLARIN OKUL YONETiMiNDE
PSiKOLOJiK YILDIRMA OLGUSUNA
YONELiK DURUM <;ALI~MASI

KILI<;, Ismet
Yuksek Lisans, Egitim Yonetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlamasi Anabilim Dali
Tez Danismaru: Yrd. Do9. Dr. Gokmen DAG-LI
Temmuz,2012

Bu arastirmada KKTC Devlet Okullannda Gorev Yapan Rehber ve Psikolojik
Darusmanlann Psikolojik Yildirmaya Yonelik Durum Cahsmasi yapilacaktir, Alan
yazmmda sirasiyla "psikolojik yildirma", "rehberlik ve psikolojik damsmanhk"
konulan uzerinde durulmustur.
Yapilan bu arastirmada nitel arastirma yontemlerinden gorusme teknigi
kullamlnustir. Bu arastirmada veri toplama araci olarak "Yan Yapilandmlmis
Gorusme Formu" hazirlanarak rehber ogretmenlere uygulanrrustir. Gorusmeler ses
kayrt cihazr ile kaydedilmis ve bu kayitlar "Icerik Analizi"

yontemiyle analiz

edilmistir.
Cahsma grubunu belirlemek icin, amach omekleme yontemlerinden, kartopu
crnekleme yontemine basvurulmustur, Arastirmaya 27 rehber ogretmen dahil
edilmistir. Verilerin toplanmasmda uygulanan gorusme formunda psikoloj ik
yildirmayi etkileyen davramslar dikkate almarak gorusme sorulan hazirlanrmstir.
Rehber ogretmenlere, hazirlanan psikolojik yildirmaya yonelik sorular yoneltilmistir.
Katihrncilann tamanuyla arastirmaci bizzat gor-U~m-U~ ve mulakat yoluyla sorulara
cevaplar almrmstir.
Arastirmanm bulgulan su sekilde czetlenebilir:

iii

KKTC devlet okullarmda cahsan Rehber ogretmenler okullarda kendilerini
ifade edebilecek yeterli zarnam ve anlayisi bulamadiklanni belirtrnektedirler.
Okullarda

yoneticiler

ve ogretrnenler

tarafmdan

rehberlik

ve psikolojik

damsma hizrnetlerinin yeterince bilinmedigini ve ozellikle ogretmenler yasasmdaki
rehber ogretmenlerle

alakali ifadeden kaynakh meslegin ilkeleri ile uyusmayan

gorevlerin kendilerine verilebildigini
sayilan nedenlerden
yasayabildiklerini

dolayi okul ortarnmda
belirtmislerdir.

donusebilmektedir.

belirtrnislerdir.

Rehber

sorgulanabildiklerini,

Bu

yonetici

catismalar

ogretmenler

Rehber ogretrnenler yukanda

bazen

ve ogretmenlerle

bazen

psikolojik

okul ortarnmda

bu sorgularnalarm bazen baski-saldmlara

bunun neticesinde rnotivasyon kaybi yasadiklanm,

catisma

yildirmaya

rnesleki

olarak

donusebildigini

baski-saldinlann

ve

siddetine gore

fiziksel ve/veya ruhsal sorunlar yasaya bildiklerini belirtmislerdir.
Rehber ogretmenler
neticesinde

basanlan

edilrnediklerini

haksiz elestirilerle

gormezden

dusunduklerini

karsilasabildiklerini,

gelinerek,

belirtmislerdir.

basanlanndan

Rehber ogretmenler

bu elestiriler
oturu

takdir

rehberlik

ve

psikolojik damsmanlik mesleginin ilkelerinin yoneticiler ve ogretmenler tarafmdan
yeterince bilinmedigini, zarnan zarnan psikolojik damsma gorusmelerine iliskin etik
ihlaller

yapilabildigini,

ozellikle

yoneticiler

tarafmdan

meslegin

ilkeleri

ile

uyusmayan gorevlerin daha fazla onemsendigini belirtmislerdir,

Anahtar Kelirneler: KKTC, psikolojik yildirma, rehberlik ve psikolojik damsma,
rehber ogretmen.
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ABSTRACT
THE STUDY EXPRESSING THE ATTITUDES OF SCHOOL COUNSELORS
EMPLOYED AT TRNC PUBLIC SCHOOLS TOWARDS MOBBING

KILI<;, lsmet
Post Graduate: Educational Management, Supervision and Planning
Thesis Advisor: Ass. Professor Gokmen DAGLI
July, 2012

This research study undertakes to determine the attitudes of School
Counselors employed at TRNC public schools towards "mobbing". The study will
also emphasize the relationship between mobbing and counseling themes.
As a method of qualitative analysis, the interview technique was used for this
study. "Semi-Structured Interview" questionnaires were prepared and applied to
school counselors as the means of data collection for this research. Each interview
was recorded and data later analyzed using "content analysis" method.
As part of purposive sampling technique, snowball sampling method was
used to determine the sample group. 27 school counselors were included into the
study. Behaviors that affect mobbing were taken into consideration when preparing
the interview questions. These questions were put to school counselors during the
interviews. The researcher personally met with each of the participating school
counselors and received their answers to the interview questions.
The findings of the study can be summarized as follows:
The school counselors employed at the TRNC public schools indicated that
they had neither the sufficient time nor the understanding in expressing themselves.

V

During the interviews the counselors indicated that teachers as well as school
administrators knew little about the counseling services offered at schools and the
responsibilities of school counselors. Hence they see no harm in school counselors
being assigned to duties and responsibilities beyond their professional principles or
outside their field of expertise. The school counselors believe for the reasons stated
above conflict often arose between the school counselors, teachers and the school
administrators.

These conflicts could sometimes form the basis of mobbing at

schools. They stated that mobbing in the school environment results in questioning
the professional

role of school counselors.

pressure on the school counselors

Some of these queries could cause

and in the short term result in the loss of

motivation amongst them. While the intensity of these pressure attacks could easily
cause physical and psychological problems for the school counselors.
The school counselors believe they are faced with unfair criticism. These
criticisms cause colleagues to ignore their achievements or shadow their success.
Many feel they are not acknowledged

for their achievements.

Many others are

convinced teachers and administrators

are not familiar with school counselors'

professional principals, ethical violations occur from time to time particularly during
consultation
particular

sessions and most important of them all school administrators

in

attach more importance to duties not in line with the school counselors'

professional principles.

KEY WORDS: TRNC, Mobbing, School Counselor
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BOLUMI

GiRi~
Bu bolumde arastirmamn problemi, amaci, onemi, smirhhklan,

sayiltilan ve

arastirma ile ilgili tammlar yer almaktadir,

1.1.

Problem

Birey, cevresiyle ne kadar saghkh iletisim kurarsa kursun, mutlu bir hayatmm
olmasi sadece kendisine

bagh degildir. lcinde bulundugu

ortamlarda iliski kurdugu diger insanlarm davramslan,

sosyal ortam ve bu

cahstigi orgut kulturu bu

surecte onemli bir etkiye sahiptir. Cunku isyeri arkadaslanmn
durumu bireyin psikolojisini,

sosyal ve psikolojik

dolayisiyla da sosyal hayatim olumsuz etkileyebilir.

Bireyi olumsuz etkileyen bu davramslar, istemdisi olabilecegi gibi kasith olarak
bireyi yildirma amach da olabilmektedir (Gurbuz, 2012)

Cagimizda toplumsal yapi, eski duragan goruntusunu yitirmistir. Teknik, bas
dondurucu

bir hizla gelismektedir.

Bilimsel,

toplumsal degisimi hizlandirmaktadir,

sanatsal ve politik gelismeler

de

Bu durum karsisinda, ogrcncilcrin gelisim

gorevlerini gerceklestirmede yetersiz kalan okullarm rehberlik ve psikolojik damsma
hizmetleriyle desteklenmesi, zorunlu hale gelmistir (Chen, 2009)

Egitim sektoru, insanm sadece bilgi di.izeyini artirrnakla kalrnayip onun ahlaki
degerler kazanmasma, kulturel gelisimini saglayarak topluma nitelikleri iyilestirilmis
bireyler

yetistirmeye

olusturulmasinda

odaklanrmstir.

Dolayisiyla

egitim sektoru cahsanlanrun

saghkh

bir

gayretleri ve emekleri

toplumun
goz ardi

edilemez. Bu nedenle, diger sektorlerde cahsanlara nazaran, egitimcilerin saghkh,
huzurlu ortamlarda cahsmalannm

onceligi oldugu scylenebilirtjiimsek

Ertek, 2009).

Yirmi bes yili askm si.iredir okullardaki yildirma olaylan, arastirmalara konu olurken

1

yakm zamanda yildirmanm orgutsel davrarns literatilrilnde onemli bir yer tutmaya
basladigi gorulmektedirtSahin, 2006).
Tum orgutlerde oldugu gibi egitim orgutlerinde de, amaci gerceklestirmede
kullamlan
etkilesimin

en onemli

arac, bireylerarasi

daha yogun

yasandigi

ogretmenlerin performansmda,

iletisim

okullardaki

ve etkilesimdir.
orgutsel

Iletisim

ve soysal

ve

iliskilerin,

orgute baghligmda ve ruh saghginda daha ozel bir

onem arz edecek ve bu onem yalmzca cahsan icin degil, orgutun saghgi ve etkililigi
icin de gecerli olacaktir. (Aydm, 2009). Bu durum, orgutun uzun sure ayakta
kalmasiru saglayacak ve psikolojik yildirmarun yikici olma olasihgmi da azaltacaktir.

Son yillarda yonetim ve cahsma psikolojisi alanmda cahsma yapan bilim
adamlan, isyeri baglannh psikolojik bir sorundan kaynaklanan isyerinden uzaklasma
olgusu

saptamislardrr.

Baslangicta

isyerinde

var olan rekabetten

kaynaklanan

psikolojik baskilarla ortaya 91kt1g1 dusunulen, ancak varhgi ve boyutunun onemi
daha once fark edilmeyen ve ozellikle istifa ederek isyerlerinden aynlan cahsanlar
arasmda sik gorulen bu olguya, "psikolojik yildirma"

adi verilmektedir

(Tmaz,

2008).

Gunttmuzde

cahsma

yasarmnda

sikca

rastlanan,

bedensel

ve zihinsel

sorunlarm arastirmacilar tarafmdan farkh bilim dallan cercevesinde incelenmesiyle
birlikte, bircok arastirmaci bu konuda ortak bir nokta olan "psikolojik yildirma"
konusu uzerinde calismaya baslamistir, Ctmku yildirmaya maruz kalan cahsanlar,
ortak bulgular gostermekte

ve bu bulgularm, calisma hayatma olumsuz etkileri

bulunmaktadir (Acar ve Dundar, 2008).

Yapilan arastirmalar, yildirma magdurlanmn cogunun basanh, sosyal, idealist
ve orgutsel baghhklannm
tepki vermediklerini

90k yuksek oldugunu ve ugradiklan baskilara uzun sure

ortaya koymustur. Ancak bu kisilerin yasadiklan

sonra orgutsel

baghhklannm

gorulmektedir.

Psikolojik

azaldigi

yildirma

ve isten

sonucunda

aynlma
orgut;

cahsanlanrn kaybetmektedir (Ozler, Atalay ve Sahin, 2008).

2

niyetlerinin
basanh

ve

olaylardan
olustugu
yetenekli

Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti Milli Egitim Genclik ve Spor bakanhgina
bagh devlet okullannda
kurumlarmdaki
getirmektedir.

bulunma zorunlulugu

psikolojik

damsmahk

Rehber Ogrctmenlerin

olan rehber ogretmenlerin,

gorevleri,

agir

gorev sahalan,

egitim

yi.ikleri de beraberinde

is yi.ikleri ve ilgilendikleri

konular dikkate ahmrsa, calisma ortammda kendilerine verilecek olan destegin 90k
onemli oldugu bir gercektir. Bu amacla, bu arastirmada "KKTC devlet okullarmda
gorev yapmakta olan rehber ogretmenlerin psikolojik yildirmaya yonelik gorusleri
nasildir? Sorusunun cevabi aranacaktir.

1.2.

Problem Ciimlesi

A91k ve secik tammlanmis ve neler yapilacagi belli olan arastirma problemi,
arastirma icin iyi bir baslangictir (Karasar, 2003). Bu nedenle arastirmada KKTC
devlet okullannda gorev yapmakta olan rehber ogretmenlerjn psikolojik yildirmaya
yonelik gorusleri nasildir? Sorusuna yonelik durum cahsmasi yapilacaktir,

1.3.

Alt Problemler

Bu arastirmanm amaci Kuzey Kibns Ttlrk Cumhuriyeti Egitim Sistemi icinde
yer alan ilkokul, ortaokul ve liselerde gorev yapan rehber ogretmenlerin psikolojik
yildirmaya yonelik goruslerini belirlemektir.

Bu amac dogrultusunda KKTC ilkokul,

ortaokul, liselerinde gorev yapan rehber ogretmenlerin psikolojik yildirmaya iliskin
goruslerine ulasabilmek icin asagidaki sorulara cevap aranrmstir:

1- Calisma ortammizda kendinizi ifade edebilecek yeterli zamarn ve anlayisi
bulabiliyor musunuz? Bu konudaki dusuncelerinizl

omeklerle aciklayabilir

misiniz?
2- Kisisel yasantmizla ilgili is ortammda elestiriler ahyor musunuz? Mesnetsiz
suclamalarla

karsilasiyor

musunuz?

anlatabilir misiniz?
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Dusuncelerinizl

ornekler

vererek

3- Mesleki kariyerinizi zedeleyecek, mesleginizln ilkeleri ile alakasi olmayan,
niteliklerinizin

disinda gorevler verildi mi? Bu durumda neler yapugmizr

ornekler vererek anlatabilir misiniz?
4- Catismalanmzda isinizi tamamen veya kismen yapmamzi engelleyecek siddet
iceren durumlarla

karsilastigimz

oluyor mu? Orneklendirerek

anlatabilir

misiniz?
5- Yaptigimz

islere yonelik

olumsuz

elestiriler

ahyor musunuz?

Bu gibi

durumlarla hangi sikhkla karsilasiyorsunuz?
6- Y aptigimz cahsmalarda

mesleki olarak sorgulamp haksiz elestiriler ahyor

musunuz? Dil§ilncelerinizi Ornekler vererek anlatabilir misiniz?
7- i§ ortammda maruz kaldiginiz saldmlar ve baskilar fiziksel, ruhsal saghgmizi
ne sekilde etkiliyor? Aciklar nusiniz?
8- Okulda

yaptigimz

cahsildigunz

faaliyetler

oluyor

mu?

haksiz

yere

Bu durumlarla

elestirilerek

hangi

sikhkla

yildmlmaya
karsi

karsiya

kahyorsunuz?
9- Y apngmiz calrsmalarda kisisel yasantiruz on plana cikanlarak basanlanrnz
gormezlikten

gelinip haksiz

elestiriler

ahyor musunuz?

Dusuncelerinizi

ornekler vererek anlatabilir misiniz?
10- Cahsrna ortammda gorev tammmiz dikkate almmayarak mesleginizin ilkeleri
ile

ilgisiz

isler

verilerek,

gercek

cahsmalarirnza

zaman

ayirmamz

engellenebiliyor mu? Dusuncelcrinizi omekler vererek anlatabilir misiniz?
11- i§ ortarmmzda

PDR

ilkeleri,

arkadaslanmz

tarafmdan

meslegin

dikkate

etik kurallan

idareciler

ahrnyor mu? Dusuncelerinizi

ve is
ornekler

vererek anlatabilir misiniz?

1.4.

Arastrrmamn Onemi

Modem orgutlerin en degerli vazgec;ilmezlerinin basmda suphesiz cahsanlan
gelmektedir. Cahsanlanndan

katihm ve basan bekleyen orgutlerin onem vermesi

gereken oncelik ise calrsanlarma saghkh ve guvenli bir calisma ortami saglamak
olmahdir. Bu nedenle basanyi hedefleyen orgutler, cahsanlann
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sorunlanm ortaya
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cikarmak

amaciyla

surekli olarak arastirma

ve gelistirme

cahsmalan

yapmak

durumundadirlar, (Gurbuz, 2012)

Okul ortammda egitim-ogretim silrecinde gerek bilgi aktanmi gerekse olumlu
davramslann

kazandmlmasi

acismdan, kisilerarasi etkilesim ve iletisim buyuk bir

oneme sahiptir. Bu nedenle okullarda gorulen yildirma davramslan cok dikkatli bir
bicimde incelenmelidir.
kullanmalan

Okullarda ogretmenlerin performanslanm

ve nitelikli bicimde cahsmalan

en list duzeyde

icin yildirma davraruslannm

onune

gecilmesi gerekmektedir (Yildmm, 2010).
i~ yerlerinde yildirrna ile ilgili Iiteraturde yer alan arastirmalar
alanlarmda

oldugu

gibi,

okullarda

da

egitimcilerin

yasadiklan

diger i~

yildirmanm

incelenmesi geregini ortaya koymaktadir (Toker Gokce, 2006). Kuzey Kibns Turk
Cumhuriyeti'nde

i~ yerinde yildirma yeni bir kavram oldugundan, okul ortammda

yildirmayi irdeleyen akademik arastirmalar yapilmamistir. Egitim alanmda yasanan
yildirmanm ve ozellikle KKTC Milli Egitim Genclik ve Spor Bakanhgina bagh
olarak cahsan rehber ogretmenlerin, psikolojik yildirmaya maruz kalma durumlan
simdiye kadar aynntih bir bicimde incelenmemis
yapilma ihtiyacim ortaya cikarnusnr.

olmasi, boyle bir arastirmanm

KKTC' nin kucuk bir ulke olmasi, bunun

yanmda farkh kulturlerden gelmis insanlann bir arada yasamasi bu arastirmayi daha
da onemli kilmaktadir.

1.5.

Sayrltilar

1. Arastirma icin secilen cahsma grubunun evreni temsil edebilecek nitelik
ve nicelikte oldugu kabul edilmektedir.
2. Arastirmaya katilan rehber ogretmenlerin sorulan sorulan samimi ve icten
bir sekilde cevaplandirmrstir.
3. ilgili Iiteratur taramasi

sonucu elde edilen bilgilerin

yeterli oldugu

dusunulmektedir.

1.6.

Smirhhklar

1. Bu arastirma

Kuzey Kibns

Turk Curnhuriyeti'nde

ortaokul ve liselerle snurlidir.
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bulunan

ilkokul,

2. Bu arastirma
Curnhuriyeti'nde

bulunan

2011-2012
ilkokul,

egitim-ogretim
ortaokul

yilinda

ve .liselerde

Kuzey Kibns
gorev

yapan

Turk
rehber

ogretmenlerin gorusleri ile smirhdir.

1. 7.

Tammlar

Metinde sik sik kullamlan terirnlerin, anlarnmm bilinrnesi, okuyucuya
'uygun' bir bakis kazandirabilirt Karasar, 1994). Okuyucuya uygun bir bakis acisi
kazandirabilecek nitelikte gorulen bazi terirnler burada tanimlanmistir.

Okul: Okul her turlu egitim ve ogretimin toplu olarak yapildigi yer olarak
tammlanmaktadir (TDK).

ilkokul: Kuzey Kibns Turk Curnhuriyeti'nde 7-11 yaslan arasmda cocuklann
devarn ettigi egitim kururnu turudur (rnebnet.net).

Ortaokul: Kuzey Kibns Turk Curnhuriyeti'nde 12-14 yaslan arasmda
cocuklann devarn ettigi egitim kururnu turudur (rnebnet.net).

Lise: Lise ise 15-17 yaslan arasmda cocuklann devarn ettigi egitim kururnu
turudur (rnebnet.net).
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~ekil 1. Kuzey Kibns Tilrk Cumhuriyeti Egitim Sistemi (MEB Net,
2012).

Rehber Ogretmen: "Ogretmenler

yasasi uyarmca atanrms olan ve Egitim-

ogretim kurumlarmdaki rehberlik ve psikolojik damsmanlik servislerinde ogrencilere
rehberlik ve psikolojik damsmanhk hizmeti veren, universitelerin psikolojik danisma
ve rehberlik

ile egitimde

personelidir"(KKTC

1.8.

psikolojik

hizmetler

alanmda

lisans

Resmi Gazete sayi 151, 2005).

Kisaltmalar

KKTC

Kuzey K1bns Turk Cumhuriyeti

PDR

Psikolojik Damsmanlik ve Rehberlik

TC

Tilrkiye Cumhuriyeti

MEGSB

Milli Egitim Genclik ve Spor Bakanhgi

EOHD

Egitim Ortak Hizmetler Dairesi

PDRAS

Psikolojik Darusma Rehberlik ve Arasnrma Subesi
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egitimi

almis

BOLUMII

KURAMSAL <;ER<;EVE iLE

u.cn.l ARA~TIRMALAR

2.1. Psikolojik Yildrrma
Psikolojik

yildirma,

Leymann tarafmdan

1980'li

arastmlmaya

yillarda
baslanan,

Alman

Endustri Psikologu Heinz

1990' Ii yillann basmda A vrupa' da

yayilan ve daha sonra bircok ulkede uzerinde ciddi arastirmalar yapilan onemli bir
alandir (Gurbuz, 2012).
Psikolojik yildirma, cahsma hayatmm baslangicmdan bu yana yasanan, ancak
insamn psikolojisi geregi aciga cikanlmaktan kacmilan, adeta bilinmezden gelinen
karmasik ve 90k boyutlu bir kavramdir. Kultur farki gozetmeksizin tum isyerlerinde
ortaya cikabilecegi gibi cinsiyet farki gozetmeksizin herkesin de basma gelebilecek

sonuclan, agrr bir durumdur.

Psikolojik

yildirma,

kamu ve ozel kurumlarda

cahsanlann psikolojik ve fiziksel saghklanm bozan, onlarm isten uzaklastmlmasma
neden olan her tur kaba muameledir (Tmaz 2008).
Dokmen

(2005) ise yildirmayi

"Bir isyerinde, bir apartmanda

veya bir

mahallede birlikte yasayan bir grup insan, 90k kucuk bazi farkhhklanndan dolayi,
iclerinden birisini, bilincli/kasitli olmaksizm kurban olarak secerler, Giderek artan bir
tempoda

onu

beceriksiz,

gecimsiz

olarak

algilamaya

baslayip

reddetme

davramslanyla bu kisiyi gercekten de beceriksiz, gecimsiz, mutsuz, sorunlu bir insan
haline getirirler; o kisiyi psikolojik ve fiziksel anlamda ciddi olarak zedelerler''
seklinde ifade etmektedir.
Cobanoglu (2005) yildirmayi, duygusal bir saldm olarak nitelemektedir. Bu
saldmnm hedefi bir is yerindeki kisi ve kisiler uzerinde sistematik baski yaratip,
ahlak d1~1 yaklasimlarla

performansmi

ve dayanma

aynlmaya zorlamak olarak tammlamaktadir.
psikolojik

teror olarak da adlandmlabilecek;

gormektedir.
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gucunu yok ederek, isten

Bununla birlikte yildirmayi bir cesit
yeni bir cansma

sekli olarak da

r

-

Yildirma literatilre yeni giren bir kavram oldugu icin, daha 90k ingilizce
karsihgr

kullamlmaktadir.

Turkce

karsihgi

konusunda

henuz

bir

netlik

bulunmamakta ve bir terminoloji sorunu yasanmaktadir. Bunun uzerine arastirma
yapanlar, bu olguyu tek bir sozcukle ifade etmek yerine kavrami farkh sekillerde ele
almislardir: Tmaz (2006) "Psikolojik Taciz", Baykal (2005) "Ruhsal Taciz", Onertoy
(2003) "Duygusal Taciz", Dokrnen (2008) " Yildirma", Tutar (2004) "Psikolojik
Siddet", Cobanoglu (2005) "Duygusal Saldm", Arpacioglu (2008) "Zorbalik",
Baltas, "Yildirma", Savas (2007) "Manevi Taciz" kavramlanm kullanrmslardir,
Terminolojide yasanan bu kansikhktan dolayi "mobbing" ve "bullying"
kavramlan bircok kaynakta ayn ele almdigi gibi, aym anlama gelen kavramlar olarak
da ele alinrmstrr. Bu kansikhgm giderilmesi icin H. Leymann psikolojik yildirmayi
ifade etmek icin "mobbing" kavramim kullanmistir, Cunku "bullying" kelimesinin
fiziksel ofke ve tehdit icerdigini dustmmektedir. Ona gore "bullying", okullardaki
fiziksel saldirgan davraruslan ifade etmekte, psikolojik yildirma ise "sosyal ortamdan
izole etmek" gibi daha karmasik davraruslan icermektedir (Leymann, 1996; akt.
Karavardar, 2009).

2.2. Psikolojik Yildirma Olgusunun Tarihsel Gellsimi

i~ yasammda psikolojik yildirma kavrami ilk kez, 1980'li yillann basmda
Isvec' te yasayan alman endustri psikologu Heinz Leymann tarafmdan kullamldigi
bilinmektedir. Leyman'm calisanlar arasmda benzer tipte uzun donemli dusrnanca ve
saldirgan davramslann varhgina dair yaptigr saptamalar sonucunda, bu kavrami
kullandigi gorulmektedir. Cahsrna yasammda bu tarz davramslar, Leymann'dan once
hie kimse tarafmdan fark edilip tammlanmanustir, Bu nedenle Leymann'm gorusleri
ve arastirmalan, butun dunyada isyerlerindeki yildirma davraruslanna iliskin
arastirmalara temel olusturmaktadir, Leymann, isyerinde yildirma davramsmm
varhgmi belirtmekle kalmamis, davramsm ozel niteliklerini, ortaya 91k1~ seklini,
uygulanan siddetten en fazla etkilenen kisiler ve dogabilecek psikolojik sonuclan da
vurgulamistir. Leymann, cahsma yasammda yildirmaya dikkat ve ilginin, iskandinav
ulkelerinden sonra Almanya basta olmak uzere zamanla diger Avrupa ulkelerinde
yayilmasnu saglanustir ( Tmaz, 2008).
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1996 yilmda Ingiliz yazar Tim Field

Bully in Sight adli bir kitap yazarak,

kitapta zorbaligi ya da yildirmayi "bir kimsenin kurbanm kendine guvenine ve
ozsaygisma surekli ve acimasizca saldirmasi" olarak tanimlarmstir. Field, zorbaligm
esasi kurban uzerinde haksiz bir bicimde ustunluk kurmak,

onu buyrugu altma

almak ve yok etmektir seklinde ifade etmistir (Field, 1996; akt. Cobanoglu, 2005).
A vrupa Calisma ve Y asarn Kosullanni Gelistirme V akfi tarafmdan yildirma
ile ilgili yapilan guncel bir arastirma verileri Avrupa Parlamentosu'nun

2001/2339

(INI) sayili "Isyerinde Taciz" bashkh parlamento karannda dile getirilmistir. Aynca,
French

Economic

and

Social

Committee

tarafmdan

da bir yildirma

raporu

hazirlanrmsnr (akt. Cobanoglu, 2005).
Dublin V akfi 'nm "lsyerinde

Siddet ve Taciz" konusunda

yaptigi

ozel

arastirmanm sonucunda "Isyerinde Siddetin ve Tacizin Onlenmesi" bashkh bir rapor
hazirlannus ve 2003 yilmda yaymlannustir.

Aynca "isyerinde manevi taciz" 2002

yilmda Fransiz Hukukunda ozel bir duzenlerneye kavusmustur (akt. Savas, 2007 66).
Yildirma konusu Avrupa Komisyonu'nun
2004 tarihinde komisyona
Bilinc"

baslikh

da gundernine girmistir, Nisan

Elena Ferrari tarafmdan

bir rapor sunulmustur.

"Mobbinge

Bu cahsmada

Karst Yukselen

bircok ulkede

yildirma

sendromu ile ilgili rakamsal bilgiler verilmistir (Cobanoglu, 2005).
Turkiyede yildirma
konuyla

ilgili

programlar
gelismesine

cesitli

ile ilgili ilk arastirmalan

gazetelerde

makaleler

yapan Saban Cobanoglu,

yayimlayarak

yaparak bu konuya dikkat cekmeyi basarmistrr,
donuk olarak da www.mobbingturkiye.com

ve televizyonlarda
Toplurnsal bilincin

isimli bir site kurarak

yildirma magdurlanm bir araya toplamayi amaclarmsnr (Gurbuz, 2012).

2.3. Psikolojik Yildrrmanm Ozellikleri

i~ yerinde davramslannuzi
etken vardir. Aile hayatmdaki

sekillendiren bircok is hayatmm disindan kaynakli
sikmtilar, sosyal hayattaki degisiklikler

ve diger

etkenler is yasamrmizdaki verimliligimizi istemesek de etkiler. Uzun cahsma saatleri,
rutin gorevler de kisinin is yerindeki psikolojisini etkileyebilir. Boyle durumlarda
rahatlatici farkh etkinliklerde bulunmayan bir cahsanlar bunalabilir. insanlann kotu
zaman dilimleri vardir ve bu donemler hastahk, bosanma, tasmma gibi gundelik
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hayatm rutini disinda gerceklesen zor anlardir. Kisiler boyle zamanlarda cevrelerine
istemeden de olsa kotu davranabilir. Kisinin, hastahk, bosanma, ev tasima vb. gibi
sikmtilanm bilen yakmlan ve is cevresi, kisinin bu gecici halini hos gorebilir. Ancak
bir cahsanm cevresindeki kisilere, ozellikle de belirli bir kisiye mesnetsiz olarak
sikhkla kotu davranmasi hos karsilanamaz, Bu durumda kasit aranmaya baslamr,
cunku is yerinde yildirma silreci baslarms olabilir (Toker Gokce, 2006).
Bir davramsi yildmci davrams olarak nitelerken, o davramsin 'sikhgi' ve
'devam suresi' gibi iki onemli belirleyici ozelligi vardir, Dolayisiyla yildirmanm
olusumunda onemli olan nokta; negatif eylemlerin belirli bir sikhkla tekrarlanmasi,
bu eylemlerin

uzun sureli (israrh)

olmasi ve ortada bir gil9 dengesizliginin

bulunmasidir. Ancak burada guc dengesizligi ile asthk-ustluk tarzi hiyerarsik iliskiler
degil, kurbanm psikolojik olarak daha zayif olmasi vurgulanmaya

cahsilmaktadir

(Ogilt ve Demirsel, 2006; akt. Akdemir Mansur, 2008).

2.3.1. Siireklilik ve Sikhk

Y ildirma davramsi isyerlerinde herhangi bir cahsanm her an karsilasabilecegi
bir durumdur. Bu davrams kimi zaman maruz kalan kisiyi yaralayacak
olmayabilir

ancak davramsm,

kazanmasi,

maruz kalan kisiye hem psikolojik hem de fizyolojik

verebilmektedir.

duzeyde

duzenli bir sekilde devam etmesi yani sureklilik
olarak zarar

Konuyla ilgili yapilan arastirmalarda en kisa yildirma suresinin 6

ay; genelde ortalama uygulama suresinin 15 ay; surecin kalici ag1r etkilerinin ortaya
91kt1g1 ana donemin ise, 29-46 ay oldugu saptanmistir (Tmaz, 2006).

i~

yerinde yasanan olumsuz davranism yildirma olarak nitelenebilmesi icin o

davramsm en az alti ay sureyle haftada bir tekrarlanmasi gerekmektedir (Leyman,
1996; akt. Akdemir Mansur, 2008).
Ergenekon (2006) psikolojik yildirma arttikca ve suresi uzadikca, etkisinin de
arttignn, herkesin psikolojik yildirmaya dayanma smmmn farkh oldugunu, birisi icin
dayamlabilir olan bir durumun, digerine buyuk zarar verebilecegini, onu psikolojik
olarak yaralayabilecegini
cahsanm

sadece

belirtir. Y ildirma arttikca mutsuzlasan ve icine kapanan

kendisinin

degil

bir muddet

etkilenmeye baslayacagim vurgular.
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sonra

ailesinin

de durumdan

Gii~ Farkhhklari

2.3.2.

Yildirma davramsmi uygulayan ve yildirma davramsma maruz kalan iki taraf
bulunmaktadir.

Bu taraflar sayica fazla olabilirler, yani yildirmayi uygulayan kisi

sayisi birden fazla olabilmektedir.

Leymann,

yildirma

ile ilgili cahsmalannda

magdur olan kisi sayismm bir ve 90k nadir olarak birden fazla, yildirma uygulayan
kisi sayismm ise bazen dort kisiden daha fazla oldugunu belirtmistir,
surecinde

magdur

ile

yildirmayi

uygulayan

arasmda

bir

g-U9

Yildirma

dengesizligi

bulunmaktadir. Baslangicta her iki taraf da esit g-U9 ve dengeye sahip ise de surec
ilerledikce magdur ima, alay, kucumseme,
gucunu

yitirmekte

getirilmektedir.

ve yildirma

uygulayan

Surekli tekrarlanan

azarlanma vb. davramslar sonucunda
tarafmdan

daha zayif bir konuma

ve siddeti her gecen gun biraz daha artan

yildirma davramsi sonucunda magdur gitgide zayiflamakta ve mucadele edecek gucu
kalmamaktadir (Akdemir Mansur).

2.4. Psikolojik Yildirma Uygulanan Bireyin Ozellikleri

Gunumuzde

Yildirma,

cinsiyet

ve hiyerarsi

farki

gozetmeksizin,

tum

kulturlerde ve tum isyerlerinde gerceklesen bir olgudur. Ancak "yildirmaya maruz
kalma riski herkes icin gecerlidir" dense de, yaraticihklan

yuksek olan cahsanlar;

cahskan ve durust bireyler; zorunlu cahstirma nedeniyle ise alman engelli veya
cahsma yetenegi dusuk bireyler; kultur, etnik, cinsiyet vb. yonlerden farkh calisanlar,
yabanci i~ gorenler yildirma davramslanna
olan kisilerdir.
digerlerinin

Aynca

dikkatini

isini 90k seven isleriyle
ceker.

Orgute

orgutlerin saygmhgmi da onemserler.
basanlanndan

maruz kalma olasihklan

korktuklan

baghhklannm

i~ arkadaslan

icin onlardan

butunlesmis
yuksek

daha yuksek

bireyler,
olmasi

daima

nedeniyle,

veya yoneticiler, bu tarz kisilerin

kurtulmak

gerektigini

dustmebilir

ve

amaclanm gerceklestirmek dogrultusunda yildirma davramsma girisebilirler (Tmaz,
2008).
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Y apilan arastirmalar
cahskan,

kendilerini

neticesinde,

baskasina

yildirma magdurlan

begendirme

ihtiyaci

genellikle;

icinde olmayan,

durtlst,
ozguveni

ytiksek, girisken, cahskan ve nitelikli, kismen yargilayici ancak suclayici olmayan,
kisilerle ve olaylarla degil, dusuncelerle ugrasmayi amac edinmis kisilerdir (Tutar,
2004).
Cobanoglu (2005). Yildirmaya ugrayan cahsanlan; cahstiklan yere bagh ve
yaptiklan isle ozdeslesmis olan idealist, cogunlukla otuzlu yaslarda, iyi egitimli hatta
yuksek lisans, doktora gibi derecelere

digerlerini

bu

ozellikleri nedeniyle rahatsiz eden, daha yuksek mevkilere tehdit olusturduklan

ve

saf d1~1 birakilmalannm

sahip, yaratici, bireylerin

gerekli oldugu dusunulen bireyler olarak degerlendirmistir,

Leymann'a gore; "kurban, kendisinin kurban oldugunu hissedendir" (Tmaz,
2008). Uluslararasi duzeyde yapilan tum arastirma sonuclanrnn birlestigi ortak nokta
isyerinde

gerceklesen

psikolojik

yildirma

magdurlanrnn

diger siddet ve taciz

magdurlanndan eek daha fazla olduklan dogrultusundadir (Tmaz, 2008).
Dokmen
uzerinde

(2008).

cahskan,

ytikselebilecekleri

Yildirmaya

iyi egitim

almis,

ugrayan
sakin,

kisilerin
kibar,

cogunlukla,
is odakli

ortalamanm

olup

gelecekte

izlenimi verdiklerini, ancak, yildirma sonucunda bu ozelliklerini

onemli olcude yitirdiklerini belirtir.
Yuceturk (2006) ise bunlan, onurlu, isine bagli, sorumluluk duygusu gelismis
olma gibi pek cok olumlu ozellige sahip ama politik davranamayan,

orgutlerine

aidiyet duygulan ileri derecede gelismis ve isleriyle ozdeslesmis kisiler olarak tarif
eder.
Tmaz yildirmaya ugrayan kisilik tiplerini su sekilde belirlemistir;

Y almz bir kisi; Cok sayida erkek personelin cahstigi isyerinde cahsan bir
kadm veya kadmlarm cogunlukta oldugu bir isyerinde tek bir erkek cahsan olabilir.
Farkh bir kisi; Diger cahsanlardan giyim, yasam veya fiziksel farkhhklan
olan, engelli olan, baskalanyla kaynasmayan azmlikta kalan bireyler yildirmaya daha
kolay ugrar.
Basarih bir kisi; Onemli ve basanh cahsmalar sergileyen, amirinin veya
yonetimin takdirini kazannus, musterilerden ovgu almis bir calisan diger i~ gorenler
tarafmdan kiskarulabilir. Bireyin arkasmdan soylentiler cikanhr,
ugratilabilir.
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yildirmaya

Y eni gelen kisi; Kendinden onceki personelin 90k seviliyor olmasi veya yeni
gelenin orada cahsanlardan daha fazla bir takim ozelliklerinin bulunmasi yildirma
kurbam alma riskini artmr. Kisi, daha fazla bilgili olabilir veya hatta sadece daha
gene ya da guzel olabilir (Tmaz, 2008).

2.5.

Yrldirma ve Cansma ili~kisi

Catisma gunluk hayatirmzda ve is yasammda sik karsilastigmuz bir kavram
olmakla birlikte kendi isleyisine birakilamayacak

kadar da onemli bir olgudur.

Robbins (1978) catismayi, iki ya da daha fazla kisi arasmda ortaya cikan anlasmazlik
veya zitlasma olarak tammlar (akt. Turker, Yaman, 2011).

i$

yerinde verimliligin

artmasi ve yapilan isin amaclanna

ulasmasi icin

cahsanlar arasmda rekabet olmasi istenilen bir durumdur. Orgutlerde gorulen saghkli
bir rekabette,

catisma istenilen bir durum olabilir, ancak yildirma soz konusu

oldugunda, catismalar sorgulanabilir.

Oyle ki yildirma, catisma literaturune temel

olusturan konular arasma girmistir, aslmda yildirma, orgutlerde buyutulmus

bir

catisma olarak algilanmahdir (Taker Gokce, 2006).
Belli bir duzeydeki catisma, gunluk yasam icinde normal ve hatta yararhdir.
Ancak isyerinde psikolojik yildirma, temel olarak iki yonden, normal bir catismadan
aynhr. Birincisi yildirma, ahlak disidir, lkincisi ise, catismanm yararlan yerine,
yildirmanm, buyuk zararlara yol a91c1 bir etkisi vardir (Tmaz, 2008).
Bilindigi
belirlendiginde,

gibi,

orgut

icinde

isbirligi yapildigmda,

acik ve dogrudan

cahsanlann

rolleri

ve

net

bir

sekilde

paylasilan hedefler soz konusu oldugunda,

iletisim kuruldugunda,

stratejiler

acik, anlasihr

ve samimi

oldugunda orgutu daha dinamik hale getiren saghkli catismalar yasamr, Ancak orgut
icinde roller acikca belirlenmemisse,
dolayh gerceklesiyorsa,

isbirligi bulunrnuyorsa,

etik olmayan davramslar

anlamh stratejiler soz konusuysa

iletisim belirsiz ve

soz konusuysa,

ortaya cikmasi muhtemel

acik ve farkh

catismalar

onceden

reddedilir ve catisma gizliden ilerler. Boyle durumda da kolayca yildirma ortaya
cikar. Orgutlerde yasanan catismalann

her zaman yildirma ile sonuclanacaguu

soylemek yanhs olur. Cunku catisma, yildirmayi doguran nedenlerden sadece biridir.
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Ancak her catismanm yildirma ile sonuclanacagmi

iddia etrnek de dogru olrnaz

(Toker Gokce, 2006).

2.6. Isyerinde Yrldirma Davramslari

Yildirma

surecinin

anlasilabilmesi

yildirmaya neden olan davramslann

icin oncelikle

isyerinde

gorulen

ve

belirlenrnesi gerekrnektedir. Bu davramslann

bazilannm, tarnarnen negatif olarak gorulmesine ragmen, bazilan normal etkilesim
davramslan olarak da ortaya cikabilir. Bu tip davraruslar, bir kez icin hos gorulebilir
ya da davrarusi

yapanm

o gun kotu gununde

oldugu varsayilarak

anlayisla

karsilanabilir (Gurbuz, 2012)
Bir orgutte yildmci davramslann

neler olduguna karar verebilrnek oldukca

karmasik bir konudur. Cunku is hayatmda, tahammul edilecek davramslar, kulture
gore farkhhk gostermektedir.

Diger yandan yildirmanm irdelenen yonune gore de

yildmci davramslar, farkhlik gosterebilmektedir.

Yani magdurun saghgim irdeleyen

arastirma icin olculmesi gereken yildirma davramslan

ile orgut arasmdaki iliskiyi

olcmeye cahsan arastirma icin belirlenrnesi gereken yildinci davramslar farkhhk
gosterir (Rayner, Sheehan ve Barker,1999; akt. Toker Gokce, 2006).
Bir orgut icinde yildmci davramslar, sozel veya fiziksel eylernler biciminde
kendini

gosterir,

Ancak

gerceklestirilebilir,

bu eylern ve davramslar,

oldukca

ustaca

ve ince

Magduru bulundugu gruptan dislamak 90k rastlanan bir yildirma

taktigidir (Zapf ve Einarsen, 2001).
Bir orgutte, kurbana karsi uygulanacak eylern turtmun nasil olacagmda; grup
normlan, kisisel ozellikler, gorev ve organizasyon yapisi, cahsma ortami, deger ve
inanclar gibi bircok unsur belirleyici rol oynar. Leyrnann (1993 ), genel olarak
uygulanan

yildirma

belirlemistir.

eylernlerini,

Asagida Leyrnann'm

bes

farkli

cahsmasim

grupta

45 cesit

davrams

ternel alarak gelistirilen yildirma

davramslan yer almaktadir (akt. Davenport, Schwartz ve Elliot, 2003):

2.6.1. I. Grup: Magdura Orgiitsel Tedbirlerle Saldirma
1. Yonetici kendini gosterme olanaklanru kisrtlar.
2. Magdura digerlerinden aynlrms bir is ortami saglamr.
3. Meslektaslannm onunla konusmalan yasaklamr.
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olarak

4. Ozguvenini olumsuz etkileyen bir is yapmaya zorlamr.
5. Isteki performansi yanhs ve suclayici bicimde yargilarur.
6. Kararlan surekli sorgulamr.
7. Onun icin hicbir ozel gorev yoktur.
8. Verilen gorevler geri ahmr, oyle ki kendine yeni is bile yaratamaz.
9. Sahip oldugundan daha az yetenek gerektiren isler verilir.
10. ltibanm dusurecek, niteliklerinin dismda isler verilir.
11. Surdurmesi icin anlamsiz isler verilir.
12. Verilen gorevler surekli degistirilir.
13. Fiziksel olarak agir isler yapmaya zorlamr.

2.6.2. II. Grup: Magdura Sosyal Iliskileri Bakimmdan Saldirma
1. Meslektaslan

veya birlikte cahsugi kisiler kendini gosterme olanaklanm

kisrtlar.
2. Jestler, bakislar veya imalar yoluyla magdurla iliski reddedilir.
3. Cevresindekiler onunla konusmazlar.
4. Kimseyle konusamaz, baskalanna ulasmasi engellenir.
5. Sigara dumam gibi kimyevi tesir altmda birakilir.
6. Kendisine sanki orada degilmis gibi davramhr.

2.6.3. III. Grup: Magdurun Ozel Hayatma, itibarma Saldirma
1. Ozel yasami surekli elestirilir veya ozel yasarmyla alay edilir.
2. S1k sik telefonla rahatsiz edilir.
3. Kendisine aptalmis veya akil hastasiyrms gibi davranihr.
4. Bir ozruyle alay edilir.
5. Gulunc duruma dtisurmek icin yuruyusu, jestleri veya sesi taklit edilir.
6. Cesitli bahanelerle gulunc durumlara dusurulur.

2.6.4. IV. Grup: Fiziksel ~iddet Uygulama
1. Psikolojik tedavi gormesi icin bask! yapilir.
2. Cinsel yaklasimlarda bulunulur veya teklifler yapihr.
3. Fiziksel siddet tehditleri yapihr,
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4. Hafif fiziksel zorlamaya maruz kahr.
5. Fiziksel olarak fena muamele gorur.
6. Cinsel siddet uygulamr.

2.6.5. V. Grup: Magdurun Tutumlarma Saldirma
1. Siyasi gorusuyle alay edilir.
2. Dini gortisuyle I inanciyla alay edilir.
3. Milliyetiyle alay edilir.

2.6.6. VI. Sozel Saldirganhk
1. Yuzune bagmhr veya yuksek sesle azarlamr.
2. Y aptigi is surekli elestirilir.
3. Sozlu tehditler ahr.
4. Sozu surekli kesilir.
5. Yazih tehditler ahr,

2.6.7. VII. Grup: Dedikodular
1. Insanlar arkasmdan kotu konusur.
2. Hakkmda dedikodular yayihr.
3. Asilsiz soy lentil er ortada dolasir.
4. Alcaltici isimlerle amhr.
5. Cinsel imalar yapihr.
Leymarm'm
davramslan

(1990) belirttigi gibi, yukanda

olarak siralanan bu davramslarla

birkac kez karsilasabilir,

isyerinde psikolojik yildirma

herkes gunluk hayatmda bir veya

Bir defalik olarak yapilan bu tur davramslar psikolojik

yildirma olarak kabul edilmemektedir. Ctmku her isyerinde cahsanlann sinirlendigi,
stresin doruk noktaya 91ktig1 ve bu baglamda kizgmligm kotii sozlere donii~tiigii,
tarnsmalann

yasandigi, anhk olarak meslektasma yerici sozler soylendigi zamanlar

olabilir. Bu anlamda psikolojik yildirmadan bahsedebilmek

icin her seyden once

sistematik bir davrams olmasi gerekir. Aynca birden 90k yapilan bu davramslann
birbiriyle iliskili, baglantih olmasi gerekir (akt. Palaz, ve ark., 2008).
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Isyerinde yildirmarun varhgim isaret eden davramssal belirtilerin yam sira bir
takim fizyolojik belirtiler de gorulebilir (Tmaz, 2006):

2.6.8. Yildrrma Davramslarmm Ortaya Cikardrgi Fizyolojik Belirtiler
•

Beyinle

ilgili:

Sikmti,

panik

atak,

depresyon,

bas

agnsi,

unutkanlik,

dikkatsizlik, uykusuzluk,
•

Deriyle ilgili: Kasmma, kizarma, pullanrna ve dokuntu gibi deri hastahklan,

•

Gozlerle ilgili: Ani goz kararmasi, bulamk gorme,

•

Boyun ve strtla ilgili: Boyun kaslannda ve sirtta agn,

•

Kalple ilgili: Kalp carpmtisi, kalp krizi,

•

Eklemlerle ilgili: Titrerne, terlerne, bacaklarda halsizlik, kas agnlan.

•

Sindirim sistemi ile ilgili: Midede yanrna, eksime, ulser gibi hastahklar
gorulur.

•

Solunum sistemi ile ilgili: Nefes darhgi vb. sorunlar,

•

Bagi$iklik sistemi ile ilgili: Bag1~1khk sisterninin zayiflamasi ve hastahklara
cabuk yakalanmasi gibi ...

2.7. Psikolojik Yildmna Siireci

Psikolojik

yildirma, rahatsiz edici davramslarla

kendini gosteren, zarnan

gectikce act verrneye baslayan ve olaylann sarrnal bicimde hrz kazandigi bir surectir,
Ancak sunu unutrnarnak gerekir ki yildirma, devarn etrnesine izin verildigi kadar
siirdurulur. Kurban bireye zarar verici bir uygularna seklinde baslayan surec, en agir
sonuca ulasmadan once kendi icinde cesitli asamalarda da son bulur (Tmaz, 2008).
Tutar'a (2004) gore yildirma, cesitli asamalan

iceren bir surec seklinde

devarn eder. Dolayisiyla yasandikca cesitli psikolojik faktorler etkilesime girer ve
hedef secilen kisinin, yani kurbamn, saghg1 olurnsuz bicimde etkilenir.

Yildirma

surecinde kurbam en fazla etkileyen ise y1ld1rrnanm stkligi, tekran ve suresidir.
Y ildirma suresi uzadikca, etkisi de artar. Y ildirmayi uygulayan kisi kurban olarak
sectigi kisiye zarar verrnek icin onun dayanrna smirlanru zorlayabilir. Ancak burada
onemli olan, herkesin yildirmaya karsi dayanrna smmmn aym olmamasidir, Birisi
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19m, dayamlabilir olan bir durum, digerine 90k buyuk zarar verebilir, psikolojik
olarak yaralayabilir.

Psikolojik yildirma zaman gectikce acr veren rahatsiz edici

davrams sureci olarak meydana gelir. Sinsice baslar ama kisa surede geri donulmez
noktaya erisir.

2.7.1. Yrldirma Siirecinin Asamalari

Leymann (1996), psikolojik yildirma surecinin bes asamada gerceklestigini
belirtmistir (akt. Tutar, 2004).

2.7.1.1. Tammlama Asamasi: Zor veya akil hastasi olarak damgalama

Yildirmaya

maruz

kalan

kisi, yildirma

cozebilmek icin psikolog ya da psikiyatristten

nedeniyle

karsilastigi

sorunlan

destek almaya cahsirsa, ozellikle

yeterli egitimden yoksun kisilerin cahstigi isyerlerinde kisinin durumu hakkmda
gelistirilen yanhs yorumlar daha da artar (Tmaz, 2008).
Boyle bir durum karsismda kurban, herkesi ve her seyi karsisinda bulur,
olaylarm kaynagmm kendisi olabilecegini dusunmeye baslar, adaletsizlik, kotuluk ve
kirlilikle dolu bir dunyada yasadigim kurgular (Cobanoglu, 2005).
Yonetimin yanhs yargisi ve saghk uzmanlarmm

yanhs tamsi bu negatif

donguyu hizlandmr. Hemen her zaman bunun sonunda isten kovulma ya da zorunlu
istifa vardir (Tutar, 2004).

2.7.1.2. Anlasmazhk (Catrsma) Asamasi

Bu

asama

tammlanmaktadir.

kritik

bir

olayla,

karakterize

edilir

ve

catisma

olarak

Henuz yildirma degildir, fakat sergilenen davramslar kisa sure

icinde yildirma davramsina donusebilir (Tutar, 2004).
Akkirman'a

(1998) gore, gunluk yasantimizda

sik sik kullandigimiz

ve

karsilastigimiz catisma terimi, genel anlamda anlasmazhk, uyumsuzluk, sikmti, stres,
dusmanhk ve kaygi gibi olumsuz duygu ve davramslan ifade etmektedir. insanlar
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genellikle catismalardan kacarak ya da karsi tarafm duygu ve davranislanna hucum
ederek catismalara tepki gosterirler. Catisma sirasmda ve neticesinde, ortaya yikici
sonuclar cikabilir. Bu nedenle catisma genel anlamda olumsuzluklara ve olumsuz
sonuclara sebep olan bir kavram olarak gorulur.

2.7.1.3. Saldirgan Eylemler Asamasi

Yildmci davramslar, normal gunluk iletisim icinde her gun ve uzun bir sure
dusmanca devam ederse, zaman icinde sekil degistirerek kisiyi yalmz birakmaya
yonelik davramslara donusebilir (Tetik, 2010).
Saldirganhk asamasinda; magdura karsi bir karalama kampanyasi baslatihr.
Asilsiz dedikodu cikartilarak, magdur, cesitli iftiralara maruz birakihr, alaya ahmr,
basanlan kucumsenir ve basanlannm

nedeni dis faktorlerde aramr. Herhangi bir

kusuru ile alay edilir ve kusurlan kendi kisisel faktorleriyle izah edilmeye cahsihr.
Psikolojik

saghgi konusunda

ileri geri konusulur.

"Tehlikeli"

oldugu yonunde

dedikodu yayihr. Siyasi ya da dini inanclanyla alay edilir. Inanclanna ve degerlerine
sozlu

ve fiili

saldmda

bulunulur.

Oz saygisnu

olumsuz

yonde

etkileyecek

davraruslarda bulunmaya zorlanir. Kararlan surekli sorgulamr. Dar gorusluluk ve
vizyonsuzlukla suclamr. Kucuk dusurucu isimlerle cagnhr, unvanlan goz ardi edilir
ve kendisine karsi saygisiz bir dil kullamhr (Tutar, 2004).

2.7.1.4. Kurumsal Gil~ Asamasi: Ydnetim Kanhmi

Saldirgan, eylemler asamasmda dogrudan dogruya yer almarmssa da, bir
onceki asamada

ortaya cikan duruma

onyargryla

yaklasabilir,

Olaylan

yanhs

yargilayip sucu, yalmz birakilan yildirma magdurunda bulma ve problemi basmdan
atma egilimini benimseyebilir.

Bu noktada yonetim, negatif dongu icindeki yerini

alrms olur (Tmaz, 2008).
Hmgoyen,

M. France (1990) gore, kurumsal gu9 asamasmda yoneticiler,

guclerini ortaya koymak amaciyla bilincli ya da bilincsiz, cahsanlann ruhsal acidan
elini kolunu baglayan

ve tepki gostermesini
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engelleyen

yontemler

kullarurlar.

Yoneticiler,
kontrol

elindeki gucunu kaybetmemek

altmda

tutabilmek

ve karsismdaki

icin ilk once zararsiz

insam istedigi gibi

gibi gorunen

davramslarda

bulunurlar ve kisi direndikce bu durum, daha siddetli bir boyuta da varabilir.

2.7.1.5. Isine Son Verilme Asamasi

Bu asamanm yildirmanm en son safhasi oldugunu, bu asamada, magdurun
isten aynlmasi, kovulmasi, istifa etmesi veya ettirilmesi, onun erken emeklilige
zorlanmasmi amaclandigmi ifade ederek, magdurun intihar etmesi ya da yildirma
uygulayana saldirmasi veya onu oldurmesi, isyerini atese vermesi gibi ... Durumun
daha buyuk travmatik

olaylarla

da sonuclanabilecegini

vurgular.

Asm

baskici

ortamm, kisiyi icinde bulundugu caresiz durumdan cikabilmesi icin bir 91k1~ yolu
aramaya zorladigmi belirtir (Cobanoglu, 2005).
Orgut, psikolojik yildirrnayi gormezden geldigi, yildirmaya goz yumdugu,
hatta yildirmayi kiskirttigi icin, kurban, 90k sayida orgutsel gucu arkasma alan kisi
karsisinda, kendini caresiz gorur ve yildirma sureci tamamlannus olur.

D st yonetimin

yildirmayi gormezden gelmesi, hatta tesvik etmesi, sendromun buyumesine neden
olur (Tutar, 2004).

2.8. Psikolojik Yildirma Tilrleri

Orgut hiyerarsisinde
psikolojik

genellikle yoneticilerin astlarma uyguladiklan

yildirma davramslannin,

gercekte gti9 iliskisinden

samlan

kaynaklandigi,

bu

nedenle de orgutun her seviyesinde olabilecegi belirtilmektedir. Buna gore isyerinde
yildirma uygulayan kisiler, ustler, astlar ve aym duzeydeki cahsma arkadaslan
olabilir.

Bu baglamda

orgutlerde

ust kademelerden

alt kademelere

veya alt

kademelerden ust kademelere dogru yapilan yildirmaya, "dikey" veya "hiyerarsik
yildirma" denirken, esit statude bulunanlar arasmda soz konusu olan yildirmaya,
"yatay yildirma" adi verilmektedir (Fettahoglu, 2008).

2.8.1. Dikey Psikolojik Yrldirma
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Orgut hiyerarsisi boyunca ustlerden astlara ya da astlardan ustlere dogru
yonelen yildirma turunu ifade etmektedir. Dikey yildirmanm

yukandan

asagiya

dogru ve asagidan yukanya dogru olmak uzere iki turu bulunmaktadir. ·Yukandan
asagiya dogru yildirma, bir amir tarafmdan dogrudan dogruya kurbana yonelik, son
derece saldirgan ve cezalandmci
dogru yildirma ise, cahsanlann

davranislann

uygulanmasidir.

Asagidan yukanya

kendi aralannda birlik olarak amirlerine yildirma

uygulamalan durumudur (Tmaz, 2008).

2.8.1.1.

Yukaridan A~ag1yaPsikolojik Yildrrma

Bir amirin

veya bir yoneticinin,

mesleki

rolunun

yararlanarak gucunu asm kullanmasiyla iliskilendirilebilecek

getirdigi

konumdan

davramslarla, astlarma

dogru uyguladigi bir yildirma olgusu soz konusudur. Amir, tum astlanyla
mesafedeyse

ve yapilan her yanhstan

dolayi bireyi herkesin

gozunun

aym

onunde

azarliyorsa veya gosterilen bir basandan dolayi kutluyorsa, sergiledigi davrams, onun
kisiliginin bir yansimasidir. Azarlayici, kucuk dusurucu bir davramsm, her zaman bir
yildirma oldugu soylenemez,

Ancak amir pozisyonundaki

birey, astlanna

karsi

gosterdigi bir arkadashk tavn icinde kisilere iliskin tercihlerini belli ediyorsa, bir
baska deyisle bazilanna daha yakm bazilanna daha mesafeli davramyorsa, psikolojik
yildirma olgusunun ortaya cikmasmm pek de uzak olmadigi dusunulmelidir (Tmaz,
2008).
Tmaz'a

(2008) gore, yoneticilerin

psikolojik

yildirmada

bulunmalanmn

altmda yatan en onernli nedenler; sosyal imajm tehdit edilmesi, yas farki ve politik
nedenlerdir.
Gungor (2008) ise bunlan, kisisel catismalar, subjektif onyargtlar, basanli
astlarm ileride kendilerine

rakip olabilecegi

dusuncesi veya basansiz

olan ekip

elemanlarmm tasfiye edilmesi ve kayirma seklinde siralamaktadir.

2.8.1.2.

A~ag1danYukarrya Psikolojik Yildirma

Asagidan yukanya dogru yildirma olgusunda yildiran kisiler genellikle birden
fazladir. Hatta bazen tum bolumdeki calisanlar, istemedikleri amirlerine karsi, adeta
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bir ayaklanma

gibi yildirma

uygulayabilmektedirler.

Yildiran

kisiler,

kurbam,

orgiltiln ust yonetimi karsisinda zor duruma dusurmek maksadiyla, yildirmamn en
bilinen

davrarusi

kullanmaktadirlar.
bile yanhslar

olan

dislama

stratejisini,

sabote

etme

stratejisiyle

birlikte

Bu dogrultuda astlar amirlerinin talimatlarma uymamakta, bile

yapmakta, amirlerinin arkasmdan kotu konusup asilsiz soylentiler

cikarmakta, isin yapilmasi icin gerekli olan ve kendilerinin sahip oldugu herhangi bir
bilgiyi amirlerine

bildirmemektedirler.

Cesitli talimatlarm

ahnmasmm,

istek ve

bilgilerin verilmesinin gerekli oldugu durumlarda, hiyerarsik kademeye uymayarak,
amirlerinin yetersizligini ve orgut icindeki gereksizligini hissettirmek maksadiyla
onu atlayarak bir ustune ulasmaktadirlar (Tmaz, 2008).
Tutar (2004). Asagidan yukanya

dogru uygulanan psikolojik yildirmanm

genellikle; dedikodu carkmm cevrilmesi, yapilan olumlu isleri ust duzeye iletmeme,
surekli luzumsuz geribildirimler

verme, isleri geciktirme, bazi isleri sabote etme

seklinde olabilecegini ifade eder.

2.8.2. Yatay Psikolojik Yrldirma
Yatay psikolojik yildirma, yukandan asagiya psikolojik yildirmadan sonra en
sik rastlanan yildirma turudur. Esitler arasmda meydana gelen psikolojik yildirma;
kisisel catismalar, rekabet ve cikar c;at1~mas1 gibi nedenlere dayanrnaktadir (Gungor,
2008).
Bunun dismda, iscilerin esitleri olan meslektaslanna

saldirmalanmn

nedenleri; seksuel, kiskanchk, korku ya da grubun diger tiyelerinden farkh
ozelliklere sahip olmasi da olabilmektedir. Rekabet ortammda ise; kisiler islerinin
devammi garantilemek icin bu yola hasvurabilirler (Savas, 2006).
Yatay psikolojik yildirmada rnagdur, kendisiyle aym konumda bulunan is
arkadaslen ve akranlan arasmdan secilmistir. Bir isyerine yeni alman, atanan veya
terfi ederek gelen yeni bir birey, kisiligi veya uzmanhgmm ozellikleri ile bir sekilde
grupta bilinen ve kabul edilmis ic dengeleri bozabilir. Bu, genellikle basanh,
yetenekli, usttin ozellikleri olan, duygulanm ve heyecanlanm saklamasmi bilmeyen
bir bireydir. Bu nedenle is ortammda kendisine yapilanlardan ve kisiligine karsi
sergilenen haksiz davramslardan dolayi eek aci c;ekebilecektir. Bu tarz olgulann
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genellikle yetke ve islerin belirli bir duzende dagitilmis oldugu geleneksel yapidaki
isyerlerinde gen;ekle~tirebilecegi soylenebilir (Tmaz, 2008).

2.9. Psikolojik Yildirmamn Meydana Getirdigi Zararlar

i~ arkadaslanndan dedikodu, kucuk dusurucu davramslar gormek, insarn hem
sasirtir hem de insana sikmti verir. Insan, bu sikmti karsismda bazen kizabilecegi
gibi bazen de uzulebilir. Bu duruma kimi karsi cikarak sert tepki gosterir, kimi de
durumu hos karsilayabilir, Cesitli sikmtilann yasandigi i~ ortammda yildirmaya
maruz kalan cahsanlar, rahatsiz olarak is ortamma antipati duymaya ve baska bir i~
aramaya baslarlar. Tutar (2004).
Yildirmaya ugrayan bireyde saghk problemleri ortaya cikar. Birey, yuksek
tansiyon, kalici

uyku

bozuklugu, mide bagirsak

sorunlan,

konsantrasyon

bozukluklan, asm kilo alip-vermeler yasayabilir, depresyona girebilir (Tuncer,
2011). Alkol veya ilac bagimhhgi baslar, isyerinden kacmak icin sik sik izin ahr ve
pazartesi sendromu yasar (Tutar, 2004).

2.10. Psikolojik Yildrrma Nedenleri

Psikolojik yildirma, tek bir nedene baglanamayacak kadar karmasik bir
olgudur. Psikolojik yildirmaya yol acacak ve yildirmanm devam etmesine neden
olabilecek bircok etken bulunmaktadir. Bu etkenlerden bazilanna bakildigmda,
calisanlar arasmdaki "kiskanchk-haset duygulan", "yapilan isin ozeniliyor olmasi",
"orgut ici iletisim agmm zayif olmasi", "9ozilmlenemeyen cansmalar ve is yukuntm
fazla olmasi", "zayif yonetim-llderlik anlayisi", "statu ya da oduller icin asm
rekabetciligin olmasi", "yoneticinin takdir ve onaymi alma duygusunun" yildirmayla
yakmdan iliskili oldugu gorulmektedir (Yuceturk ve Oke 2005).
Tmaz'a (2008) gore, isyerinde psikolojik yildirma ile ilgili yapilan
arastirmalarda, yildirmarun isyerlerinde ortaya cikmasimn, is yeri veya var olan
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yonetime bagh nedenler arasmda hatah personel secimi ve ise ahm sureci, donemsel
isci istihdarm, isyerindeki sayih pozisyonlan elde edebilmek icin bireyler arasmda
yasanan rekabet gosterilmektedir.

Bu genel nedenler dismda, isyerinde psikolojik

yildirmaya yol acan baslica orgutsel ve yonetsel faktorler de bulunmaktadir.

Bu

faktorler sunlardir;
1. Yildtrmanm orgut ici disiplinin saglanmasi, verimin artmlmasi ve buna
bagh olarak sarth reflekslerin olu~turulmasmda bir arac olarak
kullamlmas1,
2. insan kaynaklan masraflannm en dusuk duzeye cekilmesi,
3. Hiyerar~ik yapmm fazlaligi,
4. Iletisim kanallarmm zayifligi,
5. Catisma coziim yeteneklerinin zayifhgi ve catisma yonetimi ya da sikayet
i~lemlerinin yetersizligi,
6. Yetersiz liderlik,
7. Gunah kecisi bulma anlay1~mm yaygm olmasi,
8. Takim c;ah~masmm olmamasi ya da 90k dusuk duzeylerde olmasi,
9. Orgut ici degisim egitimine gereken onemin verilmemesidir.

2.10.1. Yonetsel Nedenler
Isyerinde yildirmamn,

cogu kez yonetsel yetersizlik

sonucunda

gelistigi,

bazen de kulturel olarak ortaya ciktig; unutulmamasi gereken bir konudur. Bilgi ve
beceri donamrm yeterli amirler, yonetmeyi bilirler. Kotu yoneticilerin
yetersizliklerinin

ise, kendi

veya uyum saglama ve algilamadeki yeteneksizliklerinin

olc;iisii

duzeyinde birlikte cahstiklan kisilere, yildirmada bulunmalan pek sasirnci bir sonuc
degildir (Tmaz, Bayram ve Ergin, 2008).
Isletmelerdeki asm hiyerarsik yap1, kapah kapi politikasi, insan kaynaklanna
yapilan harcamalarm azaltilmasi, isletme ici iletisim kanallarmm etkili calismamasi,
catisma

cozme

yeteneginin

zayrfhgi,

sikavetlerin yonetim

tarafmdan

ciddiye

almmamasi ya da ortbas edilmesi, zayif liderlik, "giinah kecisi" anlayismm varhgi,
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takim calismasirun olmamasi, egitim farkhhgmm dikkate alinmamasi gibi ozellikler,
yildirmaya olanak veren kotu yonetimi tammlamaktadir (Yuceturk, 2005).
Leymann (1996), yildirmaya neden olabilecek orgutsel faktorler konusunda
yaklasik 800 vaka uzerinde yaptigi cahsmasmda

elde edilen bulgularm analizleri

sonucunda, kaliplasrms bir sablonu ortaya koymanm mumkun oldugunu belirtmistir.
Yapilan cahsmalar, yildirmanm ortaya cikmasmda asil faktorlerin zayif bir sekilde
organize edilmis uretim ya da cahsma metotlan ve neredeyse kabiliyetsiz ya da
ilgisiz yonetim oldugunu ortaya koyrnustur (akt. Fettahhoglu, 2008).
Dokmen (2008) gore, yildirmayi ortaya cikaran sartlardan birisi de, cahsana
goreviyle bagdasmayan isler verilmesidir. Cahsma hayatmda cahsanlann,
gore daha agir islerde veya alt duzey islerde gorevlendirilmesiyle
karsilasabiliriz.

Y asal olarak isten 91kart1lamayan personelden

isler istenebilir.

statusune

zaman zaman

anlamsiz veya zor

Sozgelimi belli bir alanda uzman olarak ise alman bir kisiden

temizlik yapmasi istenirse, bu yildirma eylemi sayilabilir, Bu tur davramslann,
kurumdan elemana yonelmis ytldirma faaliyeti oldugunu dusunmek mumkundur.
Bazi okul yoneticileri yildirmayi bir yonetim bicimi olarak algilamakta ve
kullanmaktadir. Buna gore, bir okul yoneticisi bazen aileleri veya ogrencileri, kurban
sectigi ogretmeni sikayet etmeye yonlendirebilir. Bu yonlendirme sonucunda aileler
ve ogrenciler, ogretmen hakkmda, can sikici bicimde sikayet etmeye baslayabilir.
Ogretmen hakkmda yapilan bu sikayetler, ogretmenin isini iyi yapamadigi veya is
kosullan ile basa cikamadigi, yani mesleginde yetersiz oldugu izlenimi dogurabilir.
Bu

durum

kurban

performansmm
yoneticisi

secilen

ogretmenin

kendine

olan

gtrveninin,

dolayisiyla

azalmasma neden olabilir. Soz konusu ogretmen, ozellikle okul

tarafmdan

mesleginde

yetersiz

gortilebilir.

Bir sure soma

magdur

ogretmen, duygusal taskmhk ve olaylara uygunsuz tepkiler verme gibi stres sinyalleri
gostermeye baslayabilir,

Y ani magdur ogretmen yildirmamn

diger sorunlara yol

actigrm ispatlamaya itilirken, diger sorunlar da bir yandan yildirmamn devamim
saglar (O'Conner, 2004; akt. Toker Gokce, 2006).

2.10.2. Orgiitsel Nedenler
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Orgutte birbiriyle uyusmayan istekler, icinde bulunulan durumun belirsizligi,
mali baskilar, gorevler uzerindeki beklentiler, calisma gruplan icindeki ayncahkh
tutumlar, haksiz uygulamalarm

neden oldugu catismalann

ve du~ kmkhklanmn

artmasi, psikolojik yildirma surecine ortam hazirlamaktadir (Yuceturk, 2002).
Bir organizasyonun kulturu, rasyonel araclar (isletme amaclan ve hedefleri,
kullarulan Kurum kulturu, sirket icindeki insanlarm, zaman icinde gelistirdikleri
gelenekler, anlayislar ve normlar butunu, insanlar arasmda paylasilan degerlerdir
(Kmm, 2005).
Teknoloji, politika ve prosedurler, odul, ceza terfi, iletisim ve raporlama
sistemleri) ve goruntusel araclarla ( dil, deger verilen davrams kahplan, sembol ve
simgeler, hikayeler,

giyim-kusam,

organizasyon

ici merasimler,

sloganlar) ifade

edilir. Burada belirtilmek istenen, her isletmenin kulturtinun, o isletmenin kullandigi
yonetim tekniklerine yansryacagi hususudur (Kocel, 2005).
Tutar'a (2004) gore, orgutun amaclan icin kisileri cahsmaya gonullu kilan ve
cahsmasmi verimli bir sekilde surdurmesini saglayan onemli faktorlerden biri de
moral ve is tatminidir. Moral ve is tatmini birbirleriyle yakmdan iliskili iki kavram
oldugundan, orgutte moral ve tatmin dusuklugu calisanlarda devamsizlik, bikkmlik,
kurallan onemsememe, orgute zarar verme, isi birakma, savurganhk, yalanci hastalik
ve kazalar gibi davrams ve sonuclar yaratmaktadir.

Yeterli moral ve is tatmini

saglayamayan bir orgutsel kultur, cahsanlann psikolojik yapilan uzerinde olumsuz
etkiler yaratarak psikolojik yildirmaya yatkm hale gelmelerine neden olmaktadir.
Bayrak Kok (2006) yaptigi arastirmada,
duzeyde sonuclanyla

"bireysel,

orgutsel ve toplumsal

dikkat ceken yildirmanm temel nedenini 'orgutsel faktorler'

olarak tespit etmistir." Pek 90k arastirmacimn

da altim cizdigi nokta, yildirmada

temel etken, "kotu kisilikli insan" boyutundan 90k, orgutsel ve toplumsal yapmm da
yildirmayi besledigi gercegidir. Bu anlamda yildirmacilar, toplumsal geleneklerin ve
ev sahibi orgutsel kulturun urunleri olarak gorulmektedir.
uygulandigim belirten magdurlann

Kendilerine

yildirma

bakis acilanna gore ise yildirmamn en onemli

nedenlerinden birincisinin orgutsel isleyisle ilgili, yogun is stresi, verimlilige yonelik
baski, ahlaki degerlere bagli kalmmamasi

ve zayif yonetimdir.

ikincisinin

toplumsal faktorler; bencillik ve egoizmi tesvik eden sosyo-kulturel

ortam, asin

kazanc istegi, sosyal duyarsizhk ve maddiyatci yaklasim oldugunu belirtmektedir.
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ise

Baska bir arastirma, psikolojik yildirmanm kar amaci gutmeyen kuruluslarda,
okullarda ve saglik sektorunde daha yaygm goruldugunu, yuksek issizlik oranlanmn
ve dolayisiyla

cahsanlann

degersiz

gorulmesinin

yildirmanm

artmasma

neden

kadar

yapilan

oldugunu ortaya koymustur (Tetik, 2010).

2.10.3. Saldirgan Kisilerden Kaynaklanan Nedenler

Y ildirma

eylemlerinin

nedenleri

konusunda

bu

gune

arastirmalann yetersiz oldugu kabul edilmektedir. Yildirma eylemlerinin nedenlerini
belirtmek icin, meydana gelen eylemlerin, orgut, kurban ve yildirmayi uygulayan kisi
acismdan aym anda incelemnesi ve analiz edilmesi gerekmektedir (Erturk, 2005).
Bazt

durumlarda

saldirganlann

yildirmayi

bireylerin dini, sosyal, etnik kimliklerine

uygulama

duyulan onyargilann

sebebi;

magdur

pekistirilmesi

de

olabilmektedir. Literaturde hedef alman kisinin gosterdigi yuksek bir performansm,
elde ettigi bir basanrun, terfinin ya da odulun yildirmaya yol actigr gorulmekte,
bunun otesinde paranoid baskici bir ruh hali de yildirma eylemlerinin arkasmdaki
neden olabilmektedir (Aydm, 2008).
Cobanoglu
basmda,

duygusal

(2005),

saldirgam

zekadan

psikolojik

yildirmaya

yoksun olma, korkakhk,

yonelten

nevrotik

nedenlerin

rahatsizhklar

ve

nihayetinde insani ve etik degerlerden uzak olmak gibi faktorlerin geldigini ifade
eder. Aynca, saldirganm zor elde ettigi makam ve mevkiini kaybetme korkusunun
goz onunde bulundurulmasi
kisilikleri incelendiginde;
kimseler

oldugunu,

gerektigini

vurgular. Bunun yanmda saldirganlann

asm kontrolcu, korkak, nevrotik ve iktidar acligi ceken

bu kimselerin

cogunun

guvensizlik,

korku ve kiskanchk

duygulan ile kusatildrgim belirtir.
Baltas' a gore, psikolojik yildirmaya basvuranlar
taraflanm, korku ve guvensizliklerini,

cogunlukla,

kendi eksik

bir baskasmi kucuk dusurerek telafi etmeye

cahsan kisilerdir. Bu tur kisiler genellikle; farkhhklara karsi hosgorusuz, ikiyuzlu,
kendini ustun goren ya da gostermek isteyen, asin denetleyici ve kiskanctirlar. Hedef
aldiklan kisinin zor durumlanyla eglenerek, kendi yetersizlik duygulanni yemneye
cahsirlar.

Psikolojik

yildirma

uygulayamn

davramslannm

aciklamasi yoktur (http://www.baltas-baltas.com/web/makaleler).
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rasyonel

temeli

ve

Tutar'a gore, psikolojik yildirma uygulayicisimn sevmedigi birine benzemek
bile, yildirmaya maruz kalmak icin bir neden olabilir. Kurbanm yildirmaya maruz
kalmasi; dinsel, sosyal veya etnik bir nedene dayanabilecegi gibi, gosterdigi yiiksek
'

bir performans, elde ettigi bir firsat, beklenmeyen bir terfi veya odul de olabilir
(http://www.canaktan.org).

2.10.4. Hedef Kisilerden Kaynaklanan Nedenler
Tum orgutlerde cahsanlar arasmda ya da isverenle cahsan arasmda ortaya
cikan catismalar, cozttmlenemedikleri

surece buyur ve magdurlar kendilerini zayif

hissederler. Boyle bir durumda kontrol mekanizmasi zayiflar ve hata yapma ihtimali
de artar. Yildirma

davramslan

basladikca

magdur

savunmaya

cekilir, magdur

savunmaya cekildikce yildirma davramslan sertlesir (Cakir, 2006).
Kisinin
butunlugunun
yaklasimlara

psikolojik
onemli

yildirmaya

bir payi vardir.

karsi

direnc

Olaylar

gostermesinde

nasil gelisirse

gore anlam kazamr. Bireyin davramsim,

kisisel

gelissin

kisisel

ne cevre kosullan

ne de

organizmadaki biyolojik durtuler, istekler, gereksinimler belirler; bireyin davramsmi
bicimlendiren

en onemli faktor, onun kendini ve cevreyi o andaki anlamlandins

bicimidir (Cuceloglu, 1992).
Psikolojik

yildirma soz konusu oldugunda,

inamslar bulunmaktadir.
zayiftir ve kendilerini

Bunlardan bazilan;
korumaktan

magdurlara

iliskin bir takim

kurbanlar yildirmaya neden olurlar,

acizdirler, kotu takim oyunculandirlar,

asm

derecede hassas ve almgandirlar, dengesiz ve hastadirlar, kurbanlarm otoriteyle ilgili
ciddi problemleri vardir gibi gorusleridir. Tum bunlar bazi vakalar icin dogru oldugu
kabul edilse de bu varsayimlan

genelleme olarak kabul etmek mumkun degildir

(Gungor, 2008).

2.10.5. Sosyal Gruptan Kaynaklanan Nedenler
Bir ulkenin felsefesi, inanclan ve o ulkede insana verilen deger, orgutlerine
de yansimaktadir. insanlarm bir urun ve sarf malzemesi gibi goruldugu toplumlarda,
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duygusal siddet daha yaygm olarak gorulmektedir.
zamana bakisi, yardimseverlik,

Bir toplumun

isbirligi, farkh yasam tarzlanna

veya grubun

karsi gosterdigi

anlayis, hie suphesiz is yerlerinde cahsanlara da yansimaktadir, Ozellikle, bireysellik,
yenilikcilik,

verimlilik,

rekabet,

simrsiz

ozgurluk

gibi

ozellikler

psikolojik

yildirmaya zemin hazirlamaktadir (Cobanoglu, 2005).
Bir toplumun degerleri ve normlan, ekonomik yapisi bir kurulusun kulturunu
etkiler. Toplum icinde yaygm olan yardimseverlik, dayamsma, olaylara bakis tarzlan
gibi unsurlar

isletmeler

icerisinde

de kabul gorebilecek

basanrun yalmzca ekonomik terimlerle degerlendirilmesi

etmenlerdir.

Omegin

veya kiyasiya rekabete

deger verilmesi, cahsan insanlan olumsuz etkiler. Siddetli ekonomik rekabet ve
sadece sonuclara onem veren bir dusunce sekli, cahsanlann
gorundugu bir felsefenin dogmasma neden olur.

i~

sarf malzemesi gibi

saatlerinin esnekligi, yanm

gunluk cahsmanm artmasi, geleneksel uzun vadeli istihdamlarda gorulen, uzun sure
beraber cahsmaktan dcgan ve agir agir olusan insanlar arasi olumlu baglan olumsuz
etkileyecektir.

Bu sartlarda duygusal suistimal olasihgi da yuksektir (Davenport,

Schwartz ve Elliott, 2003)

2.10.6. Toplumsal Degerler ve Kurallardan Kaynaklanan Nedenler

Cahsma hayatmdaki kurumsal yapilanmalar
psikolojik

yildirma,

aslmda bireysel

bir olgudur.

toplumsal yapidan ve kurumsal yapilanmalardan
sekillendiren

etmenlerden

ve toplumsal

degisim icinde

Fakat bu kurumsal

olguyu

ayn tutamayiz, Kurum kulturunu

biri olmasi acismdan,

toplumsal

yapi ozellikleri

ve

toplumda yerlesik degerler ve normlar da dolayh olarak psikolojik yildirma nedenleri
arasmda sayilabilir (Gungor, 2008).
Her toplumun kendine has ozelliklerini tasiyan kulturel yapisi soz konusudur.
Kulturel .yapi, organizasyon normlan

ve kisiler arasi iliskiler gibi bircok faktor

uzerinde etkili olabilir. Karmasik ve ic ice girmis fonksiyonlan
toplum kulturunun

bir olcude orgute yansimasidir.

ile orgut kulturu,

Orgut duzeyinde yerlesmis

degerlerden bireysellik, yenilikcilik anlayislan, verimlilik ve rekabet gibi faktorlere
karsi isletmelerin

anlayisi ve uygulama tarzlan bireyler arasmdaki iliskilere de

yansiyacaktir (Fettahhoglu, 2008).
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Isletmeler de fertler gibi yasayan organizmalardir ve kendilerine has kulturleri
vardir. Bu kultur, buyuk olcude toplumun sosyal, ekonomik ve ahlaki ozelliklerindcn
etkilenmektedir.

Baska bir ifadeyle bir ulkenin felsefesi, inanclan, insana verdigi

onem, o ulkede faaliyet gosteren isletmelere de yansimaktadir.
faktorlerinden

biri gibi goruldugi; toplumlarda,

insanlarm uretim

yildirma sendromu daha yaygm

olarak gorulebilmektedir (Cobanoglu, 2005).
Toplum icinde yaygm olan yardimseverlik, dayamsma, olaylara bakis tarzlan
gibi unsurlar
basanmn

isletmeler

yalmzca

icerisinde

ekonomik

de kabul gorebilecek

terimlerle

degerlendirilmesi

etmenlerdir.
veya

Ornegin,

siddete

deger

verilmesi, calisanlan olumsuz etkileyebilir (Devenport, Scwartz ve Elliott, 2005; akt.
Fettahhoglu, 2008). Aynca toplumun genel ekonomik yapisi da psikolojik
yildirma ile iliskilendirilebilir,

ctmku yasanan ekonomik sikmtilar, kisiler arasmdaki

iliskileri de etkileyebilecektir.
Bu

goruslerden

hareketle,

tetikledigi; bireylerin yasamlanna

toplumsal

degerlerin

psikolojik

yildirmayi

fiziksel ve duygusal anlamda giderek artan bir

sekilde zarar verdigi soylenebilir (Bayrak Kok, 2006).

2.11. Psikolojik Yildrrmanm Sonuclari
Psikolojik yildirmanm sonuclan sadece yildirmaya maruz kalan bireyle simrli
kalmamaktadir. Son yillarda cahsma hayatmm bashca sorunlarmdan biri haline gelen
psikolojik yildmna, oldukca genis bir etki alanma sahiptir Psikolojik yildirmanm
bireyin fiziksel ve ruhsal saghgi ile ilgili sonuclan

ve orgutle ilgili etkileri

incelendiginde, varhgmm orgut sagligi icin tehdit olusturdugunu soylemek mumkun
olacaktir (Gurbuz, 2012).

2.11.1. Bireysel Sonuelar
Yasanan olumsuz tecrubeler ve surekli psikolojik yildirmaya maruz kalma,
magdurun sinirlerinin yipranmasma ve kendini kotu hissetmesine neden olmaktadir.
Boylece kisinin fiziksel ve psikolojik saglig), is iliskileri, is verimi, aile ve sosyal
cevresi ile olan iliskileri bozulmaktadir. Magdur, dusttncelerini surekli aym seylere
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odakladigi icin, bos, gereksiz ve anlamsiz durum ifadelerini dahi problem haline
getirebilmekte

ve kafasnn bu gereksiz durumla mesgul edebilmektedir

(Yaman,

2009).
Cogu kimse hayatmm

anlammi,

islerinde ve iliskilerinde

bulur. Bunlar

kaybolunca, hayatmm anlami da kalmaz. Psikolojik yildirmaya ugrayan magdur,
artik kendisine ihtiyac kalmadigim dusunerek yeteneklerinden suphe etmeye baslar,
yalmzliga gomulur, kendine saygisi kalmaz ve sahsiyeti buyuk zarar gorur. Eger
yildirma magduru kendisini suclamaya baslarsa, ayakta kalabilmesi imkansizlasir
(Baykal, 2005).
Psikolojik yildirmaya maruz kalan kisiler, gordukleri zararm buyuklugu ve
etkisiyle, artik islerini yapamaz hale gelirler. Cahsma arkadaslan,

meslektaslan,

ustleri ve astlan tarafmdan saygmlik, durustluk ve yeterliliklerine yonelik gtinlerce
suren saldmlara maruz kalarak, kendi istekleriyle veya zorunlu olarak istifa eder;
isten cikanhr veya erken erneklilige zorlanarak isyerinden uzaklastmhrlar

(Tmaz,

2008).
Bunlann

yanmda kmlgan

kisilik czellikleri

tasiyan bireylerin, psikolojik

yildirmadan daha fazla yara aldiklan ve kalici psikolojik rahatsizhklar yasadiklan da
ortaya konan sonuclar arasmdadir (Tutar, 2004).

2.11.2. Orgiitsel Sonuclar
Orgutte olusan karmasa ve huzursuzluklar orgut imajma yansir ve orgutun
olumsuz bir sekilde tanmmasma sebep olur. Orgutte isgucu devri yukselir, giderek
artan huzursuzluk ortammdan ve catismadan kacmak icin arayislar baslar. Bireylerin,
islerine ve orgutlerine aidiyet duygulan azahr, dolayisiyla bu bireyler, daha iyi bir
calisma atmosferi olan isyerlerine gecmek icin firsat kollarlar. Boylece yetismis
bireylerin aynlmasi ile orgtitte kazamlnus olan tecrube yitirilmis olur (Tutar, 2004).
Tmaz'a (2008) gore, isletrnelere oldukca onemli etkileri oldugu gorulen
psikolojik yildirmanm, oldukca yuksek bir maliyeti de bulunmaktadir,

lsveren

yonunden ortaya cikan bu maliyetin, oncelikle ekonomik nitelikte olmakla beraber
psikolojik ve sosyal sonuclan da mevcuttur.

32

2.11.3. Toplumsal Sonuelar

Sosyal bir varhk olan insan, yasamimn bir kisrmm calistrgi isyerinde, diger
kalan kisrmm ise yasadigi cevrede gecirmektedir. Isyerinde ortaya cikan psikolojik
yildirma olaylan kisinin ruhsal durumunu etkiledigi gibi, bu olumsuz durum kisinin
sosyal yasammi da etkilemektedir. Psikolojik yildirma sonucunda bireyin, sosyal
cevresinde 90k onemli bir unsur olan sosyal imaji etkilenebilmektedir. Aynca stirekli
baskilara maruz kalan kurbanm depresif bir tarzda konusmasi ve davranmasmdan
sikilan is ve ozel yasammdaki arkadaslan, yavas yavas onu terk edeceklerdir. Belli
bir zaman sonra da psikolojik yildirmaya maruz kalan kisinin cevresi, magduru
"basansiz, elindekileri kaybetmis bir kisi" olarak gormeye ba~layacaklardu (Tmaz,
2008).

i~ yerinde psikolojik yildirma sureci magdurun yakm cevresini de
etkileyecektir. Magdur, yasadigi tum olumsuzluklan uzun bir sure esine, cocuklanna,
anne babasma yansitacak ve bu asamada aile iliskileri magdura gu9 verebilecektir
(Simsek Ertek, 2009).
Ancak magdurun sergiledigi bu inisli 91k1~h ve tahammul edilmez
davramslari karsismda, aile bireyleri ve arkadaslan zor durumda kalacaktir. Magdur,
iste yasadiklanm bazen eve getirecek, bazen de disanda avunmaya cahsacaktir. Bu
durumda magdurun kabalasmasi ve siddet kullanan bir birey haline gelmesi de
mumkundtir. Aileye yansiyan sikmtilar ciftlerin bosanmasma kadar ilerleyecek bir
sureci de baslatabilir. Boylece bosanmalar, cocuklann yasadiklan olumsuz duygular,
cesitli tedavi masraflan, aile gelirinde kayip yasanmasi, topluma maddi ve manevi
ayn bir ek yuk getiren psikolojik yildirrna etkileridir (Gurbuz, 2012).
Yildrrmanm sebep oldugu toplumsal maliyetlerin basmda, oncelikle yasanan
saghk problemleri nedeniyle, saghk harcamalarmm artmasi gelmektedir. Sigorta
masraflannda artis, issizlik, nitelikler ve yeteneklerin altmda cahstmlmadan dogan
vergi kayiplan, devletin sagladigi yardim programlarma yonelen talebin cogalmasi
ve erken emeklilik oranmm artmasi, tum toplumun katlanmak zorunda oldugu
ekonomik maliyet olarak belirtilebilmektedir (Tmaz, 2008).
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2.12. Psikolojik Yildrrma ile Basa Cikma Yontemleri

Isyerinde

psikolojik

yildirmanm

ortadan

kaldinlmasi

19m

oncelikle

yildirmaya neden olan faktorler iyi tespit edilmeli, tam iyi konulmahdir,

Bundan

sonraki asama, yildirmamn yapismm aynntih olarak analiz edilmesidir (Tutar, 2004).

2.12.1. Bireysel Ydntemler
Psikolojik

yildirma

ile mucadelede

en onemli

faktorlerden

biri kisisel

mucadeledir. Kisisel stratejilerin bazilan; kisinin bu olayi basmdan atmaya kesin
kararli olmasi anlammda kesin simrlar cizmesi, izinler gibi yollarla kisisel dengeyi
saglamasi ve is ortammi degistirmesi seklindedir (Toker Gokce, 2008).
Isyerinde psikolojik yildirmayla bireysel basa cikmada magdurun "kendi
icine kapanma" seklinde bir yaklasirm asla gostermemesi gerekir (Cuceloglu, 1992).
Niedl'e (1996) gore, genelde yildirma magdurlannm

ilk tepkileri, 'sorunu

dile getirme' ve 'orgute bagli kalma' gibi yapici basa cikma stratejilerini uygulamak
olur. Magdur, ancak bu yontemlerin ise yaramadigmi gordugunde 'isten cikma' veya
'sorunu yok sayip baska ilgi alanlanna yonelme' gibi yikici basa cikma stratejilerine
yonelir, Magdurun son olarak yoneldigi stratejiler cogunlukla bu yikici olanlardir
(akt. Toker Gokce).
Psikolojik yildirma magdurlan, cahstiklan ortamda maruz kaldiklan yildirma
davramslanndan,

uygulayacaklan

kontrollu

karsihklar ve de uygun savunma mekanizmalan
en

az

zararla

kurtulabilmeyi

tepkiler,

bilincli

tavirlar,

mantikh

sayesinde ya zarar gormeden ya da

basarabileceklerdir.

Y asadiklan

olumsuzluklan

kontrolsuz tepkilerle degil, bilincli tavirlarla analiz etme yetenegine sahip olabilen
yildirma

magdurlan,

boylelikle

ani

tepkilerden

90k

mantikh

karsihklar

verebileceklerdir. Bunu basarabilmeleri icin yildirma magdurlannm oncelikle, kendi
zayif ve guclii yonlerini tespit etmis olmalan ve ozguven problemlerini

ortadan

kaldiracak dusunce tarzmi benimsemeleri ve ihtiyac duyarlarsa bu konuda yardim
almalan

gerekrnektedir.

Bu konudaki

sikmtilanm

uzerlerinden

atabilen insanlar

hicbir zaman magdur rolunu kabul etmeyeceklerdir (Aksakal Kaymakci, 2008).
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Orgiitsel Basa Cikma Ybntemleri

2.12.2.

Yildirma, orgutler icin onemli bir sorundur ve bir sorun ile basa cikabilmek
icin oncelikle sorunun fork edilmesi ve tarumlanmasi gerekir. Bu durumda, ancak
varligi kabul edildikten ve tanimlandiktan sonra, yildirma ile basa cikrna surecine
girilebilir (Ogtilmti~, 2001 ). .
Yildirmayla mucadelede en onemli konu magdurun bu olgu karsismda yalmz
birakilmamasidir.
kademesi
yildirma

Yildirma

olgusuna

dahil her duzeyde
olgusuna

iliskin

farkmdaligm

aym onemin saglanmasi

karsi bir eylem icinde

olmasi,

isletmenin

gerekmektedir.

yonetim
Herkesin

isletrne icinde yayilmasim

engelleyecek, hatta bu olgunun ortaya cikmasnu da onleyecektir (An Tekce, 2010).
Orgutten
verimliligini

kaynaklanan

ve orgutsel

yildirma

karhhgi

davramslanru

arttirmak

onlemek,

icin yoneticilere

cahsanlann

buyuk

gorevler

dusmektedir. Etkin yoneticiler isletmenin verimliligini uzun doneme yaymak isterler.

olasi yildirmanm onune gecebilmek uzere

Bunu saglayabilmek

icin, yoneticiler

bunlann kaynaklanm

ve basa cikrnak icin gerekli olan stratejileri belirlemeli ve

uygulayabilmelidirler
Cobanoglu'na

(Guclu, 2001).
(2005) gore yildirmayi onleme konusunda orgutlere yararh

olabilecek bazi ozellikler sunlardir:
1. Kurulusun vizyon ve misyonu net bir bicimde ortaya konulmah ve
herkese anlatilmadir.
2. Orgut kulturu olusturulmahdir.
3.

i~ tamrnlan

net bir bicimde belirlenmelidir.

4. Orgtitun etik prensipleri olmahdir,
5. Disiplin kurallannm tarafsiz olarak uygulamp uygulanmadrgi kontrol
edilmelidir.
6. Teknik egitimlerin yam sira iletisim, duygusal zeka ve etik degerler
gibi konularda da egitim yapilmahdir.
7. Y apilan islere her duzeydeki isgorenin katihrm saglanmalt ve fikirleri
almmahdir.
8. Orgutte isyeri psikolojisinden anlayan uzmanlar cahstmlmahdrr,
9. Yoneticiler catismalan yonetebilecek kapasitede olmahdir.
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Psikolojik

yildirmaya

karsi onlemler

almak ve bir politika

olusturmak

orgutun basansi icin kacimlmazdir.

2.13. Rehberlik ve Psikolojik Damsma

Rehberlik ve psikolojik damsma bireyin kendini anlamasi, problemlerini
cozmesi, ileriye yonelik gercekci kararlar almasi, kapasitesini kendine en uygun
duzeyde gelistirmesi, cevresine dengeli ve saghkh bir uyum yapabilmesi ve kendini
gerceklestirebilmesi icin bireye verilen psikolojik yardim surecidir (Kepceoglu,
2004).
Bakircioglu'na (2005) gore rehberlik ve psikolojik damsma, bireyin kendini,
cevresindeki olanaklan tarumasi, gizilguclerini gelistirmesi icin kisiye, bu isi kendine
meslek edinmis uzmanlarca yapilan duzenli bir yardim surecidir.
Kuzgun (2002) ise rehberlik ve psikolojik damsrnayi, bireye kendisini
anlamasi, dogru kararlar vererek, kendini gerceklestirmesi ve cevresindeki olanaklan
tanimasi icin verilen sistematik ve profesyonel yardim sureci olarak tanimlamaktadir.
Kepceoglu (2004) tammlardaki ortak ogeler soyle toparlanabilir. Rehberlik ve
psikolojik damsmanhk bir hizmet surecidir, Bu surecte bireye yardim etme isidir ve
bu yapilan rehberlik ve psikolojik yardim bireye donuktur. Yani yardimm
merkezinde birey vardir, Rehberlik ve psikolojik damsma profesyonel bir yardimdir
ve basanh olabilmesi icin bu alanda yetismis uzmanlar tarafmdan verilmelidir.
Rehberlik ve psikolojik damsmanm esasi bireyin kendini gerceklestirmesini
saglamaktir.
2.13.1. Tiirkiye'de ve KKTC' de Rehberlik ve Psikolojik Damsma

Rehberlik ve psikolojik damsma, okullanmizda yabancisi oldugumuz bir
faaliyet cesidi degildir, Ancak, organize edilmis, planlanrms, teknik ve ilkelerine
uygun olarak sunulan ve uzman elemanlarca yonetilen bir faaliyet grubu olarak,
okullanrnizda, dolayisiyla egitim faaliyetlerimiz arasmda, oldukca yakm bir gecmise
sahiptir. Bu durum, rehberlik ve darusma kavrammm dogup gelistigi Amerika
Birlesik Devletleri'nde de pek farkh sayilmaz, Orada da yuzyil oncesine giden bir
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gecmise sahiptir. Bu yuzden rehberlik kavrarm ve bunun icinde psikolojik damsma
kavrami, ya 90k dar ya da 90k genis anlamlara
Rehberlik ve psikolojik

danisma kavramlan

gelecek sekilde tarnsilrmsur,

gelismekte

olan, yeni ortaya cikan

kavramlar oldugu icin cabuk degisime, duzeltmelere ugramakta ve gunumuzde de bu
degisimler ve duzeltmeler devam etmektedir (Tan, 1989).
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Sekil 2. Ogrenci Kisilik Hizmetlerinin Egitim Icindeki Yeri (akt, Bakrrcioglu,
2005.Kuzgun,1981)
Ogrenci kisilik hizmetleri icerisinde ozel bir yeri olan rehberlik ve psikolojik
damsma; 20. Yuzyil' da egitim alamna getirilen en onemli yeniliklerden biridir.
Rehberlik ve psikolojik damsma hizmetleri, egitim kurumlarma, ogretim ve yonetim
hizmetlerinin basansizhklan

yuzunden girmistir. Rehberlik ve psikolojik damsma

hizmetleri, ogrenciyi bilgi ve beceriyle donatmanm yam sira, duygusal-toplumsal
yonuyle de gelistirmenin; ona sorun cozme yetenegi, g-U9l-U bir benlik kazandirmamn
da gerekli olusu nedeniyle egitim hizmetleri arasma girmistir (Bakircioglu, 2005).
Turkiyc'

de

okullarda

uygulanan

Devletleri model almarak olusturulmustur.

rehberlik
(Tan,1989).

sistemi

Amerika

birlesik

1983 yilmda Milli egitim

Bakanhgma bagh Ozel Egitim Rehberlik ve Psikolojik Darusma Hizmetleri Genel
Mudurlugu

kurulmus

ve okullardaki

rehberlik hizmetlerinin

verilmistir (Yesilyaprak, 2003).
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yurutulmesi

gorevi

KKTC' de ilk rehber ogretmen atamasi Lefkosa Turk Lisesi' ne 1977 yilmda
yapilrmstir. Milli egitim teskilati icerisinde Psikolojik Damsmanhk

Rehberlik ve

Arastirma Subesi ise Egitim Ortak Hizmetler Dairesi Mudurlugune bagli olarak 1999
yilmda kurulmustur. (insay,2004)
KKTC Milli Egitim Genclik ve Spor Bakanligi teskilat yapisi, okullarda
uygulanan rehberlik ve psikolojik damsmanhk mufredat programlan ve okullardaki
rehberlik

servislerine

bakildigmda

Tilrkiye' deki

yapmm

model

almdigi

anlasilmaktadir.
Rehber Ogretmen: "Ogretmenler

yasasi uyarmca atanrrus olan ve Egitim-

ogretim kurumlanndaki rehberlik ve psikolojik damsmanhk servislerinde ogrencilere
rehberlik ve psikolojik damsmanhk hizmeti veren, universitelerin psikolojik damsma
ve rehberlik

ile egitimde

personelidir"(KKTC
KKTC'de

psikolojik

hizmetler

alamnda

lisans

egitimi

alrrus

Resmi Gazete sayi 151, 2005).

"Rehber ogretmenler, rehberlik gorevlerine ek olarak, ders yili

icinde haftada en az 8, en 90k 10 saat ders yaparlar" http://www.khk.kamunet.net.
KKTC ogretmenler

yasasmda bu ifade yer almaktadir, Bununla birlikte rehber

ogretmenlere nobet ve smav gozetmenligi de verilmektedir. Rehber ogretmenlerin
okul ortammda onemli gorevlerinden birisi psikolojik damsma faaliyetleridir. Not ile
degerlendirme
ogrencilerle

gerektiren bir derse giren, nobet ve smav gozetmenligi
olumsuz diyaloglar yasayan rehber ogretmenler

esnasmda

psikolojik

damsma

iliskisinin en onemli ilkelerinden terapotik iletisim ortami olusturamamaktadirlar,
Turkiye'
olumsuzluklann
psikolojik

de

ise

rehberlik

onune gecilmistir.

damsrna servislerinde

hizmetleri

yonetmeligi

"Egitim-ogretim
gorevli psikolojik

ile

olusabilecek

kurumlarmdaki
damsmanlara

rehberlik ve
yonetim, buro

islerinde, ders, nobet ve smav gibi rehberlik ve psikolojik damsmadaki
alanlanyla

iliskisiz

konularda

go rev

hizmet

verilemez"

http://orgm.me b. gov. tr/ alt sayfalar/mevzuat.html.

2.13.2. Rehberlik ve Psikolojik Damsmanm Amaci
Rehberlik

ve psikolojik

darusmanm

siralayabiliriz;
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hizmetlerinin

amacmi

su sekilde

1- Bireyin kendini tamrnasma ve anlarnasma yardim etrnek,
2- Bireyin problernlerini cczmesine yardim etrnek,
3- Bireyin gerek ic psikolojik uyurnu gerekse cevre ile olan iliskilerinde uyurnlu
bir insan olabilrnesine yardim etrnek,
4- Bireyin sahip oldugu gorunur ya da gizil turn potansiyellerini en ust d-Uzeyde
gelistirmek,

5- Nihai olarak bireyin kendini gerceklestirmesine

yardimci olmaktir (Kaya,

Baysal, Kaygusuz ... 2007)

2.13.3. Rehberlik ve Psikolojik Damsma Hizmetlerinin ilkeleri
Rehberlik

ve psikolojik

damsma hizrnetlerinin

ilkelerini

su rnaddelerde

toparlayabiliriz (Kepceoglu, 2004).

1- Rehberlik

ve

sorumluluklan

psikolojik

darusmamn

ternelinde

insan

hak

ve

ile yakmdan ilgili dernokratik ve insancil bir anlayis

vardir,
2- Rehberlik ve psikolojik damsma uygularnalannda

ogrenci ile yakmdan

alakali olan herkesin anlayis ve isbirligi icerisinde cahsmasi gerekir,
3- Rehberlik ve psikolojik damsma, her turlu cahsmasi ile ogrenciyi rnerkez
alan bir egitim sisterni ongorur,
4- Rehberlik ve psikolojik darnsma yardimmm

esasi, ogrencilerin

kendi

kisiliklerini daha iyi anlarnalanm, problernlerine cozum yollan bulrnada
onlarm kendi kendilerine yeter bir dururna gelrnelerini saglamaktir,

5- Rehberlik ve psikolojik damsma, ogrencinin bedensel, zihinsel sosyal ve
duygusal olan butun kapasitelerini kendi ilgi ve yetenekleri dogrultusunda
en uygun bir d-Uzeyde gelistirmesi icin ogrencilere yardim etrnelidir,

6- Ogrencilere rehberlik ve psikolojik damsma yardimi verirken onlarm turlu
yanlanrn tammak gerekir,
7- Rehberlik

ve psikolojik

damsma

hizrnetleri

her

okulun

amac

ve

ihtiyaclanna uygun olarak yogunlastirmahdir,

8- Rehberlik ve psikolojik damsma hizrnetleri planh, programh, orgutlenmis
bir bicimde profesyonel bir d-Uzeyde sunulmahdir.
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2.14. Rehberlik ve Psikolojik Damsma Hizmetlerinin Yakm ili~kide
Bulundugu Kisi ve Kurumlar.
Rehberlik ve psikolojik darusma hizmetlerinin basanya ulasabilmesi icin
ogrencilcr kadar, ogretmenler, okul yonetimi, veliler ve yakm cevreninde destegine
gereksinimi vardir (Kaya, Baysal, Kaygusuz ... 2007)
2.14.1.

Okul Miidiiriiniin

Rehberlik

ve

Psikolojik

Damsmanhk

Hizmetlerine Iliskin Gdrevleri
Okul Muduru'nun,

okulundaki rehberlik ve psikolojik

damsmanhk

hizmetlerine iliskin gorev ve sorumluluklan sunlardir:
1) Hizmetlerin saglikh bir sekilde yurutulebilmesi icin, hizmetin gerektirdigi

fiziksel sartlan ve uygun calisma ortammi hazirlar, kullamlacak arac ve
gereclerin saglanmasmda sorumludur.
2) Okul Rehberlik ve Psikolojik Damsma Servisi ve Okul Rehberlik ve

Psikolojik Damsmanhk Hizmetleri Yurutme Kurulu'nun olusumunu saglar,
Kurul' a baskanhk eder.
3) Rehberlik ve psikolojik damsmanhk hizmetlerinin yurutulmesi ile ilgili
yilhk program ve yurutme planmm, Egitim Bakanligi'nm ilgili birimlerince
gonderilen cerceve programi ve Rehberlik Kurulu'nun tavsiye kararlanm da
dikkate alarak, hazirlanmasirn ve uygulanmasmi saglar.
4) Okulun ogrenci sayisirn ve bu sayidaki artist dikkate alarak, 'Rehber ve

Psikolojik Damsman' ihtiyacim Bakanliga bildirir.
5) Okulun rehberlik programmm verimli ve duzenli bir sekilde yurutulebilmesi

icin, Okul Rehberlik ve Psikolojik Damsma Servisi elemanlan, ogrenciler,
veliler, simf ogretmenleri, brans ogretmenleri ve diger yoneticiler arasmda
isbirligini saglar.

6) Okul Rehberlik ve Psikolojik Damsma Servisi tarafmdan hazirlanan yilhk
rehberlik ve psikolojik damsma programmm bir ornegini ders yilmm
basladigi ilk ay icerisinde ve yilsonu Rehberlik ve Psikolojik Damsmanhk
Hizmetleri Raporu'nun bir ornegini ise ders yilmm tamamlandigi ay
icerisinde, Bakanliga gonderir,
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2.14.2. Miidiir Muavinlerinin Rehberlik ve Psikolojik Damsmanhk
Hizmetlerine iliskin Gorevleri
1)

Sorumlu oldugu smiftaki ogrencilere iliskin sorunlan ve bu

ogrencilerle ilgili gerekli bilgi ve belgeleri Rehberlik ve Psikolojik Damsma
Servisine iletmek.
2)

Rehberlik ve Psikolojik Damsma Hizmetleri Yurutme Kurulu

toplantisma katilmak,
3)

Okul muduntnun verecegi Rehberlik ve Psikolojik Danisma

Hizmetleriyle ilgili diger gorevleri yapmak.

2.14.3. Okul Rehberlik ve Psikolojik Damsmanhk Hizmetleri Yiiriitme
Kurulu
Her

egitim-ogretim

hizmetlerinin

planlanmasi,

kurumunda,

rehberlik

ve

psikolojik

damsmanhk

esgudumun ve kurum icindeki isbirliginin saglanmasi

amaciyla, bir "Okul Rehberlik

ve Psikolojik

Damsmanhk

Hizmetleri

Yurutme

Kurulu" olusturulur, Bu Kurul, ders yilmm birinci ve ikinci donernin basladigi ilk ay
ile ders yihrun tamarnladigi son ay icerisinde olmak uzere, yilda en az uc defa
toplamr. Aynca
· tarihlerde

ders yih icinde gerektiginde

de toplanabilir.

okul mudurunun

Okul Rehberlik ve Psikolojik

uygun gordugt;

Damsma

Servisi'ndeki

Rehber ve Psikolojik Darusman bu Kurul'un surekli uyesidir. Diger iiyeler, her ders
yih basmda, Ogretmenler Kurulu'nda
Danisma

Hizmetleri

yurutme

yeniden belirlenir. Rehberlik ve Psikolojik

kurulu okul mudurunun

baskanligmda

asagrdaki

ilyelerden olusur.
a) Mudur Muavinleri,
b) Rehberlik

ve Psikolojik

Damsma

Servisi'nde

gorevli Rehber ve

Psikolojik Damsman,
c) Smif ogretmenlerinden

her bir smif duzeyi (l.,II, III. gibi) icm

secilecek birer temsilcisi,
d) Disiplin Kurulu'ndan bir temsilci,
e) Okul Aile Birligi'nden bir temsilci
f) Ogrenci Konseyi ilyesi
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2.14.4.

Snnf

Ogretmeninin

Rehberlik

ve

Damsmanhk

Psikolojik

Hizmetlerine Iliskin Gdrevleri

Simf ogretmeni asagidaki gorevleri yapar. Ancak smif Ogrctmenligi gorevi
olmayan okullarda bu gorevler diger ogretmenler tarafmdan yurutulur
1) Okul Rehberlik ve Psikolojik

Damsma servisinin hazirladigi

yilhk cahsma

programi dogrultusunda faaliyetlerini yurutmek.
2) Ders cizelgesinde

"smif saati'

rehberlik cahsmalan

icin aynlan stirede, simfa girmek ve Simf

kapsarnmda, akademik ve kariyer gelisimi etkinliklerini

rehber ve psikolojik darusman ile isbirligi icerisinde yurutmek,
3) Rehberlik ve Psikolojik Damsma Servisi ile isbirligi yaparak secmeli ders,
bolum/program, okul, is ve meslek secimlerinde ogrencilere yardim etmek.
4) Rehberlik
kendisini
envanter

ve Psikolojik
tammasma
gibi

degerlendirmeleri

Damsrna

Servisi ile isbirligi

yardim etmek, gerekli bilgileri

olcme

araclanm

uygulamak.

yaparak
toplamak

Kendisinin

ogrencinin
icin anket,
yapabilecegi

yapmak ve sonuclan okul rehberlik ve psikolojik damsma

servisine iletmek.
5) Ogretim yih sonunda yaptigi her turlu rehberlik

faaliyetlerini

aksakhklan,

saglanmasi gereken olanaklan ve onerileri kapsayan gorusunu Okul Rehberlik
ve Psikolojik Damsma Servisine vermek (mebnet)
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BOLUMIII

YONTEM
Bu bolumde arastirmanm modeli, evren, cahsma grubu, veri toplama araci ve
gelistirilmesi, verilerin toplanmasi ve verilerin cozumlenmesi konularma yer
verilmektedir.

3.1. Arastrrmamn Modeli

Bu cahsmada nitel arastirma yontemlerinden faydalamlacaktir. "Nitel
arastirmalann temel ozelligi arastirmaya katilanlann
dtmyalanm

ortaya

koyma,

dunyayi

arastirmaya

bakis acilanrn, anlam
katilanlann

gozleri

ile

gormektir"(Ku~,2009)
"Nitel arastirmamn herkes tarafmdan kabul edilen bir tammmi yapmak
gucttir. Bunun nedeni ise nitel arastirma kavrammm bir semsiye kavram olarak
kullarulmasi ve bu semsiye altmda yer alabilecek bircok kavramm degisik
disiplinlerle yakmdan iliskili olmasidir'{Yildmm

ve Sim~ek,2011).

Nitel

arastirmayi, gozlem, gorusme ve dokuman incelemesi gibi nitel bilgi toplama
yontemlerinin kullamldigi, algilann ve olaylann dogal ortamda gercekci ve butuncul
bir bicimde ortaya konmasma yonelik nitel bir surecin izlendigi arastirma olarak
tammlayabiliriz (Yildmm ve Sim~ek,2011).
Bu arastirmada nitel durum calismasi yapilnustir. "Nitel durum cahsmasmi en
temel ozelligi bir ya da birkac durumun derinligine arastmlmasidir'{Y ildmm ve
Sim~ek,2011). Arastirmada nitel arastirma yontemlerinden gortisme teknigi
kullamlrrnstir. "Nitel arastirmalarda kullamlan gorusme tekniginin en belirleyici
ozelligi, gorusulen kisilerin bakis acilanni ortaya 91karmas1du"(Ku~,2009).
Arastirmada nitel veri toplama yonternlerinden gorusme, yan yapilandmlrms
gorusme teknigi kullarulmistir. Yan yapilandmlrms gorusmelerde sorular onceden
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belirlenir ve belirlen sorularla veriler toplanmaya
yapilandinlrms

gorusmeler

cahsihr,

Bu yontem ne tam

kadar kati nede yapilandmlmamis

gorusmeler kadar

esnektir (Karasar, 1999).

3.2. Evren

KKTC Devlet okullarmda
evrenini olusturmaktadir.

gorev yapan rehber ogretmenler

arastirmamn

Milli Egitim Genclik ve Milli Egitim Genclik ve Milli

Egitim Genclik ve Spor Bakanhgi

Egitim Ortak Hizmetleri

Dairesi, Psikolojik

Darusmanhk Rehberlik ve arastirma subesi tarafmdan hazirlanan yilsonu faaliyet
raporu istatistiklerine

gore; Genel Ortaogretim

Dairesine

bagh okullarda

(78).

Mesleki Teknik Egitim Dairesine bagh okullarda (17). llkogretim Dairesine bagli
okullarda (13). Rehber ogretmen bulunmaktadir.

Toplamda arastirmanm

evrenini

108 rehber ogrctmen olusturmaktadir.

3.3. Cahsma Grubu

"Amach

omekleme

zengin bilgiye

sahip oldugu dusunttlen

derinlemesine cahsilmasma olanak vermektedir'{Yildinm

durumlarm

ve Sim~ek,2011). Evrenin

tamammm psikolojik yildirmaya maruz kahp kalmadigmm bilinemediginden kartopu
veya zincirleme ornekleme yolu tercih edilecektir. Surec 90k basit bir soruyla baslar:
bu konuda en 90k bilgi sahibi kimler olabilir? Bu konu ile ilgili kim veya kimlerle
gorusmemizi onerirsiniz'i''(Y ildmm ve Simsek, .2011: 107).
Arastirmaya KKTC Milli Egitim Genclik ve spor bakanligma bagh olarak
calistigim Psikolojik Damsmanhk rehberlik Arastirma Subesi cahsanlanna psikolojik
yildirmaya yonelik kimler daha fazla bilgi sahibidir? Sorn ile baslanmis.

Surec

ilerledikce arastirmanm omeklemi ortaya 91km1~ ve gorusmeler yapilrrustir (Yildmm
ve Sim~ek,2011).
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Tablo 1. Katillmc1 durumu

Okul Tiirii

Ogrenim Durumu

Uyrugu

Cinsiyet

YUksek
Bay

Bayan

TC

KKTC

Li sans

Lise

4

2

6

5

Lise-Ortaokul

1

2

3

1

1

Ortaokul

2

8

-

10

9

1

Meslek Lisesi

2

2

2

2

3

1

3

1

4

-

3

1

12

15

6

21

21

5

· ilkokul
Top lam

Doktora

Li sans
-

1
1

1

Cahsma grubunu cinsiyete gore inceledigimizde arastirmaya dahil edilen
rehber ogretmenlerin 15 tanesinin bayan, 12 tanesinin bay oldugu Tablo 1' den
anlasilmaktadir. Cahsma grubunu vatandashk durumlarma gore inceldigimizde 21,
rehber ogretmenin KKTC vatandasi oldugu, 6 Tanesinin ise TC vatandasi oldugu
Tablo l' den anlasilmaktadir. Cahsma grubunu rehber ogretmenlerin egitim
durumlarma gore inceledigimizde, 21 tanesinin lisans, 5 tanesinin yiiksek lisans, 1
tanesinin ise doktora mezunu oldugu Tablo l' den anlasilmaktadir.

3.4. Veri Toplama Siireci.

Arastirrna verileri 01-30 Nisan 2012 tarihleri arasmda kanlnncilarm uygun
olduklan

saatlerde kendi odalarmda (rehberlik servisi) yapilan gorusmeler

yoluyla veriler toplanrmstrr. Arastirmada rehber ogretmenlerin psikolojik yildirmaya
yonelik gorti~lerinbelirlenmesi amaciyla ortalama 45'er dakikahk sfuelerle yuz yuze
goriismeler arastirmaci ve rehber ogretmenler arasmda yapilmistir. Arastirmaya dahil
edilen rehber ogretmenlerle gen;ekle~tirilen yiiz yuze gorti~melerden zengin veriler
elde

J

etmek

amaciyla

rahat

ve

sohbet

ger9ekle~tirilmi~tir.
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ortarm olusturularak

gorusmeler

3.4.1. Veri Toplam Araci

Arastirmada
basvurmak

icin

katihrncilann

psikolojik

yan-yapilandmlmis

yildirmaya

gortisme

formu

yonelik

goruslerine

hazirlanmistir.

Gorusme

formunda oncelikle gorusulen bireye guven kazandirmayi hedefleyen ifadeler Yer
almis, arastirmaya uygun giris hazirlanrms, giris kisrmm gorusulen kisinin bireysel
bilgilerinin yazildigi kisa cevaph sorular takip etmistir, Daha soma arastirmanm
amacma gore hazirlanan psikolojik yildirmaya yonelik yan yapilandmlrms acik uclu
sorulara gecilmistir.

Goriisme formunun ic gecerliligini

saglamak icin gorusme

formu once 5 rehber ogretmene uygulanmistir. Alman cevaplar ve sorular uzmana
(tez damsmamma) gosterilerek inceletilmistir. Bilindigi gibi nitel arastirmalarda ic
gecerlik arastrrmacmm

olcmek istedigi veriyi, kullandigi

gercekten 019-Up olcemeyecegine
sorularmm

arac ya da yontemle

iliskindir (Yildmm ve Simsek, 2011). Gorusme

istenilen verileri sagladigi kamsma vanlarak

veri toplama

surecine

gecilmistir,

3.5. Verilerin Analizi
Arastirmadan elde edilen veriler icerik analizi yontemi ile analiz edilmistir.
lcerik analizi gozlem ve gorusmelerden elde edilen verilerin analizinde kullamhr.
"Bu yontemde
ulasmaknr"

amac toplanan

(Yildmm

verileri aciklayabilecek

kavramlara

ve iliskilere

ve Simsek, 2011). Icerik analizinde veriler derinlemesine

incelenir; ortaya cikan kavramlara

gore mantikh bir bicimde organize edilerek

tammlamr ve yorum yapihr. Icerik analizinde veriler 4 asamada analiz edilmektedir.
1. Verilerin
katihmciya
katihmcrlardan

numara

Kodlanmasi:
verilerek

Icerik analizinin
gorii~menin

elde edilen veriler arastirmamn

bu ilk asamasmda,

dokumleri

yapildiktan

cercevesi icerisinde

her bir
soma

incelenerek

anlamh bolumlere aynlrms ve kavramsal olarak ifade ettigi anlam isimlendirilip
kodlanmistir. Arastirmamn kavramsal cercevesine ve gortisrne sorulanna dayamlarak
daha once hazirlanrms olan kod listesine, tum verilerin incelenmesinden

soma son

sekli verilmistir. Bu kod listesi verilerin d-Uzenlenmesinde anahtar liste gorevini
gormustur. Arastirma sorularmm dismda kalan veriler kodlama dismda birakilrmsur.
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2. Temalann Bulunmasi: Bu asamada ise verilerin kodlanmasi asamasmda
belirlenen kodlar her biri ayn kategori olarak kabul edilmis ve ayn temalar olarak
degerlendirilmistir.

Ornegin meslegin

ilkeleri ile uymayan

gorevlerin

verilmesi

[Ml] meslegin ilkeleri ile uymayan nobet gorevi verilmesi gibi kodlar meslegin
ilkeleri ile uymayan gorevler temasi kapsamma almarak kodlar [N2] arasmdaki ortak
yonler

bulunulmaya

cahsilrms

ve

gerceklestirilmistir, Bu arastirmada

tematik

rehber

kodlama

ogretmenlerin

islemi

bu

psikolojik

yontemle
yildirmaya

iliskin goruslerini arastirmak amaciyla toplam on bir tane boyut olusturulmustur.

3. Verilerin Kodlara ve Temalara Gore Organize Edilmesi ve Tammlanmasi:
, Bu asamada

ise katihmcilann

gorusleri

okuyucunun

anlayabilecegi

bir dilde

aciklanrms ve gorusler ilk elden okuyucuya sunulmustur. Gorusme notlannm hangi
katihmciya ait oldugunu belirlemek amaciyla dipnot kullarnlrms ve gorusme notlan
timak isareti icinde verilmistir.

Daha soma parantez

icinde gorusmenin

hangi

katihmciya ait oldugu belirtilmistir. Asagidaki ornek aciklamalarda kodlama sistemi
verilmistir:

ORNEK: "

"(G:L(A(l ))

G: Gorusme;
L: Lise;
LO; Lise, Ortaokul
0: Ortaokul
ML: Meslek Lisesi
i: ilkokul;
1: 1 Numarali Katihmci
4. Bulgularm Yorumlanmasi:

Aynntih bir bicimde tammlanan ve sunulan

bulgulann arastirmaci tarafmdan yorumlanmasi ve bazi sonuclann aciklanmasi bu
son asamada yapilrmsnr. Toplanan veriler nitel arastirmanm gerektirdigi asamalardan
gecirilerek yorumlannus

ve bir takim sonuclar cikanlrmstir,

iliskin aciklamalar literaturle desteklenmistir
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sonuclann

onemine

BOLUMIV

BULGULAR VE TARTI~MA

4.1. Bulgular
Bu bolumde arastirmanm amaclan dogrultusunda katihmcilardan elde edilen
verilerin

9ozumlemeleri

sonucunda

ortaya cikan bulgulara

ve yorumlanna

yer

verilmektedir.

I.Boyut:

Cahsma

Ortannmzda

Kendinizi

Zamam ve Anlayisi Bulabiliyor Musunuz?

Ifade Edebilecek

Bu Konudaki

Y eterli

Dii~iincelerinizi

Orneklerle Aeiklayabilir Misiniz?
Arastirmanm

birinci

sorusana

iliskin

arastirmaya

katilan

27

rehber

ogretmenin gorusleri Tablo-2' de belirtilen oranlar ve temalar altmda verilmistir.

Tablo 2. Caltsma ortammtzda kendinizi ifade edebilecek yeterli zamant
ve

anlayis:

bulabiliyor

musunuz?

Bu

konudaki

dii§iincelerinizi

brneklerle aciklayabllir misiniz?

Stirecler

Evet

%

HAYIR

%

Kismen

%

9

33

9

33

9

33

7

25,9

9

33

11

40,74

-

Y eterli zamam
bulamiyorum
-

Y eterli anlayisi
bulamiyorum

Yeterli Zamam Bulamama Konusunda: Rehber ogretmenlerin
yeterli

zamam

bulamiyorum,

%3 3' u hayir bulabiliyorum,

%33' u

%3 3' ise kismen

bulabiliyorum cevabi vermistir. Bu konuda rehber ogretmenlerin gorusleri, "Zaman

konusunda ciddi sikmttlartm var. 6 strufla ilgileniyorum yaklasik ilgilenmem gereken
180 ogrencim var. Bu benim onlara ulasmamda stkinti yasattyor. Cunku bazen o
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kadar

cok anlzk mudahale

soktugum

ogrencilerle

biriktikce

birikiyor,

bulamtyorum

(G:0(8))."

edilecek

gorusmelerimi
gorii,Jtiigiim

vakalarla

karsilasiyorum

ertelemek

zorunda

vakalarla

ilgili

rapor

ki diger

kalzyorum.
yazmak

siraya

Gorusmeler
icin

zaman

Seklinde kendini ifade ederek uzerindeki is yukunun fazla

oldugunu anhk vakalann planh cahsmasim engelledigini ozellikle ogrenci
gorusmelerine ayiracak zaman bulamadigmi belirtmistir, Diger bir rehber ogretmen
ise goruslerini, "Bazen buluyorum r;ogu zaman da bulamadigimi dusunuyorum,
zaman yetersizligi soz konusu bir de yapacagtmtz etkinliklerde maddi veyahut ta
manevi destege ihtiyactmtz oldugunda destek bulamadigimizt dusunuyorum. Genelde
idareciler tarafindan destek ifade etme sansi bulmada zorlaniyoruz, mufredat dist
etkinlikler veriliyor (G:L0(6))."

Seklinde gorus belirterek yeterli zamam bulama

konusunda farkh sikmtilann oldugunu ve yeterli destegi bulamadigmi belirtmektedir.
Bir baska rehber ogretmen ise, "Tabi goreve ilk basladigim ytllarda 99 da goreve
basladtm cok fazla bulamiyorduk actkcasi. Mesela ilk gittigim okulda karsilastigtm
ilk sorun oda sorunu rehberlik servisi yoktu. Her yer senin dedi mudur, gorusme
amacli her yeri kullandim kutuphane vs. mufettisimize bu durumu ifade edince sen
zaten sorun cozmek icin buradastn demisti bana (G:L(4)). Karsilastigi sorunlarm
meslege ilk basladigi yillardan itibaren devam ettigini yardim cagnsinda
bulundugunda gerekli destegi bulmadigmi, zaman gectikce duzelmeler yasadigmi
dusunmektedir. Baska bir gorusmede ise katihmci, "yeterli zamani bulamtyorum diye
dusunuyorum soyle ki bu benden de kaynaklantyor

olabilir. PDR ilkeleri tam

bilinmedigi icin tam anlasilmadigt icin degisik bir suru gorev alabiliyorum. lste
normal bir ogretmemenin yurutebilecegi isi biliyorsaniz bir fidan bir hayat projesi
vardi bilirseniz. Kalemlerin icine fidan yerlestirilmisti 250 tane fidan ogrencilertn
sulanmasi gerekiyordu o sorumluluk bana verildi. Simdi o sirada muavin oyle bir
gorev istedigi zaman ben hemen ytltyorum benim gorevin bilinmiyor boyle bir gorev
isteniyor

benden haytr dersem daha sonra nastl iletisim icerisinde

kaltnm

bilmiyorum ve etkileniyorum. Cok basit bir gorev bu ama bu benim zamanimi alzyor
okul saatleri ktsa astl islerime zaman kalmadigini dusunuyorum (G:L0(2)). " Yeterli
zamam bulamamasmm nedeni olarak kendisini ' suclu olabilecegini, hayir
diyemedigini, hayir derse var olan iletisim kaynaklannm kapatilabilecegini
dusundugunden enerjisini verilen farkh islere harcadigmi, asil islerine fazla vakit
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ay1ramad1gm1 ve kafasmm

bu konuda rahat olmadigmi

meslegin ilkelerinin bilinmemesi,

dusunmektedir.

Aynca

bilinse de dikkate almrmyor olmasi yilmasma

neden oluyor. Bir baska kanlimci

ise, "Kendimi yeterince

ifade edebildigimizi

dusunmuyorum. Bu konuda yeterli zeminde bulunmamaktadir. Zaten bu blok ders
uygulamasz ve 15 dakikalik aralar uygun degil. Ogretmenler szniflarznda "uslu"
ogrenci -istiyorlar. Bizimde ogrencilerle hemen bir konusup onlari usland1rmam1z1
bekliyorlar. Bu imkdnstz. Kendimizi rahat ifade edebilecegimiz yasal alt yapi,
haztrlanrnts duzenlemelere

ve yonetici ve idarecilerin ortak bir anlaytsa sahip

olmalartm saglayacak hizmetci egitimlere ihtiyac var(G.LO. (]))." Seklinde kendini
ifade ederek her seyden once egitim sistemine ve ogrencilerin okulda gecirdikleri
surenin azhgina dikkat cekmistir, Is ortammda kendilerini ifade edebilmeleri icin
yasal zemine ihtiyac oldugunu ortak bir rehberlik anlayisi gelistirmeden sorunlan
duzelmeyecegini

ozellikle idarecilerin ortak bir rehberlik anlayisi kazanmalarmm

gerekliligine dikkat cekmistir. Kendisini ifade edebildigini yeterli zamam ve anlayisi
bulabildigini

dustmen bir rehber ogretmenin

gorU~leri, "Bulabiliyorum aslinda,

kendime ait odam var caltsma ortamim guzel bulamtyorum

desem cok dogru

soylemis olmam. Diger calistigim okul da iki rehber ogretmendik, guzel bir ortam
vardt ayni sekilde. Sansli buluyorum kendimi calisngim okullartn imkanlan gayet

iyiydi calistigim idarecilerde bana iyi imkdnlar sagladilar. Daha onceki okulumda
iki rehber ogretmene ayni odayi paylasmanin verdigi stkinti vardi ama biz kendi
aramizda cozduk (G.ML. (4))." Ortamdan memnun oldugunu ve kendini ifade
edebildigini

soyleyerek

kendisini

ifade edebilme

sansi bulabilmesinde

cahstig:

okullarm imkanlannm iyi olmasma ve idarecilerin bu imkanlan rehber ogretmenlerin
kullanimlartna sunmasma baglarrustir.

Yeterli Anlayis; Bulmama Konusunda: rehber ogretmenlerin
yeterli anlayisi bulamad1klanm, %33 U yeterli anlayisi bulabildiklerini,
kismen yeterli anlayism kendilerine gosterildigini
rehber ogretmen,

dusiinmektedir.

%25,9' u
%40,74 ise

Bu konuda bir

"Suan icin evet buraya geldigim ur; ytl icerisindeki zamani

degerlendirirsek ilk iki ytl i,J yerinde mutsuz olmama sebep olan cesitli siktnttlar
yasadim. Bir turlu kendimi anlatamadim bu durum isimden uzaklasmama neden oldu
(G.ML:(J))." Seklinde kendini ifade ederek okula geldigi ilk yillarda yeterli anlayisi
bulamad1gm1 ve durumun kendisini mutsuz kildigim dile getirerek is ortammda
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kendini ifade edememenin, yeterli anlayism gosterilmemesinin
cekmistir.

Diger bir rehber ogretmen

ise, "Ben ilkokulda

sikmtilarma dikkat

caltstyorum

burada

beklentiler farkli, P DR kapsamznda yapzlacak seyler kisttli kaliyor cunki: derse de
giriyorum. Psikolojik. Danisma ar;zszndan yapacagznzz r;alz§malar iyi planlanmasz
laztm. Gecen giin mesela bir veli geldi 10, 15 dakika konustuk tam o esnada mudur
yardzmczmzz geldi bir stnifta derse girmem gerektigini soyledi. 0 giin goreve
gelmeyen bir ogretmentn yerini doldurmami istedi benden. Bu durum yartm bir

«i.t. (]))."

dantsma faaliyeti yurutmeme neden oldu

0 esnada gorti~men oldugunu

belirtsen hayir cevabi vermis gibimi degerlendiriliyorsun? "Bunun
gormedtm

cunki: reddetme

davranisi

gostermedim

hie. Reddetsem

sonucunu
ne olurdu

bilmiyorum. Kendimizi tyi ifade edecek zaman var. Arna iyi planlanmak gerekiyor.
Burada P DR algtsi bir zamanlar Turkiye Cumhuriyetindeki durumun ayntsi rehber
ogretmen brans ogretmeni gibi algzlanzyor(GI(l))."

Bunu anlatmaya 9ah~tm1zrm

idareye? "Bunlan ilk basta anlasilmak istenmedi diger arkadaslarin

durumuna

baktim sistemin bu sekilde isledigini goriince uyum sagladim. Sorun ureten kisi
olmak tstemedim ta.t. (]))." Bu gorti~mede katilrmcm ilk ifadesinden sonra araya
girilmis ve ek sorular sorularak konuyu derinlemesine anlatmasi saglanm1~tir

(Yildmm ve Simsek, 2011). Rehber ogretmenlerin yeterli anlayisi bulamamasmda
yonetici ve ogretmelerin bakis acismm ve beklentilerin farkli olmasmm ve
ilkokullarda beklentilerin daha farkh olduguna dikkat cekmistir. Yurtdisi gorevde
bulunan bir rehber ogretmen oldugu icin Turkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kibns Turk
Cumhuriyeti okullan arasmda rehberlik anlayisma yonelik olarak kar~1la~t1rmaya
gidebilmektedir. Bir baska kanlimci ise, "Yeterli anlaytsi bulamzyoruz. Bulsak bile
konu kendimizi ifade etmekten cok sadece ortaya konusmaktan ileri gitmiyor, anlayts
[arkli, dusunce farkli ve bakis acisi farkli, farklzlzk olmasi sorun degi] ancak
farkhliga actk olan yok

ic.t. (2))." Seklinde goril~lerini payla~m1~ ve i~ ortammda

kendini ve meslegini anlatamamanm sikmnsim kendince ortaya koyarak umutsuz bir
tablo cizerek, dikkatimize getirmistir. Kendisinin kismen anlasildigmi dustmen bir
rehber cgretmen ise goril~lerini su sekilde ifade etmektedir, "Bu okula ilk goreve
basladigim zaman kendimi ifade edecek anlayisi bulamamistun. Cunku okulun ilk
rehber ogretmeniydim. Rehberlik servtsinin ne i§ yaptigi, ise yaraytp yaramadigi
bilinmiyordu.

Arna zaman

tceristnde

ogretmenlerle
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kaynasukca,

ogrencilerle

tantsttkca, onlara rehberligin ne oldugunu anlatma ftrsatim oldu ve onlar da artzk
rehber ogretmerun ne is yaptigtni ve rehberlik servisinin gerekli oldugunu anladilar
(G.1 (3))." Seklinde kendini ifade ederek zaman icerisinde bilgi eksikliginin

ve

anlayis eksikliginin ustesinden gelmek icin mucadele verdigini ve basanli oldugunu
belirtmektedir.
basarabilecegine
basanlanm,

Eginli

ve

Bitirim

(2010)

Y etkin

olduguna

ve

dair

bir

gorunus,

durus

yaratma

becerisidir.

bir

gorevi

Kisi

bireysel

olumlu kisilik ozelliklerini on plana cikarma egilimindedir.

Aktorun

yuruttugt; karalama kampanyasma

karsihk kurban, aktorun cizdigi profile zit bir

goruntu yaratmak ve aktoru haksiz cikarmak icin, kendi ozelliklerini gostermeye
cahsir. Asil gorevinin ne oldugunu anlatma yolunu tercih ederek, verilebilecek farkli
gorevlerin verilmemesini nasil sagladigim ifade etmistir.

2.Boyut: Kisisel Y asantmizla ilgili i~ Ortammda

Elestiriler

Musunuz? Mesnetsiz Suelamalarla Karsilasiyor Musunuz?

Ahyor

Dii~iincelerinizi

Orneklendirebilir Misiniz?
Arastirmamn ikinci sorusana iliskin arastirmaya katilan 27 rehber ogretmenin
gorusleri Tablo-3' de belirtilen oranlar ve temalar altmda verilmistir.

Tablo

3. Kisisel yasantuuzla

musunuz,

ilgili

i$ ortaminda

elestiriler altyor
musunuz?

suclamularla

mesnetsiz

Dii$iincelerinizi orneklendirebilir misiniz?

Kisisel yasantimla ilgili

Evet

%

Hayir

%

5

18,51

22

81,48

3

11,11

24

88,88

elestiriler ahyorum
Mesnetsiz suclamalarla
karsilasiyorum

Kisisel

Yasantunla

Ilgili

Elestiriler

Ahyorum:

konusunda

rehber

ogretmenlcrin %18,51' i kisisel yasantisi ile ilgili elestiriler alabildigini, %81,48'
inin ise kisisel yasantisi
anlasilmaktadir.

Kisisel

ile ilgili elestiri
yasantisi

ile ilgili
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almadigi
elestireler

Tablo 3 deki bilgilerden
aldigmi

dusune

rehber

ogretmenlerin goril~leri, "Arkadaslar hafta da bir toplanzrlar yemek yerler restoran'

da beni de davet ederler. Birkac defe ben de kauldim aralarzna baktzm hosuma
gitmedi

alkol

kullanmtyorum

gittikleri

yerlerde

alkolsiiz yer yak

nerdeyse

hepsi kullanzyor, kendi aralarznda da cok iyi egleniyorlar, yani

arkadaslarin

ortamlarz kendilerince guzel. Ama ben alkol kuitanmadigim

icin katilmiyorum

yemeklere, arkadaslar bos verin diyorum eglenin kendi aranzzda bu durumda beni
disliyorlar ve rehber ogretmensin sigara iciyorsun diyen bazi arkadaslar hocam sen
bu sigarayt bzrakamazszn seklinde elestiride bulunuyorlar (GJ (4))." Bazi kisisel
tercihlerinin is ortammda ele~tirildigini dusunerek, arkadaslan tarafmdan dikkatin
kendi yanhs davram~larma cekildigini ve kisisel tercihlerine saygi duyulmadigmi bu
noktada yildmlmaya cahsildignu dusunmektedir. Baska bir rehber ogretmen ise, "is

ortamznda ogrencilere
ojkelenmemen

ofkelendigim

zaman ele§tirilere maruz kaliyorum senin

laztm normal degil bu durum sen rehber ogretmensin sekltnde

elestiriler altyorum (G. 0. (10)). " Seklinde yasadiklarrm payla~arak bazen yaptigi
uyanlann

hatasi

oldugunda

yuzune

vurularak

gereksiz

elestiri

yapildigmi

dttsunmektedir. Bu durumun uzerinde baski olu~turuldugunu ifade etmektedir. Diger
bir rehber ogretmen goril~il ise, "Simdi bundan onceki r;alz§tzgzm kurumlarda goz

onune aldigimada hep ulkenin buyuk okullarznda cahsttm 90, 100 ogretmeni vardz.
Ogretmenler arasznda cesitli grupla§malar vardz. 0 gruplar arasz kisilik ozellikleri
ile ilgili o grupla§malardz. Gruplar arasznda dz§lamalarda soz konusu oluyordu. Bu
okulda 4 yilim beli bir yer edinmeye ba§ladzm kendime ve ben de bir gruba dahil
oldum diger gruplardan dislanma gibi durumlar var (G.0.(2))." Bu dislamalar ne
sekilde oluyor orneklendirebilir
Ozellikle

biiyuk

okullarda

misiniz?

Duymazlzktan gelme gibi (G. 0. (2)). "

grupla~malarm

ele~tirdigini gruplar arasi elestirilerden

oldugu

ve

gruplarm

birbirlerini

kendisi de bir gruba dahil oldugu icin

elestiriler alarak etkilendigini dile getirmektedir.

Mesnetsiz Suclamalat'la Karsilasryorum: Rehber ogretmenlerin %11,11'
inin mesnetsiz su9lamalarla kar~1la~t1gm1,%88,88' inin ise mesnetsiz suclamalarla
kar~1la~mad1klarmm Tablo 3 bakarak anlasrlmaktadir.

Mesnetsiz su9lamalarla ilgili

rehber ogretmen goril~leri su sekildedir, "Evet. Kisisel hayatzmzz la ilgili mesnetsiz

suciamalar oluyor. Bu bazen bize yansimiyor ancak ciddi manada bir elestiri ve
suclama soz konusu oluyor. Ben rehber ogretmen olarak insanlarla diyalog kurarak
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saglikl: iletisim kurmayz onemsiyorum, dolayzszyla insanlara giller yuzlu davranmak
en onemli ozelligimdir.

Bu ozelligimin altznda cok mesnetsiz nedenler arandigi

oluyor(G} (2))." Seklinde kendini ifade ederek hakkmda bazen kulagma gelen yanhs
anlamalar oldugunu belirterek bu dedikodulann yildmci oldugunu belirtmektedir.

3.Boyut: Mesleki Kariyerinizi

Zedeleyecek, Mesleginizin ilkeleri ile

Alakasi Olmayan, Niteliklerinizin Dismda Gdrevler Verildi mi? Bu Durumda
N eler Y apngrmzr Ornekler Vererek Anlatabilir Misiniz?
Arastirmanm

ucuncu

sorusana

iliskin

arastirmaya

katilan

27 rehber

ogretmenin gorusleri Tablo-4' de belirtilen oranlar ve temalar altmda verilmistir,

Tablo

4. Mesleki

alakast

olmayan,

kariyerinizi

zedeleyecek,

niteliklerinlzin

dtsinda

mesleglnizin
gorevler

ilkeleri

verildi

mi?

ile
Bu

durumda neler yapttgmiz: ornekler vererek anlatabilir misiniz?

Surecler

Evet

%

Hayir

%

17

62,96

10

37,03

22

81,48

5

18,51

14

51,85

13

48,14

5

18,51

22

81,48

8

29,62

19

70,37

5

18,51

22

81,48

Notla degerlendirme
gerektiren ders gorevi
verildi
Nobet gorevi verildi
Smavlarda gozetmenlik
gorevi verildi
Idari gorevler verildi
Bos dersleri doldurmam
istendi
Kimin yapacagi net olarak
belli

olmayan

gorevler

bana verildi

N otla Degerlendirme Gerektiren Ders Gorevi Verildi: Konusunda rehber
ogretmenlerin

%62,96'

smm notla degerlendirme

gereken ders gorevi verildigi,

%3 7 ,03' nun ise notla degerlendirme gereken ders gorevinin olmadigi tab lo 4 ten
anlasilmaktadir,

Rehber

ogretmenlerin

gorusleri,
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"Evet,

KKTC'de

Psikolojik

damsmaniardan faydalanma yoluna fazla gidilmiyor, dolayzszyla alanimtztn dtstnda

gorevler veriliyor. Or. Ogretmenlerin derslerini azaltmak icin derslere girmemiz
isteniyor, nobet veriliyor. Bu konudaki cabalanmiz dikkate alznmzyor. Psikolojik
darusma yerine herhangi bir joker ogretmen olarak muamele yapzlzyor. Evet, nobet
ve derse girmekten baska kendi isimizi adam aktlli yapamzyoruz, konuyla ilgili
c;ekincelerimiz dikkate alznmzyor (G.1 (2))." Seklinde dustmcelerini belirterek diger
ogretmenlerin ders yukunu azaltmak gibi zaman kaybettirici asil cahsmalara ayiracak
zamam ve enerjiyi azaltacak gorevler verildigini belirtmektedir. Baska bir rehber
ogretmen ise, "Evet verildi. 3. Siniflara birer saat derse girmem istendi. Ben de
bunun rehberlik ilkelerine aykin oldugunu anlatmaya c;alz,Jtzm ve derse girmemin
ogrencilerle olan iletisimimi zedeleyecegini soyledim. Mudur rehberlik anlaytsi olan
bir insan olsa da, ogretmen yetersizligi nedeniyle, baska ogretmenlere daha fazla
ders vermek yerine benim ders almam icin zorladi. i,J resmi yaztsmalara dondu. 0
szrada Turkiye Cumhuriyeti

Buyukelciliginde

gorevli olan egitim musaviri ile

gorustum. Ve bana derse girmemi soyledi. Onlar oyle soyleyince yapacak bir ,Jey
kalmadtgi icin, derse girdim ve giriyorum (G.1 (3))." Seklinde kendini ifade ederek
yapacak bir sey kalmaymca soylenenlere uyarak ogrenilmi~ caresizlik yasadigmi
ifade etmektedir. Eginli ve Bitirim (2010) Kurban, aktorun yi.iri.itti.igi.i psikolojik
yildirma eylemleri ile surekli kar~1la~masmaragmen, ne yaparsa yapsm cozume
yonelik herhangi bir sonuc alamadigmda, ogrenilmi~ caresizlik sendromunu yasaya
bilir, dernektedir.
Ders gorevi ile ilgili farkh bir yaklasim sergileyen bir rehber ogretmen ise.
Gori.i~lerini,"Bunu gene! olarak soyluyorum, bu okulda bizim dusunce egitime diye
bir derse girmemiz istendi ve bu derse giriyoruz biz, bu derste iki farklz stnif birden
oluyor. Bir mufredat olmadan, bu dersin sonucunda biz not vermiyoruz ama harf
veriyoruz neticede bakarsan harfte bir nottur. Rehber ogretmen olarak rehberlik
amacli derse giriyoruz fakat not vermiyoruz sadece ogrencileri ilgilendiren konularz

knnusuyoruz. Idareye biz rehber ogretmeniz bizim derse girmemiz dogru degil bize
bu dayatmayz yapmayzn dedigimizde yo girin bir stkintt olmaz diyerek cevap
alzyoruz(G. 0. (4))." Bu durum ne gibi sikmtilar cikartiyor size? "Sinifa girdigimizde
bir otorite problemi ile karsi karstya kalzyorsunuz. Rehberlik amacli girdigimizde
durum secmeli derstekinden farkli orada ogrenci biliyor sizin rehber ogretmen
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oldugunuzu. Secmeli derste ise durum farklz cocuklar biliyor ki o dersten kalma yak
bizim de dersi saglikli olarak isleyebilmek icin stntfta bir duzen olusturmamiz lazzm
bu durumda ogrenci ile cattsma yastyoruz. Ogrenci bir $ey danismak icin rehberlik
servisine

geldiginde

,, problemleri

sinifta olumsuz

yasanabiliyor

bir durum yasanmissa

(G. 0. (4)). "

Damsma

guven ve iletisim

ortarnmda neler

yasaruyor

sonrasmda? "Danisma ortamzn da bizi tanzyan ogrenci biliyor naszl bir kisi
oldugumuzu biliyor ama daha oncesinden danismaya gelmeyen ogrenci olumsuz
etkileniyor. Benim bu olamadigtmi biliyorsunuz dedigimde stntfta ogrenciler evet
ogretmenim

biz sizin sesinizi yukseltmediginizi

biliyoruz

diyor cocuklar.

Bizi

rehberlikle tanzyanlar biliyor ama dusunce egitimi dersinde tanzyanlar bilmiyor
yapzmzzz. Bazen ogrenciler ogretmen odasznda bizi arayan hocalar dusunce egitimi
ogretmeni nerde diye bizi arzyorlar. Bu yzldzrma olabilir biz her sene derse girmenin
sakzncalarznz anlatzyoruz. Mare mufredati
emirdir diyorlar (G. 0. (4))."

onumuze koyuyor bakanligtn verdigi

Farkh bir derse girrnenin ilzerlerinde olusturdugu rol

karmasasmi ve psikolojik damsma ortarnma olan olurnsuz etkisini dile getirerek,
yasalarm idareciler tarafmdan karsilanna cikanhp yildmlmaya cahsrldiklarrm
dusunuyor. Ogretrnenler yasasmda rehber ogretrnen 8-10 saat derse girer ifadesi

bulunmaktadir fakat dersin icerigine deginilmemistir.

Okul idareleri bu ifadeyi

okuldan okula farkhhk gosterecek sekilde uygulayabilrnektedirler.
Ndbet Gorevi Verildi: Konusunda rehber ogretmenlerln %81,48' ine nobet
gorevi verildigi, %18,51' inin ise nobet gorevi olmadigi anlasilmaktadir. Nobet
gorevi ile ilgili rehber ogretrnenlerin gorusleri su sekildedir, "hafta da iki gun nobet
tutuyorum. Okulda rehber ogretmenle bir ilgim kalmadz nobet tuttugunuzda ogrenci
ile olumsuz diyaloglar kurmak zorunda kalzyorsunuz. Nobet esnasznda sigara icen
ogrenciyi takip etmek durumundasznzz daha sonra bu ogrenci sigara icmesinden
dolayz danismaya gonderildiginde ogrenciye naszl psikolojik danisma yapacaksznzz o
ogrenci size naszl guvenecek. (G.ML. (3)):" nobet gorevinin psikolojik damsma

iliskisine olusuz etki ettigini dikkate getirerek nobet gorevinin yanhshgina isaret
etmistir. Baska bir rehber ogretrnen ise "Tarim dersi verdigimiz donem oldu. lcerik
yonunden serbest bzrakzldzk yoklamanzn alinmts olmasz onemiiydi okul idaresi icin,
ogrenci bosta kalmaszn diye. Sznavlarda gozetmenlik yapzyorum. Eger ozel durumu
olan ogrenci (ogrenme gur;lugu) yoksa sznavlarda gozculuk veriliyor. Bunun distnda
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pek de zorlayici bir $ey yok. Bos derslerde ogrenciler kantinde toparlama stnifta
baslartnda durma, nobet uygulamasz halen okulumuzda verilmektedir. Ogretmenter
yasasindan kaynaklanan sikmular (G. 0. (3))." Mesleki kariyerini olumsuz etkileyen
gorevlere buttmcul bir yaklasim sergileyerek ogretmenler yasasmm kendilerini okul
ortammda ne sekilde etkiledigini dikkate getirmistir.

Smavlarda Gozetmenlik Gdrevi Verildi: konusunda rehber ogretmenlerin
%51,85'

inin smav gozcill-Ug-U yaptigi, %48,14'

yapmadigi

Tablo

4'

ten

anlasilmaktadir.

unun ise smavlarda gozcill-Ug-U

Smav

gozcill-Ug-U

ile ilgili

rehber

ogretmenlerin gor-U~leri, "Evet nobet, ders, sinav gozciiliigii verilmektedir (G.L. (4))."
Bu verilen

gorevlerin

gor-U~tUg-Un-Uzde

damsma

yaklasim

etkilesimini

ne sekilde oluyor?

olumsuz

etkiler

seklinde

"Yani onu cok fazla

istemiyorlar ne olacak ki gibilerce sin den cevaplar aliyoruz?

idareyle
algilamak

Nobette derste

ogrenci ile ic icesiniz ne guzel seklinde alayla kansik cevaplar aliyoruz. Acikcas:
mestegimiztn ilk yzllarmda bu durumlarla mucadele ettik ama bir yo! alamaytnca
yildtk. Mesela sinav gozciiliigii mevzusunda

cok mucadele verdim, yanlz$Zzgmz

anlattim kopya yakalarsam disipline veremeyecegimi belirttim psikolojik danisman
olarak o cocuk bana geldiginde nasil danisma ortaminda bana giivenecek dedigimde
ogretmen oldugumuz

haurlatilarak

zaten sinavda iki kisisiniz diger arkadasi

uyartrsin o yakalar dendi onlasilmak istenmedi cekincem.

Hatta caustigim bir

okulda idarecimiz bana sunu soylemi$fi ogrencilerle sen hep ic icesin ogrenciler
senin oldugun suufta zaten kopya giri$imde bulunmazlar senden utanirlar demisti
bana (G.L. (4))." Buradan da anlasildigi gibi bazi gorevler d-U~-Unillmeden rehber
ogretmenlere verilmektedir.

Rehber ogretmenler cekincelerini

kendilerince hakli sebepler uydurularak

gorevler onlara kabul ettirilmektedir.

dile getirdiklerinde

alayla kansik sozlerle yildmhp alakasiz
Baska bir rehber ogretmen

ise,

"Sinav

gozetmeniigi verildi ve bir ogrenci kopya c;ekiyordu ve oyle bir kopya c;ekiyordu ki
kayitsiz kalamazdim.

Yargilayici bir ogretmen olmamam gerekirken yargtlayict

konuma geldim ve kopyayt yakaladik. Ve o ogrenci benim sorumlulugumda olan bir
ogrenciydi. 0 ogrenci ile isbirligi yapmak adtna cok caba gostermen gerekti ama
tekrardan bana guvendi mi bilemiyorum (G. 0. (5))." Rehberlik mesleginin ilkeleri
ile uymayan gorevler rehber ogretmenleri zor durumlara d-U~-Urebilmektedir.
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idari Gorevler Verildi: konusunda rehber ogretmenlerin% 18,51' ine idari
gorevler

verildigi,

anlasilmaktadir.

%81,48'

ine ise idari

gorevler

verilmedigi

Idari gorevler ile ilgili rehber ogretmenlerin

Tab lo 4 ten

gorusleri, "Bazen

idarenin islerini yapmamiz bekleniyor. Bazen okuldan ogrenci kactiginda bizden
veliyi aramamtzi istiyorlar bazi muavin arkadaslar biliyorum sizin isiniz degil ama
diyerek girls yaparaktan
yapmasi

(G.L. (1))." Kibarca yaklasimlar

gereken islerin kendisine

verildigini

sergilenerek

idarenin

ifade etmistir. Bir baska rehber

ogretmen ise tehditle kansik mudur muavininin kendiislerini yaptirdigim su sekilde
ifade etmistir, "Mesela geldigim okulda nakil alma ile alakali islerde veriliyordu.

Mudur degildi bu gorevi veren mudur muavini, bana stajyer ogretmen oldugum icin
henuz asaletin onaylanmadi tarztnda yaklastmlar sergileyerek gorev tanimim disinda
isleri yapttrtyordu surekli o kisi ile catistyorduk yartm yilim ger;ti o sekilde ama daha
sonra

ben dik durunca

anladi

ki yzldzramayacak

vazgecti.

0 kisi rehber

ogretmenlertn isine cok kartsirdi sanki miidurden daha yetkili gibiydi (G.L. (2)). "
Ozellikle mudur muavinlerine isaret etmistir, gorti~tilen diger rehber ogretmenlerde
ozellikle mudur muavinleriyle cansnklanru dile getirmlsleridir.
Bos Dersleri Doldurmam istendi: bu konuda

rehber

ogretmenlerin,

%29,62'sine bos ders doldurma gorevi verildigi, %70,37' sine ise bos ders doldurma
gorevi verilmedigi Tab lo 4' ten anlasilmaktadir. Bos ders doldurmaya iliskin rehber
ogretmenlerin

gortisleri, "Bos dersleri doldurma, stnav gorevi gibi istekler oldu,

onunda okulda yeni olmamdan kaynaklandigtnt dii§iiniiyorum en aztndan benim o
gorevleri kabul etmemim. Bu durumun benden once bu okulda calisan rehber
ogretmenlerden

kaynaklandigini

tamtamamalarmdan

da

kaynaklandtgtru

dii§iinmekteyim
dii§iiniiyorum.

meslegimizi

Idarecilere

yeterince

benim

mesai

saatlerimin ne oldugunu verilen gorevlerin benim meslegimin kurallari ile alakali
olmasi gerektigini anlatum, zaman icerisinde halloldu. ilk baslarda verilen gorevleri
kabul etmemde yeni olmarun ve okulu tanima isteginin de etkili oldugunu

dusanayorum. Daha sonra ogrencilerden almts oldugum tepkiler test ve envanterler
den almts oldugum bilgiler ogrencilerin vermis oldugu cevaplardan bos derslere
girmenin asltnda o kadar da ogrencileri taruma noktasinda ve yaktnlik kurma
noktasinda etkili olmadigtni anladim. Bundan sonra bos derslere girmeme karan
aldtm. Ben bu salancalarimi idareye bildirince bos ders icin bana gelinmedi, artik
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ogretmen

arkada$lardan

doldurmanm

ders isteme yolunu

sakmcalanm

tercih ettim(G.L. (6)). " Bos ders

kendisinin fark ettigini ve cekincelerini okul idaresine

anlatmca anlayisla karsilarup durumun dilzeldigini ifade etmektedir. Baska bir rehber
ogretmen ise, "Bos derslere girdigimizde oldu, karsi r;zkt1g1m1zda oldu. Cunku bir
bakzyorsunuz kimse doldurmuyor.
Ama bunu yoneticiler

Cocuklar bosta, bu seferde vicdaruntz stzltyor.

aliskanliga donusturmeye

kalkttklan zaman ise girmemeyi

tercih ediyorum cunku bu duruma bu i$ sizin gorevinizmi$ gibi algtlantyor, ikilemli
bir durum

(G.LO. (6)). " Bos derse

girip

girmemek

arasmda

kaldigmi

ifade

etmektedir. Bos ders konusuna daha farkh yaklasan bir rehber ogretmen ise, "ben
kendi istegimle bos ders aliyorum direk bana bos ders doldur denilmiyor, e ozellikle
$U iki ytldir benden bos derse girmem istenmedi, bos dersi ogrenciteri daha yakindan
tanimak ve etkinlik yapabilmek icin istiyorum. Onun dtstnda direk dayatma yok.
Mesela girisimcilik dersini mudur bey den ozellikle ben istedim cunku 10 simflari
tanzmzyordum bana tanima firsati verecegi icin ben istedim. Sinav gorevim ve nobet
gorevim var ve maalesef engelleyemedigimiz

gorevler bunlar (G.ML. (4))." Bos

dersleri ve diger giri~imcilik dersini isteyerek aldigim ders gorevini ogrencileri
tammak icin firsata yevirdigini ifade ederek bir rehber ogretmen olarak yanhs
yaptlgmm farkmda oldugunu ama ogrencileri tammak icin baska zamanm olmadigim
dikkate getirmi~tir.

Kimin Yapacagi Net Olarak Belli Olmayan Gorevler Bana Verildi:
rehber ogretmenlerin

%18,51 'ine okulda kimin yapacagi belli olamayan islerin

verildigi %81,48' ne ise boyle gorevler verilmedigi Tablo 4' ten anlasnmektadrr. Bu
konuda rehber ogretmenlerin

gortisleri su sekildedir, "ornegin merkezi sinavlarda

baska okulda olmayan sadece bizim okulda olan sinav sorulartyla ilgili kitapcik
olusturuluyor ve ogrenciler bir sans veriliyor soru turlerini gormeleri amaclaniyor.
Yonlendirme sznavlarzna haztrlik maksadzyla guzel bir uygulamadir. Bu sorulari
dagitin deniyor, ya da fotograf cekimi yapilacak benim 9 sintfim

var butun

cocukiann struflanru ben nereden bileyim c;ocuklarzfotograf cekimine getirmek gibi.
Birkac kez duyuru kagulan dagitma gibi (G. 0. (5)). " Ozellikle kimin yapacagi belli
olmayan mudur yard1mc1lar1m veya okul sekreteri, hizmetliler uzerinden yurtimesi
gereken isler bizim uzerimize kahyor seklinde kendini ifade etmistir. Baska bir
rehber ogretmen ise, "Bir gorevde net bir ifade yoksa mesela sorumluluk Turkce
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ogretmeninin

diye yazmtyorsa

o gorev

hemen

rehberlik

servisine

veriliyor.

Korunmuyoruz gibi geliyor bana. Boyle gorevler bizim astl isimizden daha onemli
imis gibi geliyor bize o gorevi verenlere (G.LO. (2))." Seklinde kendini ifade ederek
bir caresizlik icerisinde oldugunu ve y1ld1g1m ifade ederek, verilen gorevlerin
mesleklerine

saygisizlik oldugunu dusunmektedir.

Diger bir rehber ogretmen ise,

"Meslegimin ilke ve niteliklerine uygun olmayan gorevlertn bazen benden beklendigi,
bu gorevlerin verilmeye calistldtgt oldu(G.l (4))." Ne tur gorevlerdi bunlar acar
misimz? "KKTC deki ilkokullarda rehber ogretmenleri gorev tanimlari yapilamadigi

icin okuldaki ilk gunlerimde benden beklentiler farkliydi. Daha onceki donemlerde
haftanin birkac gunu okula gelen ozel egitim ogretmeninin yapttgi isler benden

beklendi. Okul muduru de bu beklenti icindeydi. Kendisine ozel egitim ogretmerunin
niteliklerini tastmadigtmi anlatttm «i.t. (4))." Sonrasmda neler yasandi? "Okulda
onceltkle stnif ogretmenleriyle

goruserek

smiflarmdaki

ogrencilerin

durumunu

dinleyecegimi; sinif listeleri uzerinde kabaca bir degerlendirme yaparak belirledigim
ogrencilerle gorusmeler yapacag1m1 anlatttm. Gorii§tiigum ogrencilerin geli§imi
konusunda stnif ogretmenleriyle isbirlig) yapacagimi anlatttm. Okul muduru tamam
hocam bir basla bakalim diyerek kabul etti (G.l (4))." Beklentilerde bir farklihk
olustu mu? "Stnif ogretmenlertyle

birlikte belirledigim

ogrencilerle

gorii§meye

basladim. Okulda ogrenciler arastnda pek tamnmad1g1m bunun yaninda rehberltgin
ne demek olduguyla ilgili bilgilerinin olmadigtndan hareketle ogretmenlerin bazi
derslerini

alarak kendimi ve rehberligi

siniflarda

anlatmaya

basladun.

Okul

mudiirunden izinle ve sinif ogretmenlerinin uygun saatlerinde girdigim dersler ilk
haftantn ardmdan her subeye haftada

1 ders saati olacak sekilde programa

baglandi. Boylece her gun 2 saat derse giriyordum. Yani mesleki ilkelerin disinda bir
gorev almis oldum. 3 ay bu sekilde 9alz§t1ktan sonra 2.donemin bastnda okul
mudurumun yanina giderek arttk ogrencilerin beni ve rehberlik servisini tanigtni bu
nedenle z.donem

derslere girmek istemedigimi

anlatttm.

Sen derse girdiginde

ogretmenler bosa dii§iiyordu alistirdin onlart dedi. Ben de durumu anlattim anlaytsla
karsiladi ve ogretmenler odastnda konuyu anlatti. Birkac ogretmen daha sonra
yaruma gelerek
ogretmenlere

tepki gosterdiler

kaygilarimi

baziian

ve mesleki

da nedenini

gereklilikleri

sordular.

anlattim.

Ben de bu

Arttk

derslere

girmiyorum. Rehberlik servisine ogretmenlerin bilgisi dahiiinde ve desteklerini de
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alarak ogrencilerle gorusuyorum. Ozel ogrenme gu9lugu olan 4 tane ogrenci var. Bu
ogrencilere ozel egitim destegi vermesem de her gun 20 ser dakika gorusuyorum
(G} (4)). "Bu ti.ir gorevler nasil engel oldugunu ve verdigi mlicadeleyi anlatmistir.
4.Boyut:
Engelleyecek

Cansmalarunzda
Siddet

Iceren

Isinizi Tamamen Veya Kismen
Durumlarla

Karsilasngimz

Yapmamzi

Oluyor

mu?

Orneklendirerek Anlatabilir Misiniz?
Arastirmanm

dorduncu

sorusana

iliskin

arastirmaya

katilan

27 rehber

ogretmenin gorusleri Tablo-4' de belirtilen oranlar ve temalar altmda verilmistir.

Tablo

5. Cattsmalartntzda

engelleyecek

siddet

isinizi tamamen

iceren

durumlarla

veya ktsmen yapmantzt

karstlasttgtnt;

oluyor

mu?

Orneklendirerek anlatabilir misiniz?

Surecler

Evet

%

Hayir

%

4

14,81

23

85,18

5

18,51

22

81,48

5

18,51

22

81,48

5

18,51

22

81,48

9

33,33

18

66,66

4

14,81

23

85,18

Sozel saldin, baski ve
tehdit edildim
Mevzuat boyle yapacak
bir sey yok denildi
Ses tonu yukseldi kaba
ifadeler kullamldi
Y etkiler kullamlarak
uyrnaya zorlandim
Dusuncelerime deger
verilrnedi
Iletisim kesildi

Sbzel Saldm, Baski ve Tehdit Edildim: rehber ogretmenlerin %14,81' inin
yasadiklan catismalarda sozel saldm ve baskiya ugradiklan, % 85,18' inin ise boyle
bir dururnla karsilasmadiklan

Tablo 5' ten anlasilmaktadir.

ogretmen gorusleri su sekildedir,
zorbaliga

basvurdugum

"zorbalikla

oldu yani. Omegim

Bu konudaki rehber

karsi karstya kaldzm ve benimde
bir ogrenci ile ilgili, yonetici

bir

ogrencinin odama gelmesinden rahatszz oluyordu cunku geldigi zaman 90k rahat bir
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ogrenciydi arkadasca konusmak isterdi erkek bir ogrenciydi. Sirret davranislart
vardi, kavgactydi ve biz onu o sekilde yarumtza cekebildigimiz icin mutluyduk. Arna
rahat davranzyordu bizirn yanimizda biz onu uyartyorduk ama bunlar gozlemlendi ve
soyleyin

arttk odanzza gelrnesin

ogretrnensiniz

denildi

dendi.

Ona yerini bildirin

biz psikolojik danisman

oldugumuzu

sonucta

siz bir

soyledik

karstltkli

inatlasmalar oldu. Daha sonralart ne anlattigini sordular bana bende icerigin gizli
oldugunu soyleyerek anlatmadim. Bunun uzerine ofkelendiler rnasaya kalern attilar
bagtrtldi cagtrtldi bana. Daha sonra orada gorev yapan arkadaslardan
benirn isbirligine yaklasmadigim

soylenmis

arkadaslara

ogrendim

(G.LO. (2)). " Bir takim

mesleki ilkelerin anlasilmayarak kendisi ile idareciler arasmda catisma yasandigmi
yasanan cansmalardan

sonra okul degisikligi yaptrgim buna ragmen . arkasmdan

dedikodularm devam ettigini ifade etmektedir. Buna benzer durumlara diger rehber
ogretmenlerde

sahit olduklanru belirtmislerdir.

takim mesleki

hassasiyetlerin

Buradan su sonuc cikanlabilir

iyi bilinmedigini

veya bu hassasiyetlere

bir

dikkat

edilmediginde meslegi icra eden kisilerin zor durumda kaldigi sonucuna ulasilabilir,
Diger bir rehber ogretmen ise stajyerlik doneminde mudur yardimcisi tarafmda tehdit
edildigini su sekilde ifade etmektedir, "Asaletim onaylanrnadan onceki donemde az
once bahsettigim mudur muavini tarajindan tehdit edilip ustu kapali bir sekilde baski
alttna alinmaya cahstldimiG'L. (2)). " Mudur muavinin stajyer ogretmen olmasmdan
dolayi kendisinden

farkh alanlarda

faydalanmak

istedigini bunun bir yildirma

calismasi oldugunu belirtmektedir.

Mevzuat

Boyle

Y apacak

Bir

Sey

Y ok

Denildi:

rehber

ogretmenlerin'zs 18,51' inin okulda yasadiklan catismalarda mevzuat boy le yapacak
bir

sey yok ifadesi ile karsilastiklan

karsrlasmadiklan

%81,48'

Tablo 5'ten anlasilmaktadir.

gorusleri su sekildedir,

inin

ise boyle

bir cevapla

Bu konuda rehber ogretmelerin

"2, 3 sene once ilk kez ders verildiginde

derse girrnek

istemedigimizi ve bunun nedenlerini detayli bir sekilde anlatttk: Arna aldigimtz cevap
ogretmenler yasastndaki

rehber ogretmentn kac saat derse girmesi gerektigi ile

alakali oldu, siz girin zaten alanznzza yakin dendi (G.L. (4)). " Yasadiklan catisma
neticesinde ogretmenler yasasi onlerine engel olarak cikanldiguu

belirtmektedir.

Benzer durumlar gorusme yaptignmz tum rehber ogretmenlerin kafasmda soru isareti
olusturabilmektedir,
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Ses Tonu Yiikseldi Kaba Ifadeler Kullamldi

rehber

ogretmenlerin

% 18,51' inin okulda yasadiklan catismalarda ses tonu yukselerek kaba ifadelerle
karsilastiklan %81,48' inin ise boyle bir cevapla karsilasmadiklan Tablo 5'ten
anla~1lmaktad1r. Bu konuda rehber ogretmelerin gorusleri su sekildedir, "Eski
mudurum sesini yukseltirdi bende dediklerinin tam tersini yapardim. Ornegin hocam
5 dakikadan fazla gecikmeyin dediginde 10 dakika gecikirdim. Daha sonrada tarztni
oyle oldugu ogrendim ama yine de bana oyle davranmaya hakki yoktu (G.ML. (]))."
Uygunsuz durumlarla karsilastigmda yildigim ve istemsiz davramslar icerisine
girebildigini soylenenin aksini yaptigm; ifade etmektedir. Eginli ve Bitirim (2010)
Kurban, aktorun siirekli karsi karsiya kaldigi sikmti verici bir insan haline gelmeyi
hedefleyerek; akil vermek, yanhs bulmak, hatirlatmak, sozlu yamtlar vermek gibi
eylemlerde bulunma yoluyla gerginligi arturmaktadir. Bu durum bazi idarecilerin
kar~1smdakine dedigini yaptirabilmek adma yildmci

davramslar icerisinde

degerlendirilen yuksek ses tonu ile emredici hitaplarda bulunabildigini akla
getirmektedir. Baska bir rehber ogretmen ise,

"kaba

ifadeler

kullarultyor

mudurumuzun ger<;i o ifadelerini severim, kaba ifadeleri olan mudur yardimctlari da
var (G. 0. (2))." Seklinde goril~lerini dile getirerek bazi kaba ifadelerin soyleyis
tarzma gore, kisiye gore farkh anlasilabilecegini dile getirmektedir.
Yetkiler Kullamlarak Uymaya Zorlandmn rehber ogretmenlerin %18,51'
inin okulda yasadiklan catismalarda yoneticiler tarafmdan yetkiler kullamlarak
uymaya zorlandigi %81,48' inin ise bdyle bir zorlamayla kar~1la~mad1klanTablo
5'ten anlasilmaktadir. Bu konuda rehber ogretmelerin gorusleri su sekildedir, "Benim
bakanlikla bir sorunum oldu ytlsonun da rapor hazirlamakla

ilgili. Geri donas

gelmiyor diye biz birkac arkadas farkli okullardan yilsonu faaliyet raporu vermeme
karari aldik. Bu karar uzerine tehdit edildik. Mayts aytnda kastm aytna kadar surdu

bu catisma ve sizinle goru$ecegiz gibilercesinden tehdit edildik. 6 ay falan surdu
olumsuz etkilendim. Surec icerisinde fazla cesur davrandtk ve gondermiyoruz dedik
muduriimuze ve bize dendi ki sebebinizi yazili olarak bize bildirin. Biz de sebebimizi
soylendik

konu daire mudurumuze

Gondermemiz
gonderdik,

gerekiigini
gondermemize

ulasti daire mudurumuz

sebebini

sordu.

soyledi bizde okulun son is guni; raporu haztrlaytp
ragmen

sorgulandzk.

Bizim

durumumuzu

duyan

arkadaslar bizden daha sonraki tarihlerde yolladi raporlart. Ama buna ragmen
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0 donem tam hukumet degisimi donemiydi siyaset

mudurumuz ve biz sorgulandtk.

girdi isin icerisine sol gorus sag gorus diye bizim aramizda sol gorusten arkadaslar
vardi, eski hukumette 90k onemli bir duzeyde gorevi olan birinin ktzi vardi icimizde o
bize de diki siz benim yuzumden sorgulanzyorsunuz
inantyorum.

bende bunun boyle olduguna

Tamamen tepkimizin siyasi oldugu dusunuldu ve biz en ust yetkili

mustesar tarafindan cagrtldtk bir sekilde rencide edildik siz kimsiniz nesiniz neye
dayanarak boyle davranzyorsunuz diye suclanarak rencide edildik. Biz orada boyle
yetistirilmedigimiz

bazi seylerin eksik oldugunu ifade ettik, ama netice anlasilmak

istenmedik, PDRAS amiri ile kutuplastik bizi yanlis anladi yapttklartmtzi

tepkimizi

sahstna aldz beni istemiyorlar bu koltukta gibi dusundu. Ozetle meslegimizle alakalz
eksiklikleri dile getirmeye caltsttk, onlarda susun oturun tamamdzr, agzinizi acmaytn
seklinde bir ifade de bulundular bize. Bu durum baya etkiledi cunku daha titiz
calistyorken yzldzm. Kendini ifade eden bir insandtm ama susturuldum. Bu durum
karsisindaki olumsuz etkilendim ve etkisi devam ediyor. 0 insani gordugumde hala
farklz dusunceler aklzmdan geciyor (G. 0. (4)).

11

Sekilde kendini ifade ederek iyi

niyetle baslatismis bir gorusmenin catismaya donusturuldugu

ve yildmldigmi

ve

uyma davramsi sergilemeye zorlandigmi buna ragmen catisma durumu sonlanana
kadar

rahatlayamadigina

dikkate

cekmistir,

(Tmaz,

2008)Yap1lan

arastirmalar

yildirmarnn catismamn abartilrms bir hali olarak goruldugunu ancak yildirmanm
catismadan hemen soma, bazen de haftalar veya aylar soma donusume ugrayarak
ortaya ciktignu
durum

duzelene

Y asadigi catisma neticesinde

savunmaktadir.
kadar

tedirgin

oldugunu

ifade

etmesi

rehber ogretmenin
yukandaki

durumla

benzesmektedir,
Dustlncelerrme
yasadiklan
konudaki

catismalarda
rehber

Deger

Verilmedi:

dusuncelerine

ogretmen

gorusleri

rehber

ogretmenlerin

deger verilmedigini
su

sekildedir,

%33,33'ii

dusunmektedir.

"Siddeti zorbaligi

Bu
naszl

tarumladigiruza bagli fiziksel siddet olmadz. Okulumuz 90k kalabalzk olmaszndan
kaynaklanan

stkinttlar,

ama bizim meslek erbabz olarak yapmamaliytz

bunlari,

diyerek ortaya koydugumuz fikirlerimiz deger gormedi. Hedefledigim caltsmalan
yapmam engelledi. Durumun surekli olmasi can szkzcz ne zaman sona erecegi belli
degil beni olumsuz etkiliyor dolu da gotursen aynz bos da gotursen aynz (G. 0. (3)).

11

Akdemir ve Mansur (2008)' de Bir davramsm psikolojik yildirma davramsi olarak
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nitelenebilmesi icin devam suresinin ve sikhgirun onemli olduguna dikkat cekmistir.
Dolayisiyla

yildirmanm

olusumunda

olumsuz

eylemlerin

belirli

bir

siklikla

tekrarlanmasi, bu eylemlerin uzun sureli olmasi ve ortada bir gti9 dengesizliginin
bulunmasi

onemlidir.

bilememektedir,

Burada katihmci

belirsizligin

yasadan

belirsizligin
kaynaklanmasi

ne zaman

sonuclanacagmi

ve yoneticiler

tarafmdan

uygulamyor olmasi gti9 dengesizligine isaret etmektedir. Baska bir rehber ogretmen
ise, "evet oluyor bunlar bazen fikirlerime deger verilmedigini dusunurum her zaman
degil ama yani dinleniliyoruz,

causmalanmizda

karsi taraf bizi dinler ama bu

birazda bilgisizlikten kaynaklandigini dusunuyorum. Yani mesleki olarak kendimizi
tanumamamizdan
zannetmiyorum,

kaynaklaniyor.

Bu

yaptlanlar

bilincli

olarak

yaptldigtni

o kadar buyuk bir zorbaliga da maruz kalmadtm acikcasi. Isin en

kotusu catismalardan kurumun yarartna sonuc cikmadi daha cok biz uyma davrantst
sergilemek

zorunda

birakildtk

(G. 0. (6)). " Catismalan neticesinde fikirlerinin

onemsenmedigini belirtmektedir.
Iletisim Kesildi: rehber ogretmenlerin yasadiklan catisma neticesinde
% 14,81'

nin iletisimlerinin yoneticiler tarafmdan kesildigi Tablo

5'

ten

anlasilmaktadir. Bu konuda rehber ogretmenlerin gorusleri su sekildedir, "Ozgul
ogrenme

gur;lugu (disleksili)

bir ogrenci

ogrencisinin stntf tekrart yapttrtlmastru

ile alakali

durum

veli endiseliydi

istemiyordu raporlu bir ogrenciydi. Sizde

bilirsiniz ki disleksili ogrenciler diger ogrencilerin aldig: diplomayi alma hakkina
sahiptir. Dolaytsi ile bir taktm tedbirler altnarak ayni yasulari ile birlikte egitime
devam etmeli. Sorular onun cevaplamastni kolaylasttracak sekilde olmali eslestirmeli
sorular olmali, cok tan secmeli sorular olmali. Bunu gundeme getirdik bu cocugu
aslinda

isminin ogrenme gur;lugu yasayan

gerektigini

ogrencilerle

ayni listede olmamasi

dikkate getirdik. Bu durumdan ogretmenierin

haberinin olmadigi ve

normal stnavlara

alinarak degerlendirilmeye

tabi tutuldugu gundeme

getirildi.

Hdlbuki ben o ogrencinin ismini sakli tutmak istedim sadece o ogrencinin dersine
giren

ogretmenlere

bilgi

verdim.

Listede

ogrencinin

ismini

kapatttm

diger

ogretmenlere alinmast gereken onlemlerle ilgili kagzt dagittim. Listede ogrenctnin
isminin bulunmamasi sorun teskil etmemeliydi. Ama idareye gore burada listeye o
cocugun ismini biz yazmadtk, cok buyuk bir hata yapmistz gibi degerlendirildi.

Ve

suclama geldi cocugu korumak adina yapmts oldugumuz bir onlem bir eksiklik
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olarak goruldu ve suclandim. Bana sahsima siz 90k buyuk bir hata yaptznzz bundan
sonra boyle hatalar yapmayzn seklin de sozel bir uyarz geldi. Akabinde ise iletisim
kesme mesela suan rehberlik servisleri icinde sadece benim odamda telefon vardtr
telefonu caldirmak yerine diger arkadaslarla

haber gonderme, benimle alakali

konularda dahi onlarla irtibat kurma gibi bir $ey oldu buda tabi ister istemez
motiveyi dusurdu ve hala devam ediyor (G.L0.(3))."

Davenport (2003) yildirma

davramslanm bes gruba aymr; 1. Kendini gosterme ve iletisim olusumunu etkileme
(sozun

kesilmesi,

azarlanma,

yersiz,

orantisiz

sfuekli

elestiri

ve benzerleri)

demektedir. Y apilmasi gerekeni yaptig; halde iletisim kesilmesi ve cekincelerinin
dikkate almmamasi rehber ogretmenin yildmldigmi

dtisundurmektedir.

Baska bir

rehber ogretmen ise, "Bu okulda ya$adzgzmzz 9afz$malardan sonra alantmizla alakalz

toplantzlar oldugunda biz e haber verilmiyor. Bizim 90k sosyal olmamiz lazzm
faaliyetlerin icerisinde olmamzz lazzm ama bize bilgi verilmiyor, biri gelip sizde $6yle
bir calisma olmus dediginde haberim yoktu demek etkiliyor beni. Bu konuda
uyarmamiza

ragmen

durum degismiyor.

Zararlt

aliskanitklarla

alakalz Girne

bolgesinin merkezi okulu oldugumuz icin caltsma yapzldz diger okullarzn katilimiyla
bize haber verilmedi. Has be! kader baska bir ogretmen den ogrendik sizin okula
seminere geliyoruz dediklerinde ogrendim. Ve ben tepki olarak gelmedim seminere.
Ben rehber ogretmen olarak sosyal bir alanda calisttgim icin bunlara haber
verilmeli

birilerinin

yetkisinde

olmamali

(G. 0. (4)). "

Yasadigi

cansmalann

buyutiilerek iletisimin kesildigi ve alam ilgilendiren bir konuda haberdar edilmeyerek
yildmlmaya

calistldiklanm

dti~tindtigtinil, bu durumun cahsma hayatim olumsuz

etkiledigini belirtmektedir.

Farkh bir yaklasimla karsilasan rehber ogrenmen ise

gorti~lerini soyle ifade temektedir. "Sadece ogrencilerle ilgili muduriimuz ogrencileri

dovmeyi bir cozum yolu olarak goruyordu onunla 90k 9afz$flgzmzz oldu yani
ogrencilere siddet uygulamamasi gerektigini anlatmaya calisttm. Ve bu durumun
onune ge9ebildigimi dusunuyorum. Mudurume yaptigi davrantstn yaniisligmt ifade
edebildigimi

dusunuyorum

(G.L.(6))."

Yasarms olan catismayi ogrenci yaranna

9evirebildigini belirtmektedir.

5.Boyut: Yapngimz Islere Yonelik Olumsuz Elestiriler Ahyor Musunuz?
Bu Gibi Durumlarla Hangi Sikhkla Kar~Ila~1yorsunuz?
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Arastmnamn

besinci

sorusana

iliskin

ara~tirmaya

katilan

27

rehber

ogretmenin gorusleri Tablo-6' de belirtilen oranlar ve temalar altmda verilmistir.

Tablo 6. Yaptzgrniz
Bu gibi durumlarla

islere yiinelik olumsuz

ele$tiriler

altyor musunuz?

hangi stkltkla kar$lla$1yorsunuz?

Surecler

Evet

%

Hayn

%

21

77,77

6

22,22

2

7,40

25

92,59

Olumsuz elestiri
ahyorum
Sikhkla olumsuz elestiri
ahyorum

Olumsuz Elestiri Ahyorum: rehber ogretmenlerin %77,77' si nin yapt1g1
islere yonelik olarak olumsuz ele~tiriler aldigi, %22,22' si nin ise olumsuz elestiri
almadigi, rehber ogretmenlerin % 7 ,40' nm s1khkla olusuz elestiri aldigi. %92,59'
nun ise olumsuz elestiriye siklikla maruz kalmadigi Tablo 6'dan anla~1lmaktad1r.
Bu konuda

rehber

ogretmenlerin

goru~leri su sekildedir,

"Kar§ila§zyorum,

kar§zla§tzgzmda da duymuyorum. Ne yaptzgzmz biliyorum ve bunu r;evremdekilerin
bildigini de dusunuyorum konusmck adma soylenen seyler onlar dnemsemiyorum
(G. 0. (8))."

Sekilde

di.i~i.incelerini dile getirerek

ele~tirileri

onemsemedigini

belirtmi~tir. Diger bir rehber ogretmen ise, "Yaptigim islerle ilgili cok fazla

olumsuz elestiri almiyorum. Bazi ogretmen arkadaslar, dzellikle stnif ortaminda
sorun

cikaran

dgrencilerin

degi§mediginden
degi§tiremeyecegimi,

benimle

bahsediyorum
anlaunca

Ben

bahsediyorlar.

halde

cocuklartn

(ailesel,

r;ocuklarzn problemlerinin

maddi,

hedefsizlik,

arkadas

bircok etkenden
secimlen,

vb)

dolayisiyia cozumun hemen ve kolay bir §ekilde otmoyacagim

da rehberlik

servisinin

cok fazla

ise yaramadtgtru

kapildiklanru fark ediyorum (G. 0. (9))." Diger ogretmenlerin
istemelerinin

davranz§larznzn
davraruslanru

onlartn sorunlarznz onlarla birlikte anlamaya, cozumler

bulmaya calistigim: anlatiyorum.
kaynaklandzgzndan

goru§tukleri

kendisini

dusuncesine

hizh cozumler

sikmtiya soktugunu ve bunun neticesinde

degersizlik

duygular1 ya~ad1g1m ifade etmektedir. Baska bir rehber ogretmen ise, " Bana
surekli farkli isler verildigi icin rehberlik anlamznda yaptzgzm isleri azalttim.
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Beni kotu girisimcilik

ogretmeni

oldugum icin mi elestirecekler,

kotu nobet

tutuyorsun mu diyecekler, mesela nobet olayi ben 15 yillik ogretmenlik hayatim
boyunca Kibrts 'a gelene kadar hie nobet tutmadim. Eski mudurumu sevmedigimi

soyleyebilirim
Elestirseler

ona karsi iyi degilim. Onu verdigi isleri gelisiguzel
umurumda

degil (G.ML. (4))." Kizginlignu

yaptzm.

ve kirgmhgmi

ifade

ederek elestirileri dikkate almadigmi belirtmektedir. Farkh bir bakis acisi getiren
bir rehber ogretmen ise, "Bazen alzyorum cunku ogrencinin savunmasini yapar

ogretmen arkadaslar ve idareciler ogrencinin ceza

konumda degerlendiriyorlar

alamsiru istemeyen konumda goruyorlar beni. Sonra acikltyorum cezanzn da
onemli oldugunu soyluyorum

ogrenci yaptigt isin sorumlulugunu

almtyorsa

mutlaka cezalandirtlmali diye dusunuyorum. Disiplin kurulundan ogrencilerin ne
sebepten

disipline

sevk

edildigini

ogrenmek istiyorum ve talep ediyorum

(G.ML. (4))." Ogrencilerin avukatligmi yaptigim dustmen yonetici ogretmelerin bu
tutumunu anlayamayip elestirdiklerini dile getirmistir. Baska bir rehber ogretmen
gorusu,

"Evet, olumsuz elestiri aldigim oluyor. Kucucuk bir $ey oldugunda

yonetici

tarafinda sorulu gorulebiliyoruz.

Surekli gorusme yaptyorsun

odada

kapaltstn gibi elestireler olunca gorusme yapmayi seven ve daha 90k gorusme

agirlikli calisan bir rehber ogretmen olmayt birakttm ve kapi actk gorusme
yapmaya basladtm (G.LO. (2))." . Elestirilerden yilan Rehber ogretmenlerin okul
yoneticileri

tarafmdan

yapilan

elestirilerin

etkisi ile rehberlik

ve psikolojik

damsama iliskisinin "damsana saygi" ilkesini bir kenara birakabildigine bir ornek
olusturmaktadir,
davranislan

Yildmm (2010) mudurler tarafmdan meslege yonelik yildirma

ogretmenlerin

olumsuz yonde etkiledigi gorulmustur

demektedir.

Rehber ogretmenin yasadiklan bu olguyu destekler niteliktedir. Diger bir rehber
ogretmenin gorusu, "Almtyorum. Arna mesela daha onceki calistigim kurumda
rehber ogretmenierle

ilgili dedi kodu tarzznda soylentiler

odalarzndan dtsan ctkmadtklari ve caltsmadiklanna

bir ongori; vardi

dair. Ben bu ongoriiyi; ve

dedikoduyu calismaya basladiktan sora ytktigtmi dusunuyorum (G.L. (6))." 0 okul
da daha once cahsan
elestirilere

rehber ogretmenlerle

hak verircesine

elestirildigini

dile getirmistir.

ilgili elestirileri
Ozellikle

nasil yiktiguu,

ogretmenler

dustmen bir rehber ogretrnen ise, "Ogrencilerle

tarafmdan

nasil iletisim

kurulmasi gerektigi konusunda bir seminer vermek istedigimde bazi ogretmen
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arkadaslarin sen mi bize nasil davranacagtmtzi

ogreteceksin diyerek daha ne

anlatacagtmi dinlemeden elestiride bulunmalarzna sahit oldum ama bunlar butun
arkadaslar degildi (G. 0. (10)). " Ogretmenlerin birtakim eksikliklerini di.izeltme

yolunu tercih etmedigini ve kinci olabildiklerini dikkate getirmistir. Baska bir
rehber ogretmen ise, "Bazen sanki isimi benden daha iyi bilip de bunu boyle
yapman gerekirdi bu cocugu daha fazla gorusmeye alman gerekirdi, gibi imalar
yapttklartru. Bu cocuk gecen gun aglad1yd1. Nasil farkznda olmadtniz gorusme
yapmadintz ml, gibi. Her seyi fark etmemi beklerler ama sunun farkznda degiller
ben her zaman o cocugu takip edemem (G. 0. (2)). " Goruslerini bazen diger

ogretmen arkadaslann rehber ogretmemelerin her seyi fark etmeleri gerektigini
ima ederek elestirel yaklasabildiklerini dile getirmistir. Aldigi elestirileri yikici
olarak niteleyen bir rehber ogretmen ise, "Bazen ytkici elestiri altyorum. Gorusme
yaptigim ogrenci ogretmenler tarafindan bilindiginde ben ogrenciyle gorusurum,
asama kaydederim, guven veririm. Bazi ogretmenler gelir cocugun yaninda ya bu
da adam mt olur ya seklinde elestirise, ya da cocuk olmaszn, ogretmenler
odasznda bana soylesin o soyle olmaz boyle olmaz ardzndan da bir sure once

yaptigi yanltsligi anlaitr ogrencintn iste benim olumsuz degil de ytkici elestiri diye
dusundugum elestiriler bunlar. Zaman zaman karstlasirtm bu durum/a, umit var
olunuz efendim derim gecistiririm, bilmiyorum ama belki de o ogrenciye daha
once bir iki telkin de bulunmustur da basaramamtstir, yilmisttr, tukenmistir o
yuzdendir belki de o yuzden onun durumuna dusmemek icin ytlmam, daha da
hirslaninm.

lsimi basarmaya odaklantnm

ic.: (4)). "

Bu durumu yikici olarak

nitelemekte ve kendisini daha hirslandirdigi dile getirmektedir.
6.Boyut: Yapngmiz Cahsmalarda Mesleki Olarak Sorgulamp Haksiz
Elestiriler Ahyor Musunuz? Dnsnncelerinizi Ornekler Vererek Anlatabilir
Misiniz?
Arastirmanm altinci sorusana iliskin arastirmaya katilan 27 rehber
ogretmenin gorusleri Tablo-7' de belirtilen oranlar ve temalar altmda verilmistir,

Tablo

7. Yapttgtni:

cahsmaiarda

mesleki olarak sorgulantp

hakstz

elestiriler altyor musunuz? Dusuncelertntzi Ornekler vererek anlatabilir
misiniz?
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Surecler

Evet

O/o

Hayir

O/o

Mesleki olarak

12

44,44

15

55,55

sorgulandim

Mesleki Olarak Sorgulandun:

rehber

ogretmenlerin

yaptiklan cahsmalarda mesleki olarak sorgulandiklan
sorgulamaya maruz kalmadiklan

%44,44'

unun

%55,55' nin ise boyle bir

Tablo 7' den anlasilmaktadir.

Bu konuda rehber

ogretmenlerin gorusleri, "Yaptigim calismalarla ilgili elestiri alzyorum ama cok fazla
degil,

aldigim

elestirilerde

insanlarzn

alanzmzzz

cok fazla

bilmemesinden

kaynaklanan elestiriler oluyor, bunlar c;alz$mzyorlar oturuyorlar gibi, ama yani cok
da rahatszz edici degil. Daha cok bir seyler beceremiyorlar cozemediler edemediler
gibi elestiriler oluyor. Ogretmen arkadaslar bazen kendi cikarlari yolunda gitmedigi
zaman elestirilerde bulunuyorlar, benden ders almadz falan gibi, elestiriler onemsiz
goruyorum bunlarz. Bunlar sistemli bir sekilde dusunulerek yaptldigtni sanmzyorum.
Ara szra arkamzzdan konusularak dedikoduya donusebiliyor bunlar. Sorgulama degil
sanki dusuncelerim
yapilanlann

biraz kartstk bu konuda(G. 0. (4)).

11

Sorgulamadan

daha 90k

elestiri oldugunu dusunuyor. Diger bir rehber ogretmen ise, "Tabi

zaman zaman oluyor, bir olayla ilgili yakzn zamanda oldu bir arkadasim bana dedi
ki rehberlik servisi islemiyor bu okulda. Nedenini sordum sebep olarak bana bir
ogrencintn

rahatstzltgtru

ona

bildirmemisim

onu soyledi. Sorgulama

oluyor

yastyoruz bunlarz bazen kac saat dersiniz var gibi, ooo 8 saat dersin oturuyorsun
gibi kiskanclik ifade eden diger gorevlerimizi ciddiye almayan yaklastmlar oluyor
(G.L. (4)).

11

Rehber ogretmenin

kansik sorgulanma

ders saatinin az olmasmdan

davramslan

ile karsilastigim

dolayi kiskanchkla

dile getirmektedir.

Rehberlik

servisinde fazla vakit gecirdigi dusunulen bir rehber ogretmenin goruslerini, "Odada
kapalzszn bir suri: sorunlu ogrenci var hani nerede bu duzlen ogrenciler gibi elestiri
alznca mudur yardzmczszndan yaklastk 3 ay gecti bunu iizerinden ve bende bir karar
aldzm istediklerini yapzp daha az gorii$me yapmaya
angarya gorevleri yapmaya

basladim ve zaman

basladim.

Verdikleri her

kaldtkca gorusme yapzyorum.
11

Ogrencilere faydalz olmak yerine yoneticileri

mutlu etmeye ba$ladzm(K.LO. (2)).

Dile getirerek yilma davramsi sergilemistir. Benzer bir durumla karsilasan baska bir
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rehber ogretmen ise farkh yaklasim sergilemistir, "Hala daha rehber ogretmenin ne
is yapttgiru bilmeyen gereksiz bulan yaklastmlar ve elestirilerdi. Hepsi icin degil tabi
bir iki ogretmen arkadasin tavirlartydi bu rehberlik servisinde fazla kaltnca ne den
bu kadar oda kaliruyor sanki isten kaytarmak gibi algtlanma durumlart vardi.
Ogretmenler odastnda fazla zaman gecirince neden serviste oturmuyor gibi on
yargtli yaklasimlar oluyordu. Arna ben caltsma sistemini oturtunca ve arkadaslarda
beni tantytnca bu on yargtlar kalkti. Bu tur seyler yasantrken insan huzursuz oluyor
ve kendini meslegini

ispatlama

cabasi icerisine giriyor

ister istemez. Rehber

ogretmen yanlis algtlanmastn istiyorsunuz onemini kavratmak istiyorsunuz, biz bos
ders ogretmeni degiliz' i ispatlamak istiyorsunuz (G.ML. (4)). " Yasadigi elestirilerin
onu kamciladigim ve kendini ispat etme cabasi icerisine soktugunu belirtmektedir.
Baska bir rehber ogretmen ise, " Sorgulandigim
yaptigi

donemlerde.

ytllartnda yasadigim

Belki

kisilerin

oldu ozellikle okul degi$ikligi

tanimamastndan

kaynaklandi

meslegin

ilk

bocalama donemi. Mesela siz bunu niye yaptiniz gibilerce

sinden ilk ytllarimdi bu okulda pratik sanat okulundan gelmistim ortamt ve programi
bilmiyordum.

Ornegin

yapmtyorsunuz
ederek

ogrenci

tanima fisi gibi calismalarda

siz neden girip

gibi ters cevaplar aldim (G.LO. (6))." Seklinde goruslerin ifade

bu sorgulamalara

mantiksal

nedenler

buluyordu.

Denetmenden

aldigi

elestiriyi paylasan diger bir rehber ogretrnen, "Yaptigim calismalarla ilgili olarak
hakstz

elestirileri

istemiyorum

denetmenimden

aldim.

Simdi

burada

kendisini

elestirmek

ama uslubu cok serf rahatstz ediciydi. Kendimi aldigt maasi hak

etmeyen bir kisi gibi hissetmistim (G.O. (7))." Osluptan kaynaklanan bir durumun
kendisini mesleki olarak sorgulamaya goturdugunu belirtmistir.

7 .Boyut:

i~

Ortammda Maruz Kaldigimz Saldmlar ve Baskilar Fiziksel,

Rubsal Saghgmiz1 Ne Sekilde Etkiliyor, Aerklar Misnnz?
Arastirmanm

yedinci

sorusana

iliskin

arastirmaya

katilan

27

rehber

ogretmenin gorusleri Tablo-8' de belirtilen oranlar ve temalar altmda verilmistir.

Tablo 8.

i§

ortamtnda maruz kaldtgtntz saldtrtlar ve b asktlar fiziksel,

ruhsal sagltgm1z1 ne sekilde etkiliyor, actklar mtsintz?
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Surecler

Evet

%

Hayir

%

Fiziksel sorunlar yasanm

6

22,22

21

77,77

Ruh saghgim etkilenir

7

25,9

20

74,07

Motivasyonumu

13

48,14

14

51,85

kaybederim

Fiziksel Sorunlar Yasarim:
ortammda

maruz

kaldiklan

saldmlar

Rehber

ogretrnenlerin

sonucunda

fiziksel

%22,22'
sorunlar

sinin

1~

yasadiklan,

%77,77' sinin ise fiziksel bir sorun yasamadigi Tablo 8'den anlasilmaktadrr.

Bu

konuda rehber ogretmenlerin gorusleri su sekildedir, "Vallahi etkiliyor mesela benim
yaz tatilinde subat tatilinde sivilcem ctkmaz. Okul zamani 90k sivilcem cikar ve
doktora gittim ve bana stresten oldugu soylenildi. Bu durumu okula baglayabilirim.
Okula gelirken acaba acil islerimi gorusmelerimi yapabilecek miyim acaba ek bir is
cikacak mi gibi kaygzlarzm oluyor(G.LO. (2))."

i~

ortammda maruz kaldigi baskilann

vucudunda sivilceler olusmasma sebep oldugunu belirtiyor cunku ise surekli kaygi
icerisinde geliyor. Yasadigi sikmtilardan dolayi mide problemleri yasayan baska bir
rehber ogretmcn ise, "Evet etkiledi mudur muavini ile yasadigim

stresli ortam

midemi etkiledi gastrit reflu gibi mide problemi yasadim. Okula gittigimde talcid,
rennie tarzznda emme tabletleri almazsam midem rahatszz oluyordu (G.L. (2)). "
Gorusleri bu sekilde dile getirmistir,

Baska bir rehber ogretmen ise, "Fiziksel

sagliguna etki etmemesine caba gosteriyorum. Bas etmeye calistyorum meslegimin

verdigi sagladig: artzlarz kullanmaya calisiyorum/G. 0. (3)). " Yasadigi stres kaygih
durumlarla almis oldugu egitimle bas etmeye cahstigmi dile getirmektedir. Benzer
sikayetleri olan bir rehber ogretmen ise goruslerini,

"Tabi ki insan psikolojisi

olumsuz manada etkileniyor. Bu da dogal olarak motivasyonumu

ciddi manada

etkiliyor. Bu durum sadece is hayatzma degil gunluk hayatzma da yanszyor. Moral
bozukluguna ve uzuntuye sebep olan bu durum, bas ve mide agrisi, istahsizlik gibi
sorunlarz

da beraberinde

baskilardan
ogretmenlerin

getiriyor/Gtl. (2)). "seklinde

dile getirerek

dolayi sadece fiziksel degil ruhsal olaraktan
okulda yasadiklan

baski ve saldmlar

etkilenmistir.

ve

Rehber

onlarm fiziksel sagliklanm

etkiledigi rehber ogretme_nlerin kendi gorusleri ile anlasilmaktadir.
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saldm

Ruh Saghg1m Etkilenir: rehber ogretmenlerin %25,9' is ortammda maruz

kaldigi baski ve saldmlardan dolayi ruhsalligmm olumsuz etkilendigi, %48,14' nun
ise is ortammda maruz kaldigi baski ve saldmlardan dolayi motivasyonunu
kaybettigi Tablo 8' den anlasilmaktadir. Bu konularda rehber ogretmenlerin gorusleri
su sekildedir. "Tamamen hayattan zevk alamaya basladtm yaptigim isten zevk
almiyordum. Her gun okula gelirken ben psikolojik danismanim ama ben psikolojik

darusmanlik yapamicam diyerek insan haklari dersine giricem, girisimcilik dersine
giricem diyerek geliyorsunuz. Bana farkli konularda hakstzltk yaptlacak korkusuyla
geldim 2, 5 ytl ve isyerinde mutsuzdum. Bir seyler basaramadtginizi dusunuyorsunuz
ve bu durum benlik algimi da olumsuz etkiledi. Dusunun bir zamanlar isini iyi yapan
birisi oldugunuzu dusunurken bir ise yaramadigtnizi dusunuyorsunuz. Benim simdiye
kadar ki butun basartlanmi unuttum. Kendimle alakali iyi bir rehber ogretmen den
kotu bir demokrasi ogretmenine dondum, girisimcilik hen ticaret ogretmeni degilim
basaramadim butun bunlar keyfimi kacirdi, gunluk hayatimi olumsuz etkiledi evde ilk
yarim saat moralim bozuk olurdu (G.ML. (])). " Seklinde duygu ve dusuncelerini

anlatarak yasadiklanrun kendisinde degersizlik duygulan

yasamasma sebep

oldugunu bununla birlikte gunluk hayatmi olumsuz etkiledigini belirtmektedir. Baska
bir rehber ogretmcn ise, "Ciddi anlamda etkilemedi ama stkinti verdi acikcasi,
ozellikle meslegin ilk yillartnda artik dert etmiyorum, mesela nobet olaytni gozleme
cevirmek zorunda kaldim kendimce yontemler buldum. Gozculuk olaytnda da ben
yine giller yuzumle giriyorum sinava cocuklari tehdit etmiyorum hicbir sekilde ama
ders konusunda biraz stkinti yastyorum not verme olayi esas beni stkinttya sokuyor.
Ona da yine diger arkadasla konusup ogrenciiere projelendirerek

en aztndan sinav

yapmadan proje odevlerini ogrencilerle birlikte hazirlayarak cozmeye caltstyoruz
(G.L. (4)). " Baskilardan kurtulmak ve kendini rahatlatmak icin her olaydan kendince

iyi sonuclar i.ireterek bahsetmeyi basardigi soylemektedir. Yasadiklanru mesleginin
tam

olarak bilinmemesine baglayan bir

"Yasadtklarim

bana

isimin

olumsuz

rehber

algtlandigiru

ogretme
ve

ise

degersiz

goruslerini,
goruldugunii

hissettiriyor. Yaptigim isin degersiz algilandigim gosteriyor, matematik ogretmentn 5
saat derse girmesi yeterli, ama bizde durum oyle degil ama bende her hafta kac veli
ile goril$filgilmiln kac ogrenci ile goril$tilgilmiln kayttlartni tutuyorum. Her seyi ben
kendim gorebiliyorum ama karsi tarafin bunu gorup algilayamadigtnda goruyorum.
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Yaptigimiz calismalar erken sonuc veren hemen gozlemlenen seyler degil bunun
zorlugunu yastyorum. Ben ytllar icerisinde ogrencide meydana gelen degisimleri
gorebiliyorum

ama gormek

istemeyen

gormuyor

(G. 0. (5)). "

Dile getirerek

meslegini ve kendini kamtlama cabasi icerisinde oldugunu baskilardan olumsuz
etkilendigini soylemektedir. Baskiyi -Uzerinde daha fazla hissettigi zamanlarda
yasadiklanru baska bir rehber ogretmen su sekilde, "Ozellikle secmeli dersler oldugu
gunler rahatstz oluyorum cok sorguladim bu durumu neden boyle oluyor diye. Cuma
ilk dersim secmeli derstir cuma sabah diger gunler olamasa bile okula 5 dakika gee
kaltyorum bunu bilerek yaptigimi fark ettim secmeli ders sabahi okula gelmek
istemiyorum (G. 0. (])). " Ifade ederek o g-Unlerde istemsiz olarak okula gee kaldigim

fark etmistir. Yogun cahsmayi seven bir rehber ogretmen ise, "Okula gelirken cok
yogun calismama ragmen okul gelme istegimin azaldigtni hissettim o donende. Okula
gelmek istemiyordum acaba bu gun ne olacak beni anlayacaklar
dolayi huzursuz oldum. Calismalartmla

mi

gibi sorularda

ilgili beni sorgulatti hatam olsun olmasin

beni dusunmeye itti elestirildigim icin belli acilarda acaba bunu yapsam elestirilir
miyim bunu yapsam iyi olur mu, yapmasan

mi

gibi motivasyonum dustu (G.ML. (3))."

Baskilardan dolayi kendini gozden gecirdigini ve okula gelmek istemedigini ifade
etmistir. 0 zamana kadar yapugi tum cahsmalann kendine anlamsiz gelmeye
basladigi belirten bir baska rehber ogretmen ise, "ben isine astn bagli biriyim
yasasin pazartesi diyenlerdenim. Ama suanda cok severek gelmiyorum okula iste
kendimi cok ytpratmadan
oldugunu dusunmeye
(G.LO. (3))."

calistyorum

isimi ytpratttgtm

basladim. Butun emeklerim

zamanlarin

aslinda bos

cope atilmts gibi geldi bana

Ugradigi baski ve saldm neticesinde yasadigi hayal kmkhguu

degersizlik duygulanyla birlikte dile getirmektedir. Cift tarafh baskiya ugradigim
dile getiren bir rehber ogretmen ise, "derse girmem istendiginde, cok huzursuz
oldum, yanlts bir §ey oldugunu bile bile yapmam isteniyordu. Derse her girdigim
zamanlarda da aynt seyleri yastyordum. Bir muddet okula hie gitmek istemedim,
okuldayken hie calismak istemedim ama buyukelciligin

bana derse gir sozunden

sonra rahatladtm. Cunku yapabilecegim bir §ey yoktu. Mademki bana verilen gorev
buydu, mademki onlar bu yanltsi yapmami istiyordu, o zaman ben sadece bana
verilen gorevi yerine getiririm dedim ve rahatladtm

«s.t. (3))."

Gereken m-Ucadeleyi

verdigini g-U9 yetiremeyecegini anladigmda kendisini uyma davramsi gostererek
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rahatladigmi

belirtmektedir.

Rehber ogretmenlerin

is ortammda maruz kaldiklan

baski ve saldinlann onlan fiziksel ve ruhsal olarak etkiledigi dile getirdikleri
goruslerden anlasilmaktadir.

8.Boyut. Okulda Yapngnnz Faaliyetler Haksiz Yere Elestirilerek
Yildmlmaya Cahsildignnz Oluyor mu? Bu Durumlarla Hangi Sikhkla Karst
Karsiya Kahyorsunuz?
Arastirmanm

sekizinci

sorusana

iliskin

arastirmaya

katilan

27 rehber

ogretmenin gorusleri Tablo-9' de belirtilen oranlar ve temalar altmda verilmistir.

Tablo

9.

Okulda

ytldtrtlmaya

yapttgtniz

faaliyetler

rah11ld1gm1z oluyor

h akstz

yere

elestirilerek

mu? Bu durumlarla hangi sikltkla

karst karstya kaliyorsun az?

Surecler

Evet

%

Hayir

%

6

22,22

22

77,77

2

7,40

25

92,59

Y ildmlmaya cahsildigmiz
oluyor mu?
y ildirrnaya sikhkla
cahsiliyorum

Diger boyutlarda rehber ogretmenlerin haksiz elestirilere ugradiklan kendi
gorusleri yoluyla ifade edilmistir Tablo 9 da ugradiklan haksiz elestirilerin yildirma
olup olmadigi konusundaki dusunceleri incelenmistir,

Yildmlmaya Cahsildrgnnz Oluyor mu: rehber ogretmenlerin %22,22' sinin
yaptiklan

faaliyetlerin

haksiz

yere

elestirilerek

yildmlmaya

cahsrldrklanm

dusunduklerini, % 7 ,40' nm ise Y ildirmaya sikhkla cahsildigmi dusunmekte oldugu
Tablo 9' dan anlasilmaktadir.

Bu konuda rehber ogretmenlerin

gorusleri

su

sekildedir, "Evet, .JU sekilde bir durum oluyor zaten ne yaptyorsunuz ki butun gun

odalartnizda kapanip kaltyorsunuz surekli gorusme yaptigmtz soyliiyorsunuz ama
okulumuzda problemli ogrenciler bir turlu tukenmiyor siz ne yaptyorsunuz seklinde
(G.LO. (3))." Rehberlik servisinde fazla zaman gecirmelerine elestirel yaklasimlar
sergilenerek yildmlmaya cahsildigmi dusunuyor, Okul mudurune ilettigi planladigi
bir cahsmanm mudur ve ogretmenler tarafmdan nasil engellendigini dile getirerek,
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"siddet

eylem planz

ve travmayla

ilgili gorev

dagilim yapmistim

ogretmen

arkadaslarin benimle birlikte caltsmastni istedim ama ogretmenler benimle birlikte
caltsmak istemediklerini,
ilettim

mudur

arkadaslarda

bunu tek basima yapmam gerektigini belirttiler. Mudure

aman gelmesinler

dedi ve benim

sikdyetimi

ayrzca ogretmen

soyledi iki tarajlz zor durumda bzrakzldzm. Arkaszndan okula yeni

geldigim icin 50 piyango bileti verildi satmam icin ama benim burada hie cevrem
olmadigtni bile bile yaptzlar bunu (G.ML. (])).

11

Asil yapmasi gereken bir cahsmada

yalmz birakildigim ve kasrth olarak farkh gorev verilerek yildmlmaya cahsildigmi
belirtmistir. Verilen farkh gorevler de israr edilerek mevzuattaki bosluklar
kullamlarak yildmlmaya cahsildigmi dustmen bir rehber ogretmenin dusunceleri,
"Girilecek ders saatleri vardzr zorunlu bu yzl bununla ilgili bakanlzktan yazz geldi.
lste rehber ogretmenlenni girecegi ders saatleri ile ilgili en az 8 en fazla 10 saat
seklinde. Liselerde rehberlik saati var ama ortaokullar da rehberlik saati yak. Bu
yuzden ortaokullar da caltsan rehber ogretmenler farklz uygulamalarla

karsilasa

biliyor. Bizim belli basli yzllzk plan icerisinde uygulamamzz gereken etkinlikler var
bu etkinlikleri idare tarajindan bos derslerde yapmamzz isteniyor bu durum da bizde
szkzntzlar yastyoruz

(G. 0. (9)).

11

Sekilde dile getirip bakanhktan gelen yazilarda

belirsizlik varsa idarenin keyfi uygulamalar yaparak rehber ogretmenleri yildirmaya
cahstigim dusundugunu belirtmistir. Maruz kaldiklan yildirma davramslanmn
sistemli oldugunu dustmen bir rehber ogretmen ise, "bence tum elestiriler sistemli,
farkznda olunmadan yaptldigtni dusunuyorum, cunku herkes her seyin farkznda. Arna
isine geldigi gibi hareket ediyor, planltyor organize ediyor ve kulpuna uydurarak
karstntza ctktyor (G.LO. (2)).

11

Seklinde dile getirmistir, Yildirma davramslanyla

nasil basa ciktiguu dile getiren bir rehber ogretmen ise, "Anlastlamadigimi,
ytldirtlmaya

calistldigimi

hissettigimde

cok uzuluyordum,

degersiz

hissederdim

kendimi keske baska branstan olsaydim dedigim oldu. Arna ytlsam da bir gun ytldtm
ertesi gun daha fazla hincla devam ederim. Ytlsam kime zararz var yani hani
gelmeyeyim kac gun yapabilecegim
calisiyorum.

bunu kendimi anlatabildigim yola anlatmaya

Onyargtyi ktrtp hareket etmek gerekiyor onyargtyt ktrma noktaszna

geldiginizde ytlmamaniz

gerekiyor.

Sizi karstnizdaki

meslektasintz

kisilik olarak

kabul etmediginde meslege de baktst degisiyor, degerli oldugu fikrini karsimizdakine
verdigimiz zaman o da kendini degerli gormeye basliyor oyle olunca da direnci
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kirtyorsunuz.

Bir anda sizi kabul etmeye basliyorlariG, 0. (6)). " Maruz kaldigi

baskilan ve onyargilan hirsryla israrla, ne yapmak istedigini anlatarak kaldirdrgim
dile getirmistir,

9.Boyut:

Yapngimz

Cikarrlarak Basarilarrmz

Cahsmalarda

Kisisel

Yasantmiz

On

Gormezlikten Gelinip Haksiz Elestiriler

Musunuz? Dtlsllncelerinizi

Ornekler Vererek Anlatabilir Misiniz?

Arastirmamn

sorusana iliskin arastirmaya

dokuzuncu

Plana
Ahyor

katilan 27 rehber

ogretmenin gorusleri Tablo-1 O' da belirtilen oranlar ve temalar altmda verilmistir.

Tab lo

10.

Yapttgtnt;

calismalarda

kisisel

yasanttntz

on

plan a

ctkarilarak basartlarintz gormezlikten gelinip h aksiz elestiriler altyor
musunuz? Dusuncelerinizi ornekler vererek anlatabilir misiniz?

Surecler

Evet

%

Hayir

%

8

29,62

19

70,37

Basanlanm gormezlikten
geliniyor

Diger boyutlarda

rehber ogrctmenlerin

elestirilip on plana cikanhp cikanlmadigma

kisisel yasantilannm

is ortammda

kendi gorusleri yoluyla deginilmistir,

Tablo 1 O' da is ortaminda basanlanmn gormezlikten geliniyor mu sorunun cevabi
incelenmistir.
Basarilarrm

Gormezlikten Geliniyor: rehber

ogretmenlerin

yaptiklan

cahsmalar da %29,62' sinin basanlannm gormezlikten gelindigi, %70,37' sinin ise
boy le bir durumla karsilasmadiklan

Tablo 1 O' dan anlasilmaktadir, Bu konuda rehber

ogretmenlerin gorusleri su sekildedir. "Yapilan elestirileri hakszz buluyorum zaten.

Basarilanmiz goruluyor ama gormezden
velilerimiz

ogrencilerimizde

olumlu

geliniyor.

elestirilirken

Ogretmen
bunun

arkadaslarimiz

idare

tarajindan

gorulmemesi veya duyulmamasz mumkun degil. Takdir edilmiyor dolaysz ile benim
daha

cok idare tarafindan

takdir

edilmedigimi

ve yildirtlmaya

caltsildigtmi

goruyorum. Sahsen bana ve benim nezdimde rehber ogretmenlere karst yzldzrma
calismalari oldugunu dusunuyorum (G.LO. (3))." Basanlannm ogretmenler ve veliler
tarafmdan takdir edildigini ama idare tarafmdan kasitli olarak takdir edilmeyerek
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yildmlmaya

cahsildiklanm

dikkate

getirmistir.

Basanlann

takdir

edilmesinin

kendisinden farkli beklentiler oldugunda evet demesine bagh oldugunu dusunen bir
rehber ogretmen. "Bir kez haytr dediginizde butun yapttklanmtz stftrla carptltyor.
Her

yantnda

sekilde

gorulmuyor

oluyorsunuz

ama

bir

kez

olmadiginizda

basarilanniz

(G. 0. (5)). " Biraz sitemkar bir dille goruslerini belirtrnistir. Her sart

altmda takdir edilmenin de basanlan yok saymak oldugunu dustmen bir baska rehber
ogretmen ise, "Takdir ediliyor ama mudurumuz herkesi takdir ediyor yani az yapsan
da 90k yapsan da her sart altinda takdir ediyor buda bana odul ve takdir edilme gibi
gelmiyor. Yani bazen eksik caltsmalan gordugumde o kisilerinde takdir edildigine
sahit oluyorum, mudur onu 90k calistyor diye ifade ediyor acaba bendemi oyleyim
sorusu geliyor

akltma. Emin olamtyorum.

Baska bir okulda caltstrken

takdir

edildigimi hissederdim ama bunu bana mudur soylemezdi ama hissederdim. Benden
ilk fikir almast ile hissederdim

bunu. Burada kendimi zurnanzn son deligi gibi

hissediyorum cunku fikirlerim sorulmuyor, olumsuz bir seyde soylenmiyor supersiniz
her ~ey yolunda

deniliyor ama bana oyle gelmiyor. Soyle acilim daha onceki

caltstigim okullarda ogretmen listesinde idarecilerden sonra ismimiz gelirdi, durum
burada oyle degil. Burada onemsendigimizi

mesleki olarak hissedemiyorum

ama

daha onceki calisttgtm okullarda okul muduru her toplantzda mutlaka bizi yaninda

tutardi/G. 0. (4)). " Calrsugi iki okul arasmda kiyaslama

yaparak

basanlannm

gormezden gelindigini takdir edilmedigini belirtmektedir.

10.Boyut: Cahsma ortammda Gorev Tannmmz Dikkate Ahnmayarak
Mesleginizin

ilkeleri ile Ilgisiz Isler Verilerek, Gercek Cahsmalarnnza Zaman

Ayirmamz Engellenebiliyor mu? Dusuncelerinizi Ornekler Vererek Anlatabilir
Misiniz?
Arasurmarun

onuncu

sorusana

iliskin

arastirmaya

katilan

27

rehber

ogretmenin gorusleri Tablo-11' de belirtilen oranlar ve temalar altmda verilmistir.

Tablo 11. Caltsma

ortamtnda

gorev

tammintz

dikkate altnmayarak

mesleginizin ilkeleri ile ilgisiz isler verilerek, gercek caltsmalaruuza
zaman

aytrmantz

engellenebiliyor

vererek anlatabilir misiniz?
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mu?

Dusuncelerinizi

ornekler

Surecler

Evet

%

Hayir

%

16

59,25

11

40,74

25

92,59

2

7,40

13

48,14

14

51,85

Gorev tamrmrmz net degil
dikkate almnuyoruz
Meslegimin ilkeleri ile
alakasi olmayan isler
veriliyor
Gercek cahsmalanrmza
zaman ayirmarruz
engelleniyor

Rehber ogretmenlerin %59,25' gorev tammlan dikkate almmadigi, %92,59'
na ise mesleginin

ilkeleri

ile ilgisiz isler verildigi,

%48, 14' nun ise gercek

cahsmalanna zaman ayiramadigi Tablo 11' den anlasilmaktadir.

Gorev Tammmnz Net Degll Dikkate Almmiyoruz:
alakasi olmayan

isler veriliyor

Meslegimin ilkeleri ile

"Nobet gorevi ve bos dersleri

o kapsam

da

degerlendirebiliriz. lsin asltna bakarsaniz derse girdiginizde 1-0 yenik basltyorsunuz
P DR ilkeleri alt ust oluyor. Stntf ogretmenlerinin yapmasi gereken bircok seyi ben
yaptyorum. lsbirligi yok bu durum gercek calismalanma zaman aytrmami engelliyor
(GJ (1))." Rehberligin
kendisini

yalmz

yapamadigim

ekip isi oldugunu hatirlatarak

brraktigmt,

belirtmistir.

farkh

gorevlerde

diger paydaslann

verilince

gercek

okulda

cahsmalanm

Okulda yaptigi meslegin ilkeleri ile celisen gorevlerin

daha onemli oldugu kendisine hissettirilen bir rehber ogretmen ise, "Bana ders
gorevi

veriliyorsa

yaptigimiz

meslegin

ogrenci gorusmeleri

ilkelertnin

dikkate

gorusmelerin

alinmadigini

gosterir.

Biztm

gizliligi her seyin onunde olmalt.

Gorusmeyle dersim ayni saate gelmisse ben o derse gitmemeliyim

cocuk o saat

aglayarak gelmisse sonra anlatsin denmemeli bana, ben diyemem ona gozyastni sil
yartm saat sonra gel diyemem. Arna bunlar oluyor en ust duzey tarafindan oluyor
daha

90k

bas

muavinimiz

tarafindan

oluyor.

Bunlar

inisiyatife

bagli

olmamalz(G. 0. (4)). " Goruslerini bu sekilde dikkate getirmistir.
Meslegimin

ilkeleri ile Alakasi

Olmayan Isler Veriliyor: Bos derler

gonderilme ile ilgili sikmtilara dikkat ceken bir rehber ogrermen, "Bos derslerle ilgili
sikinular yastyoruz ben mesela planli calismayi seviyorum zumre arkadaslartmda
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oyle. Rehberlik saatleri olmadigi icin bos dersleri planladigimtz

etkinlikler icin

kullanmak zorunda kaltyoruz ama bazen ust uste 7/A stntfirun bos dersi denk geliyor
ama ben o etkinligi orada daha once yaptigim icin farkli etkinlige gecmem lazim bu
sefer tum yedilerde ayni etkinlikte devam saglamtyor.

Yeterli hazirligim olmuyor

bazen. Mudur son saatlerdeki bos dersler sizlere verilsin ama hayir deme hakkinizda
var seklinde bir yaklastm
firsatlar

sergiledi. Bos saatleri canli etkinlik yapabilecegimiz

olarak kabul etmek zorunda kaltyoruz miifredatta etkinlik saati olsa bos

dersler konusunda dik durus sergileyebiliriz. Ben etkinlik yapmayi seviyorum ama
bos derste ogrenci

bizi bos derslerine

engel olan ogretmen

olarak algtltyor

(G. 0. (5))." Planlamada rehberlik etkinliklerini yapabilecekleri uygun saatler
olmadigi icin zorlandigmi ve severek yaptigi rehberlik etkinliklerine vakit
ayiramadigi belirtmistir. Bu konuda ogretmenler yasasmm kendilerini zor durumda
hiraktignu dustmen bir rehber ogretmen ise, "Gorev

tanimtmtz

net

degil.

Ogretmenler yasastnda rehber ogretmenin PDR gorevleri yam stra 8-10 saat derse
girmesi gerektigi yazilidir. Yine ayni yasada ogretmenlerin nobet gorevinin oldugu
belirtilmektedir. Rehberlikle ilgili tuzukte ise rehber ogretmenlerin hangi gorevleri
yapamayacagi

belirtilmemektedir.

eksikliklerden kaynaklanmaktadir.

Sikinttrun

bircogu

bu yasadan

ve tuzukteki

Dogal olarak ilgisiz gorevlerde yaptirtlmaktadir.

Dershanelerin ilanlarini dagttmak gibi bos islerde yaptyoruz (G.L0.(1))." Yasadaki

tuzukteki eksiklikleri dile getirerek neden bu durumda olduklanmn izahmi yaprmsur.
Gercek Cahsmalarmnza Zaman Ayirmannz Engelleniyor: bu konuda
rehber ogretmen gorusleri, "Evet bu konuda hem §U an ki i§ yerimde hem eski i§
yerimde stkmtilar yasadim ve yasamaya devam etmekteyim. Eski calistigim okulda
mudiremiz, sinav haftalartnda benim bos oturdugumu dii§iindiigii icin okulun not
istatistiklerini

bana girdirmisti,

psikoloji

derslerine

girdim,

nobetcilik.

Simdiki

okulumda ise, nobetcilik, gozetmenlik, secmeli dersler (her sene verilen dersler farkli
olabiliyor; dogal afetler, etiit, satranc, tartm, dusunme egitimi) veriliyor. Bu secmeli
dersler icerigi olmayan dersler ozellikle dusunme egitimi etiit gibi derslerin icerigi
yok. Bu derslere giren ogretmen kendi kafasina gore bir icerik hazirltyor. Ogrenciler
bu dersleri cok fazla umursamiyorlar, bu da stnifta bir takim disiplin sorunlarina yol
acmaktadtr.

Bir rehber stnifa girip ogrencilere

konusma,

sus gibi bir takim

uyarzlarda bulunacak veya not verecek sonra da ogrencilere rehberlik ve psikolojik
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danisma

hizmeti sunacak

olmasi

buyuk bir tezat olusturuyor.

Okulumuzda

ogretmenler arast arkadaslik iliskilerimiz cok iyi oldugu halde sirf bu yuzden §U an
c;alz§tzgzm okuldan aynlmayi bile dusunuyorum.

Cunku kendi isimi hakktyla

yapamadigtmi

Seklinde

Gorulerini

dile

mesleginin

ilkelerinin

okul yoneticileri

Rehberlik

dii§iiniiyorum(G. 0. (7))."

ve psikolojik

damsmanlik

getirmistir.

tarafmdan dikkate almrmyor olmasi rehber ogretmcnleri yildrrdigi verilen cevaplar
sonucunda di.i~untilebilrnektedir.

11.Boyut: i~ Ortamimzda PDR ilkeleri, Meslegin
Idareciler

ve

i~

Arkadaslarmiz

Tarafmdan

Etik Kurallari

Dikkate

Ahmyor

mu?

Dii~iincelerinizi Ornekler Vererek Anlatabilir Misiniz?
Arastirmamn

on birinci

sorusana

iliskin arastirmaya

katilan

27 rehber

ogretrnenin gorusleri Tablo-12' de belirtilen oranlar ve ternalar altmda verilmistir.

Tablo 12.

h ortamintzda

PDR ilkeleri, meslegin etik kurallart idareciler

ve i§ arkadaslariniz tarafindan dikkate aliniyor mu? Dusunceterintzi
ornekler vererek anlatabilir misiniz?

Surecler

Evet

%

Hayir

%

Kismen

%

Etik ilkeler dikkate

5

18,51

10

37,03

12

44,44

ahmyor

Etik ilkeler Dikkate Ahmyor: etik ilkelerin dikkate ahnmasi noktasmda
rehber ogretrnenlerin gorusleri farkhhk gostermektedir. Tablo 12' ye baktignmzda
rehber ogretrnenlerin % 18,51' i etik ilklerin dikkate almdigmi, %3 7 ,03' nin dikkate
almmadignu, %44,44' nun ise kismen dikkate almdigmi dusundugu Tablo 12 den
anlasilmaktadir. Etik ilkeler konusunda rehber ogretrnenlerin gorusleri su sekildedir,

"Etik kurallari bilenler de var bilmeyenler de var. Ben kendi okulum icin konusacak
olursam, mudurum ve muavinlerim isimizi ciddiye altyorlar, ogretmen arkadaslar

ogrenci gorusmelerini merak ediyorlar stnirli aciklama yaptyorum ozel seylerin gizli
oldugunu soyliiyorum(G. 0. (8)). " Baska bir rehber ogretmen ise, "Haytr dikkate
alinmtyor ben etik ilkeleri bildiklerini dahi sanmzyorum(G.LO. (]))." Etik ilkelerin
bilinmedigini belirtmistir, Benzer bir goruse sahip baska bir rehber ogretrnen ise,

81

"Etik ilkeleri hie kimse bilmiyor, bilseler de kimsenin ilkelerle ilgisi yok, isl de yok,
bos is olarak degerlendiriliyor herkes islerini yurutme pesinde, fayda saglama, ya da
faydalanma pesinde degiller (G.1 (2)). " Farkli bir goruse sahip olan bir baska rehber
ogretmen ise, "Etik ilkeler orta seviyede biliniyor diyeyim yani mesela gizlilik ilkesini

biliyorlar,

ogrencilerle

anlatabilecegimizi

yaptigimiz

biliyorlar.

gorusmelerin

Zaman

zaman

belli

da

bizde

bir

ktsmtru

onlara

aktartyoruz

olumlu

karstltyorlar tabi birazda kisilere bagli kisiden kisiye degisiyor ama cogunluk biliyor
(G.L. (4)). " Goruslerini bu sekilde aktarrmstir. Uygunsuz bir olaya tamk olan baska
bir rehber ogretmen ise goruslerini, "Yeterlince bildiklerini dusunmuyorum ama azin
sanmayacak

paylasmak

derecede
istiyorum

arkadastmiztn
ogrenci

dusunuyorum.

bilmedigini

Sayle

ogretmen arkadasin

ile gorusurken

bir ,Jey

ogrenctyi

sorgulamak icin odaya girdigine sahit oldum (G.ML. (3)). " Paylasarak etik ilkelerin
fazla bilinmedigini dikkate getirmistir. Etik konusunda daha kapsamh bir aciklama
baska bir rehber ogretmen ise, "Zumrem bir arkadas haric etig« uyar ona bir turlu
anlatamadim bu durumu anlamtyor. Ogretmen arkadaslarla alakali olarak en 90k
ogretmenler

odastnda

gizligimiz

ilkesi

ihlal

ediliyor.

Ozellikle

ogrencilerle

konustugumuz konular bu konular baska yerlerde de konusuldugunda

biz gizlilige

uysak da usti: kapali olarak anlatsak da anlattliyor ve ihlal ediliyor. Bazen ogretmen
arkadaslar biz ustu kapali olarak anlatsak da ogrenci ile alakali konulari onlar sanki
biz 90k daha fazltstru biliyoruz dercesine anlatip ogrencileri gizli bilgilerini desifre
edebiliyorlar.

Biz bunun sakincalartni

anlatzyoruz

ama anlamak

istemiyorlar

(G. 0. (4)). " Rehber ogretmenlerin etik ihlaller konusunda fikirleri net olmadigi farkli
gorusler dile getirmelerinden anlasilmaktadir,

4.2. Tartisma

I.Boyut: Cahsma Ortamimzda Kendinizi ifade Edebilecek Yeterli
Zamam ve Anlayisr

Bulabiliyor Musunuz? Bu Konudaki Dtistlncelerinizi

Orneklerle Aeiklayabilir Misiniz? Cahsma grubunu olusturan rehber ogretrnenlerin
onemli bir kismi (%33) cahsma ortammda kendi ifade edebilecek yeterli zamam
bulamadigim,

(%3 3) kismi kismen bulabildigini,

belirtmektedir.

Kendini

ifade

edebilecek yeterli anlayisi bulabilme konusunda ise, (%25,9) kismi yeterli anlayism
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kendilerine gosterilmedigini, (%40,74) kisim ise kismen yeterli anlayism kendilerine
gosterildigini dusunmektedir.
Y eterli zamam bulamadigim

veya kismen bulabildigini

ogretmenler ozellikle ogrenci gorusmelerine
okulda bulunduklan

surenin azligmdan,

zaman ayirmadiklanru,

teneffus aralannm

tizerlerindeki alan d1~1 gorevlerden kaynaklandigmi
Rehber ogretmenlerin

is yuk-Un-Un fazlahgmm

arttrgim dusundtirmektedir

dustmen rehber
bu durumun

kisa olmasmdan

dusunmektedirler.

ve

Ozen (2009)

artmasi yildirma davramslannm

da

demistir, Y ogun okul temposu icerisinde ogrencilere

ulasmaya cahsan rehber ogretmenlerin

alan d1~1 farkh gorevlerde yapiyor olmasi

yukandaki

destekledigi

arastirmanm

bulgusunu

ogretmenler kendilerini yeterince ifade edememenin

soylenebilir.

Ctmku

rehber

sebepleri arasmda alan d1~1

gorevleri de saymislar bu durumun uzerlerindeki is yukunu artrrdigmi belirtmislerdir.
Cahsma ortammda kendilerini mesleki olarak ifade etme mticadelesi veren
rehber

ogretmenler

genellikle

idarecilerin kendilerinden

idarecilerden

gecistirici

cevaplar

aldiklanni,

rehberlik ve psikolojik darnsma faaliyetleri yerine daha

90k joker ogretmen olarak faydalanma yolunu tercih ettiklerini dile getirmisleridir,
Joker ogretmen

olarak degerlendirilrnek

rehber ogretmenleri

psikolojik

olarak

olumsuz etkileyecegi ve yildirabilecegi dustmulebilir,
Rehber ogretmenler PDR ilkelerinin bircok yonetici ve ogretmen tarafmdan
bilinmedigini, bilseler de gerekli yasal zeminin olmamasmdan dolayi yasal bosluklan
okulun ogretmen ihtiyaclanna
cekincelerini

oncmsemedikleri

ortaokullarda

cahsan

gore degerlendirip
belirtmektedirler.

rehber ogretmenlerin

rehber ogretmenlerin
Ozellikle

kendilerini

mesleki

ilkokullarda

ifade edebilecek

ve

yeterli

zamam ve anlayisi bulma noktasmda sikmti yasadigi yapilan gorttsmelerden soma
soylenebilir.

Kendisini ifade edebilecek yeterli zamam ve anlayisi bulabildigini

dusunen rehber ogretmenler ise uzun bir mucadelenin sonunda bu kazarumlan elde
edebildiklerini

soylemektedirler.

Rehber ogretmenlerin

is ortammda

kendilerini

mesleki yonden ifade etme cabasi icerisinde olmalan, uzun mucadeleler icerisine
girmeleri,

rehberlik

ve psikolojik

damsma

mesleginin,

ogretmenler tarafmdan yeterince bilinmemesinden
yorumlanabilir.
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okullarda

kaynaklamyor

yonetici

ve

olabilir, seklinde

Kisisel yasannmzla

2.Boyut:

musunuz, mesnetsiz suelamalarla
drneklendireblllr

ilgili i~ ortammda elestiriler
karsrlasiyor

musunuz?

grubunu

olusturan rehber

misiniz? Cahsma

ahyor

Dusuncelerinizi
ogretmenlerin

(%18,51) kismi, is ortammda kisisel yasantisi yoluyla elestiriler aldigmi, (%11,11)
kismi

ise

mesnetsiz

suclamalarla

karsilastigmi

yapilan

gorusmeler

yoluyla

belirtmislerdir.
Kisisel yasanti yoluyla yapilan elestirilerin

daha eek kisisel tercihlerden

kaynaklandigi, elestirilen kisiyi kendi taraflarma cekmek amaciyla yapildigi, sistemli
bir yildirma amaci tasimadigi yapilan gorusmeler sonrasmda dusunulebilir. Kisisel
yasantismdan dolayi elestirilen rehber ogretmenlerin

is ortammda bir gruba dahil

oldugu icin diger grup tarafmdan elestirildigi, yapilan elestirilerin dislama ve yalmz
birakama amaci ile yaprlmadigi icin cok ciddi sonuclar dogurmadrgi soylenebilir.

i~

ortammda

kisisel yasantisi yoluyla elestirilen

ve hakkmda

mesnetsiz

suclamalar yapilan rehber ogretmenler, bu suclamalann daha cok dedikodu yoluyla
yapildigmi yuzlerine soylenmedigini belirtmisler ve mesnetsiz suclamalann
anlama neticesinde

yapildigim

dusunduklerini

dile getirmislerdir.

psikolojik darnsmanhk alam sosyal bir alandir, Karsilanndaki

yanhs

Rehberlik

ve

kisiyle ilgili, yakm

saghkh iletisim kuran rehber ogretmenler bu sekildeki davraruslanndan dolayi bazen
yanhs anlasilabildikleri
dolayi

mesnetsiz

dedikodulardan

soylenebilir.

suclamalara

i~

ortammda kisilerle yakm diyaloglanndan

karsilasabilen

rehber

psikolojik olarak olumsuz etkilenebilecekleri

ogretmenlerin,

cikan

ve bu dedikodularm

yildirma amaciyla yapildiguu akla getirmektedir. Ancak rehber ogretmenlere yonelik
i~ ortammda yapilan mesnetsiz
olmasi

bu

tarz

suclamalann

davramslann,

yildirmak

uzun sureli ve sikhkla yapilnuyor
amaciyla

yapilmadigi

seklinde

yorumlanabilir.

3.Boyut: Mesleki Kariyerinizi Zedeleyecek, Mesleginizin

ilkeleri ile

Alakasi Olmayan, Niteliklerinizin Dismda Gorevler Verildi mi? Bu Durumda
Neler Yapngunzi

Omekler Vererek Anlatabilir Misiniz? Cahsma grubunu

olusturan rehber ogrctmenlerin

(%62,96) kismina notla degerlendirme

gerektiren

ders gorevi verildigi, (%81,48) kisrruna nobet gorevi verildigi, (%51,85) kismma
smavlarda gozetmenlik gorevi verildigi, (% 18,51) kismma idari gorevler verildigi,
(29,62) kismmdan bos ders doldurmasi istendigi, (18,51) kismina ise resmi yazida

84

kimin yapacagi net olarak belli olmayan gorevlerin verildigi yapilan gorusmeler
sonucunda ortaya cikrmstir.
Yukanda

sayilan

nedenleri

ve

gorevleri

rehber

ogrctmcnlcr

mesleki

kariyerlerini zedeleyen ve meslegin ilkeleri ile uyusmayan gorevler olarak, nedenleri
ile birlikte dikkate getirmektedirler.

Bu gorevlerin rehber ogretmenlerin

karsihkli

guvene ve saygiya dayanmasi gereken psikolojik damsma ortammi olusturmasina
engel olusturdugunu

yapilan gorusmelerden

anlamaktayiz, Rehber ogretmenler bu

konulardaki cekincelerini dile getirdiklerinde ise cogu zaman anlasilmadiklanm

ve

dinlenmek istemediklerini dinlenseler de ozellikle ogretmenler yasasmm karsilanna
cikanldigim veya okulun ogrctmcn ihtiyaclan dillendirilerek kendilerinden yardim
istendigi

soylenilerek

bu

gorevleri

yapmak

zorunda

birakildiklanm

dile

getirmektedirler. Bu durumun rehber ogretmenlerin gorev tammlan netlestirilmedigi
takdirde devam edebilecegi soylenebilir.
Meslegin ilkeleri ile alakasi olmayan gorevler verilirken farkh diyaloglar
yasandigi rehber ogretmenlerle yapilan gcrusmelerden anlasilmaktadir. Bu diyaloglar
bazen kaba ifadeler kimin zamanda tehdit seklinde olabilmektedir. Mesleki ilkeleri
ile

uyusmayan

olduklanm,

gorevleri

yapan

rehber

ogretmenlerin

kendilerini degersiz hissettiklerini

tukenmislik

ve yildiklanru

icerisinde

yapilan gorusmeler

sonucunda degerlendirebiliriz.
Cahma grubundaki

rehber ogretmenler

alamnm yoneticiler tarafmdan bilinmedigi

psikolojik

darusma ve rehberlik

ve kendilerinden

meslegin ilkeleri ile

alakasi olmayan, mesleki kariyerlerini olumsuz etkileyebilecek gorevler beklendigini
belirtmislerdir,
rehber

Sargm, Hamurcu (2010)

ogretmenlerin

sorunlarma

Ozel ozel egitim kurumlannda

ve beklentilerine

yonelik

Konya'da

cahsan
yaptigi

cahsmada, rehber ogretmenlerin kendilerinden bir ozel egitim ogretmeni gibi egitim
vermelerinin beklendigi bulgusuna ulasrmstir. KKTC'de
yapan rehber ogretmenlerden

devlet okullannda

gorev

de meslegin ilkeleri ile alakasi olmayan gorevler

veriliyor olmasi bu bulguyu destekler niteliktedir. Yukanda degindigimiz gibi bu
durumun rehber ogretmenlerin

gorev tarumlannm

net olmamasmdan

ve yanhs

algilanmasmdan kaynaklandigr soylenebilir.

4.Boyut: Cansmalarmizda
Engelleyecek

Siddet

Ieeren

Isinizi Tamamen veya Kismen Yapmamzi
Durumlarla
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Karsilasngnnz

Oluyor

mu?

Orneklendirerek
ogretmenlerin;

Anlatabilir

Misiniz?

Cahsma

(%14,81) kismi catismalanndan

grubunu

olusturan

rehber

sonra, sozel saldin ve baskiya

ugrayip tehdit edildigi, (% 18,51) kismma mevzuat boy le yapacak bir sey yok
denildigi, (%18,51) kismma catisma neticesinde karsi tarafm ses tonu yukselterek
kaba ifadeler kullandigi, (% 18,51) kismma karsi tarafm yetkilerini kullanarak rehber
ogretmenleri uyma davramsina zorladigi, (%33,33) kismuun dustlncelerine deger
verilmeyip catismadan onceki durumun devam ettigi, (%14,81) kismmm catisma
neticesinde

iletisim

kesilerek

yalmzlasunldigi

rehber

ogretmenlerle

yapilan

gorusrneler sonucunda ortaya cikrmstir.
Rehber ogretmenlerin yogunlukla mudur yardimcilan ile catisima yasadiklan
yapilan

gorusmeler

psikolojik

sonrasmda

yildirma;

scylenebilir.

bir amirin

Turan

ya da yoneticinin

(2006)

yukandan

asagiya

mesleki

rolunun

getirdigi

konumdan yararlanarak astlarma dogru uyguladigi bir psikolojik yildirma olgusu soz
konusudur demektedir. Rehber ogretrnenlerin i~ ortammda yasadiklan
onlan islerinden

sogutmakta

ve bu durumun zamanla yildirmaya

catismalar

donusebildigi

soylenebilir. Rehber ogretmenlerin mudur yardimcilan ile yasadiklan catismalardan
okul

mudurunun

yarduncilanru

de haberdar

edildigi

genellikle

destekler nitelikte tavir takindiklan

okul

mudurlerinin

yapilan gorusmeler sonucunda

soylenebilir. Rehber ogretmenlerin okulda ogretmenlerle yasadiklan
fazla etkilenmedikleri

ve bu catismalann

mudur

ogrenci merkezli

catismalardan

oldugu yogunlukla

ogrenci menfaatine sonuclandigi, rehber ogretmen gorusleri sonucunda soylenebilir.
Rehber ogretmcnlerin idarecilerle ve ogretmenlerle yasadiklan catismalann
icerigine baktigmuzda
verilmesinden

genellikle PDR alamnm ilkeleri ile uyusmayan

kaynaklanan

ve

ogrenci

merkezli

catismalar

gorevler

oldugu

yapilan

gorusmeler sonrasmda soylenebilir. Her isyerinde catismalar yasanabilir onemli olan
yasanan

bu catismalan

ogretmenlerin
sonuclar

elde

kurumun

okul yoneticileri
edilemedigi

menfaatine

sonuclandmlabilmesidir,

ile yasadiklan

catismalarda

90k rehber

ogretmenlerin

daha

Rehber

kurum menfaatine
yildmlarak

uyma

yasandigi,

rehber

davramsma zorlandigi yapilan gorusrneler sonrasmda soylenebilir.
Cansma

neticesinde

bazen

hos

olmayan

durumlar

ogretmenlerin, sozel saldmya ugradiklan, psikolojik baski altma almdiklan, var olan
iletisimlerinin

kesildigi,

kendilerini

ve meslegi ilgilendiren
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konularda

haberdar

edilmedikleri

ve catismaya

neden

olan

durumda

duzelme

olmadigi

yapilan

gorusmelerden cikanlabilir. Bu durum rehber ogrermenlerin yasadiklan catismalann
ileri boyutlarmda

kasitli olarak yildmlmaya

cahsildigirn

dusundurebilir.

"Tmaz,

(2008) catisma kacimlmazdrr. Ancak catisrnayi yonetim acismdan inceledigimizde
ozellikle

kontrolden

Catismanm

91km1~

siddetinin

engellenemez

bir

catisma

artmasi

durum

halinde

olur

uzak

durulmasi

psikolojik

demektedir."

gereken

yildirma

Okullarda

bir durumdur.

surecinin
rehber

baslamasi

ogretmenlerin

yasadiklan bazi catismalar bu bulguyu destekler niteliktedir.
Y asadiklan catismalar neticesinde, cekinceleri anlasilan kurum menfaatine
olumlu

gelisme

saglayan

rehber

ogretmenlerin

oldugunu

yapilan

gorusmeler

sonrasmda soylenebilir.

5.Boyut: Yapngrmz Islere Ydnelik Olumsuz Elestiriler Ahyor Musunuz?
Bu Gibi Durumlarla Hangi Sikhkla Karsilasryorsunuz?
olusturan rehber ogretmenlerin;
elestiriler

aldigi,

%(7,40)

Cahsma

grubunu

%(77, 77) kisrm yaptigi islere yonelik olumsuz

kismmin

sikhkla

olumsuz

elestiri

aldigi,

yapilan

gorusmeler neticesinde anlasilmaktadir.
Rehber ogretmenlerin

elestirilerle ilgili dusuncelerini

farkh goruslerle karsilasabilmekteyiz,
diye yapildigmi dustlnduklerinden

degerlendirdigimizde

Kimi rehber ogretmenler elestirilerin laf olsun
dikkate almadiklanni

belirtmislerdir.

Ozellikle

ogretmenier tarafmdan yapilan elestirilerin ogrenci gorusmeleri ile alakali oldugu ve
ogretmenlerin bu konuda oldukca aceleci davrandiklanru, ogrenci ile gorusme yapihr
yapilmaz duzelmeler beklediklerini,

rehber ogretmenlerin ogrenci ile alakah butun

gelismelerden haberdar olmalarmm bekledikleri soylenebilir.
Ogretmenlerden
rehber

ogretmenler

alrms oldugu elestirileri yikici elestiriler olarak niteleyen
de

bulunabilmektedir.

elestirilerden rehber ogretmenlerin,

Ogretmenler

tarafmdan

yapilan

ogrenci tarafmda yer alan tutumlarmm yanhs

anlasildigi ve sanki rehber ogretmenlerin ogrencinin avukathgmi yapiyormus gibi bir
yanhs algi olustugu gorusmeler sonrasmda soylenebilir.
Rehber
elestirilebildigi

ogretmenlerin
gorulebilmektedir.

hatalarmm

yoneticiler

tarafmdan

agir

sekilde

Yoneticiler tarafmdan alrms olduklan elestiriler

sonucunda meslegin ilkelerini bir kenara birakip kendini yoneticinin istedigi gibi
hareket etmek zorunda hisseden rehber ogretmenler
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bulunabilmektedir.

Rehber

ogretrnenlere

yoneticiler ve ogretrnenler tarafmdan yapilan elestirileri psikolojik

yildirma acismdan degerlendirdigimizde;
rehber ogretrnenlerin

ogretrnenlerin yaprms oldugu elestirilerin

gozunde dedikodu niteliginde oldugunu arna yoneticilerden

gelen siddetli elestirilerin onlan yildirabildigi soylenebilir. Dolayisiyla yoneticiler
tarafmdan yapilan elestirilerin rehber ogretrnenlerce daha fazla onemsendigi seklinde
yorurnlanabilir.

6.Boyut: Y apngimz Cahsmalarda

Mesleki Olarak Sorgulamp Haksiz

Elestiriler Ahyor Musunuz? Dusuncelerinizi Ornekler Vererek Anlatabilir
Misiniz? Calisma grubunu olusturan rehber ogretmenlerin; (%44,44) yaptiklan
cahsmalarda rnesleki olarak sorgulamp, yaptiklan islere yonelik olurnsuz elestiriler
aldiklan yapilan gorusmeler neticesinde ortaya cikmistir.
Cahsma grubundaki rehber ogretrnenlerin rnesleki sorgulanrna ile ilgili
goruslerini inceledigimizde; kirni rehber ogretrnenlerin bu sorgularnalar neticesinde
olurnsuz etkilenrnedikleri aksine bu sorgularnalarm kendilerini kamciladignu ifade
ederek daha fazla cahsmaya basladiklanrn, kendilerini ispat etrne cabasi icerisine
girdikleri yapilan gorusmeler isigmda dusunulebilir.
Mesleki
ogretrnenler ise

olarak

yapilan

sorgularnalardan olurnsuz etkilenen

sorgularnalardan psikolojik

olarak

rehber

etkilendiklerini ve bu

sorgulamalan yapanlarm dediklerine kulak vererek onlarm istedigi gibi davranmayi
tercih ettikleri soylenebilir. Bu sorgularnalardaki uslubun onemli oldugu belirten
rehber ogretmenler yoneticiler tarafmdan yapilan elestirilerin neticesinde kendilerini
rnesleki olarak sorgulayabildiklerini acaba kotu bir rehber ogretrneniyirn sorusunu
kendilerine sorabildiklerini belirtmisleridir. Yildinm (2010) mudurler tarafmdan
meslege yonelik yildirma davramslan ogretmenlerin, performansmi, kendisine
yonelik ozguven algismi olurnsuz yonde etkiledigi gorulmustur dernektedir. Rehber
ogretrnenler ozellikle bakanhk yetkilileri, mudur ve mudur yardimcilannm yaptiklan
sorgularnalardan daha fazla etkilendiklerini soylemeleri bu bulguyu destekler
niteliktedir.
7.Boyut: Yapngmiz Cahsmalarda

Mesleki Olarak Sorgulamp Haksiz

Elestiriler Ahyor musunuz? Dtlstincelerinizl Ornekler Vererek Anlatabilir
Misiniz? Cahsma grubundaki rehber ogretrnenlerin; (%22,22) kismi is ortarnmda
rnaruz kaldigi saldmlar sonucu fiziksel sorunlar yasadigi, (%25,9) kisnu ruh
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sagligmm etkilendigi,

(%48,14) kismmm ise motivasyon kaybi yasadigi yapilan

gorusmeler isigmda soylenebilir.
Cahsma grubunu olusturan rehber ogretmenlerin
fiziksel

sorunlan

yasadiklan
vucutlannda

inceledigimizde;

psikolojik

donemlerde

ozellikle

okullann

sivilceler

olustugunu,

fakat

is ortammda yasadiklan

bask! ve saldinlan
acik
tatil

oldugu

donemlerinde

yogun olarak

zaman

diliminde,

bu

sivilcelerin

olusmadigmi, cesitli mide problemleri (gastrit, reflu, mide yanmasi), istahsizhk, bas
agnsi gibi fiziksel sikintilar yasadiklanm yapilan gorusmelerden sonra soyleyebiliriz.
Sheehan (2004). Yildirma davramslanmn bu davramslara direkt ya da dolayh yoldan
maruz kalan cahsanlarda
actrgr soylenebilir

uzun sureli psikolojik ya da fiziksel rahatsizhklara

demektedir.

Cahsma grubundaki rehber ogretmenlerin

yol

maruz

kaldiklan baskilar ve saldmlar neticesinde birtakim fiziksel problemler yasadiklanm
ifade etmeleri bu bulguyu destekler niteliktedir.
Cahsrna grubunu olusturan rehber ogretmenlerin is ortammda yasadiklan ruh
saghklanm etkileyen ve onlarda moral bozuklu yasatan durumlan inceledigimizde,
rehber ogretmenlerin

bask! ve saldmlan

yogun yasadiklan

donemlerde asagidaki

ruhsal problemleri kendilerinde gozlemledikleri;
- Baski ve saldmlan yogun hissettikleri donemlerde hayattan zevk almamaya
basladiklanni,
- Y aptiklan isi artik severek yapamadiklanm,
- Benlik algilanrun baski ve saldmlardan olumsuz etkilendigini,

- Simdiye kadar ki is hayatmdaki basanlan unutmaya basladiklanni,
- Moral bozuklugu yasadiklanni,
-Baskilar

ve

saldmlar

neticesinde

olusan

olumsuz

etkiyi

ortadan

kaldirabilmek icin olaylann olumlu yonlerini arayarak rahatlamaya cahstiklanm,
- Kendilerini degersiz hissettiklerini,

- 0 donemlerde ise gitmek istemediklerini,
- Bir takim istemsiz davramslar olusabildigini,
- Hayal kinkhgi yasadiklanm,
Soylenebilir. "Hoosen ve Callaghan'a

(2004) gore yildirma, i~ doyumunu

dusurme, iste algilanan stres duzeyini arttirma, cahsanlann kendilerine olan guvenini
azaltma ve depresyon gibi olumsuz sonuclar dogurmaktadir." Yapilan arastirmalara
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bakildigmda KKTC devlet okullarmda gorev yapan rehber ogretmenlerin yasadiklan
ruhsal sikayetler bu bulguyu destekler niteliktedir.

8.Boyut. Okulda Yapngimz

Faaliyetler Haksiz

Y ere Elestirilerek

Yildmlmaya <;ah~dd1gmizOluyor mu? Bu Durumlarla Hangi Sikhkla Karst
Karsrya Kahyorsunuz? Cahsma grubunu olusturan rehber ogretmenlerin; (%22,22)
kismi haksiz yere elestirilip yildinlmaya cahsildigim, (%7 ,40) kismi ise haksiz yere
elestirilip sikhkla yildmlmaya cahsildigim yapilan gorusmelerden sonra soylenebilir.
Cahsma

grubunu olusturan

rehber ogretmenlerin,

haksiz yere elestirilip

yildmlmaya cahsildiklanna yonelik goruslerini inceledigimizde; elestirilerin zaten ne
yapiyorsunuz ki butun gun odamzda kapamp kaliyorsunuz seklinde icinde elestirel
yaklasimlann

oldugu, rehberlik servisinde vakit gecirmemenin bos oturma olarak

degerlendirilip haksiz elestirilere maruz kalabildikleri soylenebilir.
Yoneticiler tarafmdan asil yapmalan gereken islere yonelik olumsuz gorus
bildirilip sonrasmda ogretmenlerle goruserek yalmz birakildiklanni

ve asil islerinin

basanlann gormezden gelinip, elestirilerin arkasmdan angarya

kucumsendiklerini,

gorevler verilebildigi de soylenebilir. Yapilan bu elestirilerin sistemli yapildigi ve
ustahkla

mevzuattaki

bosluklardan

faydalamldigi

rehber

ogretmenlerle

yapilan

gorusmelerin sonrasmda dusunulebilir,
Rehber ogretmeniere
psikolojik

olarak

yorumlanabilir.
sunlardir:

yildirmaya

yonelik yapilan
yonelik

bu tarz haksiz

davramslarla

maruz

"Saglama (2008) gore, ogretmenlere

"Caba

ve

basannm

haksiz

bicimde

elestiriler
kaldiklan

onlarm
seklinde

yonelik yildirma eylemleri

degerlendirilmesi, basannm

oldugundan az gosterilmesi, yeteneklerine uymayan isler ve gorevler vererek kisiyi
basansiz duruma dusurme, onemli gorevler vermeme, soz konusu kisiyi dislama,
onunla konusmak istememe, konusanlara baski yapma ve ona karsi kiskirtma."
KKTC devlet okullannda. gorev yapan rehber ogretmenlerinde

benzer durumlarla

karsilasiyor olabilmeleri arastirmanm bulgusunu destekler niteliktedir.

9.Boyut:

Yapngmiz

Cahsmalarda

Kisisel

Yasannmz

On

Plana

Cikarilarak Basarrlarimz Gormezlikten Gelinip Haksiz Elestiriler Ahyor
Musunuz? Dtistincelerfnizi
grubunu

olusturan

rehber

Ornekler Vererek Anlatabilir Misiniz? Cahsma
ogretmenlerin;

(%29,62)

kismmm

gormezlikten gelindigi yapilan gorusmelerden sonra soylenebilir.
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basanlannm

Cahsma grubunu olusturan rehber ogretmenlerin,
basanlannm gormezden

gelinmesine

iliskin goruslerini

yaptiklan

cahsmalarda

inceledigimizde;

rehber

ogretmenlerin basanlannm ogretmenler ve veliler tarafmdan goruldugunt; onlardan
gelen geri bildirimler

yoluyla

anladiklanni

belirtmislerdir,

Fakat yoneticiler

tarafmdan bu geri bildirimlere ragmen takdir edilmediklerini, takdir edilseler de bu
takdirin cahsana da cahsmaya yapildigmi dolayisi ile bu tarz takdirlerin kendileri icin
bir anlam ifade etmedigini belirtrnislerdir.

Ozellikle yoneticilerle olan diyaloglannda

bir kez hayir dediklerinde simdiye kadar ki butun artilann sifirla carpildigmi, yapilan
gorusmelerde dikkate getirmislerdir,
Rehber ogretmenleri basanlanmn gorulmemesi noktasmda iki farkh sekilde
gruplandirabiliriz;
1- Yoneticiler

tarafmdan

yaptiklan

cahsmalar

ve

basanlan

dikkate

almmayip kendilerini okul ortammda zumanm son deligi gibi hissedip,
goruslerine

basvurulmadigmi

ve

boylelikle

onemsenmediklerini

dusunenler,
2- Ozellikle sosyal acidan iyi iliskiler kurmak isteyip, bulundugu ortamda
fikir beyanm da bulunmaktan cekinmeyen, kendilerini iyi ve basanh birer
rehber ogretmen olarak tammlayan, meslegini ve cahsmayi seven, bilgi
donammma guvenler.
Ozellikle ikinci gruptaki rehber ogretmenlerin yukandaki goruslerinde oldugu gibi
elestirilip

yildmlamaya

cahsilmasi

bu konuda yapilan arastirma bulgulanm

da

destekler niteliktedir. Tutar' a (2004) gore yildirmaya ugrayan kisilerin genellikle
zeki, yetenekli,

yaratici,

durust,

guvenilir,

kendilerini

isine

adarms,

mesleki

kariyerleri pek cok olumlu ozellik tasiyan kisilerin yeni fikirler gelistirdikleri icin
yildirmaya daha fazla hedef oldugunu belirtmistir.
Y aptiklan calismalann

takdir edildigini ve basanlannm odullendirildigini

dustmen ve okul ortammdan mutlu olan, uzaktan cahstigr okula geldigi halde is
ortammdan

mutlu

olduklan

icin

i~

ortamnu

degistirmek

istemeyen

rehber

ogretrnenlerin de olmasi dikkat cekicidir,

10.Boyut: Cahsma Ortammda Gorev Tanummz Dikkate Ahnmayarak
Mesleginizln ilkeleri ile Ilgisiz Isler Verilerek, Gereek Cahsmalarrmza Zaman
Ayirmamz Engellenebiliyor mu? Dtlstincelerinizi Ornekler Vererek Anlatabilir
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Misiniz?

Cahsma

grubundaki

rehber ogretmenlerin;

(%59,25)

kismmm

gorev

tammlarm net olmadigrm dusundukleri, (%92,59) kismina ise meslegin ilkeleri ile
alakasi olamayan

gorevler verildigini,

(%48,54) kisrrurun gercek cahsmalanmn

engellendigini dusundukleri yapilan gorusmelerden anlasilmaktadir.
Cahsma grubunu olusturan rehber ogretmenlerin onemli bir kismmm gorev
tammlannm

net olmamasmdan

boyutlarda
psikolojik

tartisrmstik.
damsma

paydaslardan

kaynaklanan

Rehber

ogretmenler

faaliyetlerinin

psikolojik

sikmtilar yasadiklanni
okullarda

yurutulen

bir ekip isi olduguna

damsma

faaliyetlerine

daha onceki
rehberlik

dikkat cekerek

yonelik

gereken

ve

diger
destegi

alamadiklanm dile getirmisleridir. Okullarda her egitim ogretim sezonunun basmda
okul rehberlik hizmetleri yurutme kurulu olusturuldugunu
uyelerinden

olan

yonetici

ve

simf

ogretmenlerinin

fakat bu kurulun daimi
sorumluluklanm

yerine

getirmedikleri rehber ogretme gorusleri isigmda soylenebilir, Smrf ogretmenlerinin
rehberlik hizmetlerine yonelik gorevlerini yerine getirmedikleri, rehber ogretmenlere
simf ogretmenlerin gorevlerinin de yuklendigi seklinde yorumlanabilir.
Rehber
sorumluluklanm

ogretmenler

yoneticilerin

yerine getirmemelerine

rehberlik

hizmetlerine

ek olarak farkh gorevleri kendilerinden

bekleyerek asil islerine zaman ayirmalanna

engel olduklanm

durum

daha

yoneticilerin

alan

d1~1

yonelik

gorevleri

fazla

belirtmislerdir.

onemsedikleri

Bu

seklinde

yorumlanabilir.
Cahsma

grubunu

olusturan

rehber

ogretmenlerin

tamamma

yakmma

(%92,59) gorev tammma uygun olmayan gorevler veriliyor olmasi manidar bir
durum olarak degerlendirilebilir. Rehber ogretmenlerin cogunlugu bu gorevlerle ilgili
caresiz kaldiklanndan

kabul ettiklerini ve ogretmenler yasasmdaki kendilerini zor

durumda birakan maddenin rehberlik psikolojik darnsma mesleginin ilkelerine uygun
olarak duzenlemesi
ogretmenlerin

gerektigini

universitelerden

dile getirmislerdir.
mezun

olduklarmda

meslege basladiktan sonra bu heyecanlanni

Calisma
heyecanh

grubundaki

rehber

olduklanm

fakat

yitirdiklerini, bircok olayda ogrenilmis

caresizlik yasadiklanm ve mesleki tukenmislik yasadiklanm dikkate getirmislerdir.
Eginli ve Bitirim (2010) Kurban, aktorun yurttttttgu psikoloj ik yildirma eylemleri ile
surekli karsilasmasma ragmen, ne yaparsa yapsm cozume yonelik herhangi bir sonuc
alamadigmda,

ogrenilmis

caresizlik

sendromunu
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yasamaktadir

demektedir.

Bu

konuda yapilan arastirmalar rehber ogretmenlerin yasadiklannm psikolojik yildirma
olabilecegini dusundtumektedir.
Cahsrna grubundaki rehber ogretmenlerden onemli bir kisrm (%48,14) okul
ortammda gercek calismalanna
ogretmenlerin

i~

zaman ayiramadiklanm

ortammda

yasadiklan

dustinmektedirler.

olumsuzluklan

Rehber

cozumsuz

olarak

degerlendirdikleri, rehber ogretmen goruslerine yonelik olarak dusunulebilir. Rehber
ogretmenlerin

umutsuz

yaklasimlan

sahipsiz

olduklanm

dusundukleri

seklinde

yorumlanabilir.

11.Boyut:
Idareciler

ve

Dtlstincelerinizl

i~
i~

Ortamnuzda

PDR Ilkeleri, Meslegln Etik Kurallari

Arkadaslarnuz

Tarafmdan

Dikkate

Ahmyor

mu?

Ornekler Vererek Anlatabilir Misiniz? Cahsma grubunu

olusturan rehber ogretmenlerin; (%18,51) is ortammda rehberlik ve psikolojik
danisma hizmetlerinin etik ilkelerinin dikkate almdigmi, (%37,03) onemli bir
kisminm etik ilkeleri dikkate almmadigmi, (%44,44) kismi ise kisrnen etik ilkelerin
dikkate ahndigim dustmdugunu yapilan gorusmelerden anlamaktayiz,
Cahsma grubunu olusturan rehber ogretmenlerin onemli bir kismi rehberlik
ve psikolojik damsrna mesleginin ilkelerinin dikkate almmadigim belirtmislerdir,
Meslegin ilkelerinin i~ ortammda dikkate ahmp almmadiguu daha onceki boyutlar da
tartistiguruz icin bu boyutta etik ihlaller konusu tartisilacaktir.
Cahsma grubunu olusturan rehber ogretmenlerin etik kurallara yonelik
goruslerini inceledigimizde; rehber ogretmenler ozellikle gizlilik ilkesinin ihlal
edildigini dusundukleri soylenebilir. Gizlilik konusunda rehber ogretmenler neden
hassas olunmasi gerektigini anlatnklanrn yoneticilerin gizlilik konusunda hassas
davrandiklanru ama ogretmenlerin bazen gizlilige anlam veremediklerini ve ogrenci
gorusmelerinin icerigini surekli merak ettiklerini belirtmisleridir, Bazi idarecilerin de
bazi vakalarda gizlilik ilkesini zorbaca cigneye bildiklerini yapilan gorusmelerde
dikkate getirmislerdir. Ozellikle

ilkokullarda cahsan rehber ogretmenler PDR

ilkelerinin ve etik kurallarm idareci ve ogretmeler tarafmdan bilinmedigini
dusundukleri soylenebilir. Liseler, meslek liseleri ve ortaokullarda gorev yapan
rehber ogretmenler, etik kurallarm bilindigi fakat ozellikle belli kisilerin gizlilik
ilkesini ihlal edebildikleri yapilan gorusmelerde belirtmislerdir, Rehber ogretmenler
etik ihlali yapan kisilerin bu ihlalleri kasitli olarak degil de -etik kurallan
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onemsemedikleri
rehber

ve bos is olarak degerlendirdikleri

ogretmenlerin

okul yoneticileri

icin yaptiklanm

ve ogretmenler

tarafmdan

dusunmeleri,
yapilan

etik

ihlallerini psikolojik yildirmaya yonelik bir davrams olarak dusunmedikleri seklinde
yorumlanabilir.
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BOLUMV

SONU<; VE ONERiLER

5.1. Sonuclar
Psikolojik yildirmaya yonelik sorulan sorularda rehber ogretmenlerin
goruslerine gore elde edilen sonuclar on bir madde de sunulmustur.
1-Rehber ogretmenler gorusme sorularmda belirtilen, kendinizi ifade edecek
yeterli zamam ve anlayisi bulabiliyor musunuz sorusuna, (%33,33) gibi onemli bir
oranda rehber ogretmenin is ortammda kendilerini ifade edebilecek yeterli zamam
bulamadiklanru belirtmislerdir,
Ozellikle

ogrenci

gorusmelerine

rehber

ogretmenler

yeterli

zaman

ayiramadiklanm dile getirmisleridir. Buna sebep olarak da okulda ogrencilerin
gecirdigi surenin azligi ve kendilerine verilen alan d1~1 gorevlerden kaynaklandigmi
ifade etmektedirler.
Rehber ogretmenler gorusme sorularmda belirtilen, kendinizi ifade edecek
yeterli zamam ve anlayisi bulabiliyor musunuz sorusuna, (%25,9) gibi onemli bir
oranda rehber ogretmenin is ortammda kendilerini ifade edecek yeterli anlayisi
bulamadiklanru belirtmislerdir,
Rehber ogretmenler okullarda yoneticiler ve ogretmenler tarafmdan rehberlik
ve psikolojik damsmanlik mesleginin tam olarak bilinmedigini, konuyla ilgili yeterli
bilgiye sahip olan yoneticilerin ise ogretmenler yasasmdaki rehber ogretmenlerle
alakah belirsiz ifadeyi, anlamak istedikleri gibi yorumladiklanm belirtmektedirler.
Rehber ogretmenler, yasadan kaynaklanan sikmtilardan dolayi yeterli anlayism
kendilerine gosterilmedigini dusunmektedirler. Davenport, Schwartz ve Elhott'a
(2003) gore yildirmaya yol acan ve devam etmesine neden olan etmenler arasmda
kotu yonetim, yogun stresli isyeri, monotonluk, yoneticilerin yildirma olduguna ve
yayginhgma inanmamalan veya inkan, ahlak d1~1 uygulamalar, kuculme, yeniden
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yapilanma

ve

sirket

evlilikleri

sayilabilir

seklinde

ifade

etmistir.

Rehber

ogretmenlerin i~ ortammda kendilerini yeterince ifade edecek zamam ve anlayisi
bulamamalan
ortammda

veya yoneticiler tarafmdan anlasilmak istenmemeleri,

cahsma

hayatim

surdurmelerine

stresli bir is

neden oldugu soylenebilir.

Y apilan

arastirmalar bir davramsm yildmci olabilmesi icin sikhgmin ve suresinin onemli
olduguna isaret etmektedir.
edememeleri

Rehber ogretmenlerin kendilerini mesleki olarak ifade

ve surekli stresli bir is ortammda

cahsiyor

olmalan

zamanla bu

davramslann psikolojik yildirmaya donusebildigi seklinde yorumlanabilir.
2-Rehber ogretmenler is ortammda kisisel yasantilan yoluyla fazla elestiri
almadiklanni

belirtmisleridir

(%18,51).

Ufak capta kisisel yasantilar

ile ilgili

elestiriler yapildigi ve bu elestirilerin saka amaciyla yapildigi ve dolayisi ile bu

elestirilerden fazla etkilenmediklerini ifade etmislerdir. Rehber ogretmenler bazen
meslegin geregi olarak gorusme yaptiklan kisilere gosterdikleri yakm ilginin yanhs
anlamalarla sonuclanabildiginde tarnk olduklanm fakat bunlann onemsiz oldugunu
dikkate getirmislerdir,
Kisisel yasantisi yoluyla mesnetsiz suclamalara kucuk bir oranda (%7,4),
rehber ogretmenin maruz kahyor

olmasi mesnetsiz

suclamalarla yildirma

davramslanmn fazla yapilrnadigi seklinde yorumlanabilir. Oysaki Rayner ve Hoel
(1997) tarafmdan yapilan arastirmada yildirma davramslan gruplara ayirrms ve ikinci
grup davramslann icerisinde "ki~isel durusa saldmyi (lakap takma, hakaret,
korkutma), sayrmstir."
3-0nemli bir oranda rehber ogretmene meslegin ilkeleri ile uyusmayan ve
niteliklerinin dismda nobet, notla degerlendirme gereken ders gorevi, smav
gozculugu, bes gecen dersleri doldurma ve kimin yapacagi belirsiz olan gorevlerin
veriliyor olmasi dusundurucudur. Cahsma grubundaki rehber ogretmenlerin tamami
meslek yasamlannm bir yerinde bu tarz gorevleri yaptiklanru belirtmislerdir, Rehber
ogretmenlerin yilksek bir oram da (%81,48) halen meslegin ilkeleri ile uyusmayan
gorevleri yapmaya devam ettiklerini belirtmislerdir, Akdemir ve Mansur (2008) Bir
davrarusi yildmci davrams olarak nitelerken, o davrarusm 'sikligi' ve 'devam suresi'
gibi iki onemli belirleyici ozelligi vardrr demektedir. Yukandaki bulgu belki birebir
KKTC devlet okullarmda gorev yapan rehber ogretmenlerin durumu ile
uyusmamaktadir. Fakat rehber ogretmenler cekincelerini, meslegin ilkelerini her
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defasmda gundeme getirmelerine ragmen gerekli yasal dtizenlemelerin yapilmiyor
olmasi,

rehber

ogrerrnenler

tarafmdan

kasith

yildirma

davramsi

olarak

yorumlanabilmektedir.
Rehber ogretmenler meslegin ilkeleri ile uyusmayan gorevlerin psikolojik
darusma ortarrum olumsuz etkiledigini ozellikle ogrencilerin gozunde rol karmasasi
yasandigmi

fark ettiklerini

dikkate

getirmislerdir.

Bu konudaki

cekincelerini

yoneticilere anlattiklannda ogretmenler yasasmm karsilanna cikanldrguu ve aslmda
bu gorevlerin rehber ogretmenlerin dusundukleri gibi darnsma ortamnu o kadar da
kotu etkileyemeveceginin

kendilerine soylendigini belirtmekteler. Zapf ve Einarsen

(2001) bir orgut icinde yildmci davramslar sozel veya fiziksel eylemler biciminde
kendini gosterebilir. Ancak bu davramslar, oldukca ustaca ve ince gerceklestirilir
demektedir. Rehber ogretmenlerin

cekincelerini

dinleyen fakat gerekli onlemleri

almayan yoneticilerin olmasi rehber ogretmenlerin ogretmenle- yasasi ile psikolojik
olarak yildmldiklanm

seklinde degerlendirilcbilir.

4-Rehber ogretmenler okul ortammda gorti~ ve cnerileri dikkate almmaymca
catisma yasayabildiklerini

ifade etmislerdir, Eren (1993) orgutte yasanan catisrnayi,

bireyin ve gruplarm birlikte cahsma sorunlarmdan kaynaklanan normal etkinliklerin
durmasma veya bozulmasma neden olan olaylar olarak ele almabilir demektedir.
Yaman ve Turker (2011) ise iletisim ve etkilesim icinde olan taraflarm tercihlerinde,
cikarlarmda farklihklar oldugu surece catisma devam eder demislerdir.
Rehber ogretmenlerin
catismalar

olumlu

i~ ortammda yasadiklan

sonuclanabilirken,

onemli

catismalar neticesinde bazi

bir oranda

rehber

ogretmen

de

yasadiklan catismalar neticesinde durumun aym sekilde devam ettigini kendilerine
yapacak bir sey yak mevzuat boyle denildigini belirtmislerdir (%33,33).
Catismalan
nitelenebilecek,

sirasmda

ve

yetkiler kullanilarak

sonrasmda
uymaya

psikolojik

zorlanan,

yildirma

sozel saldm

olarak
ve siddet

icerebilen davraruslara ugrayan, kaba ifadelere maruz kalabilen, iletisim kanallan
kapatilan

ve yalnizlastmlan

catismalann

rehber ogretmenlerin

bulunuyor

psikolojik yildirmayla sonu9lanabilecegini

olmasi (%18,51),

akla getirmektedir.

Gokce

(2006) aslmda yildirma orgutlerde buyutulmus bir catisma olarak algrlanmahdir
demektedir.

Y apilan arastirma

bulgulanm

nitelikte oldugu soylenebilir.
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bu arastirmamn

sonucunu

destekler

5-Rehber ogretmenlerin

onernli bir kisrni okulda yaptiklan

cahsmalardan

- oturu olumsuz elestiri alabildiklerini belirtmisleridir (% 77, 77). Ancak bu elestirilerin
sikhkla yapihyor olmamasi sevindiricidir (%7,4). Rehber ogretmenler bu elestirilerin
kimi zaman ogretmenler tarafmdan yapildrgmi, kimi zaman da yoneticiler tarafmdan
yapildigmi dikkate getirmislerdir. Rehber ogretmenler yoneticiler tarafmdan yapilan
elestirilerin

kendilerini

ogretmenlere

daha fazla etkiledigini

soylemislerdir.

Bu durum rehber

yoneticiler tarafmdan yapilan elestirilerin, onlann cahsma istek ve

hevesleri ile mesleki doyumlanru olumsuz yonde etkiledigi seklinde yorumlanabilir.
6-Rehber ogretmenlerin yanya yakm kismi yaptiklan cahsmalarda mesleki
olarak sorgulanabildiklerini

belirtmislerdir

(%44,44). Rehber ogretrnenler yapilan

mesleki sorgulamalan haksiz bulmaktadirlar. Ozellikle yoneticiler tarafmdan yapilan
sorgulamalar, rehber ogretmenleri psikolojik olarak olumsuz etkilemektedir. Rehber
ogretmenler bu sorgulamalan
Oysaki Arpacioglu'na

yogunlukla yildirma olarak degerlendirmemektedir.

(2005) gore cahsanlann

mesleki yeterligine saldmlan

serefi, dogrulugu, guvenilirligi ve

kisinin kendine saygismi kaybettirdigini

bunu yildirma davramsi olarak degerlendirmistir,
olarak sorgulanmalarmm

belirterek,

Rehber ogretmenlerin

her zaman yildirmayla sonuclanamadigim

mesleki

dustmmeleri bu

bulguyla ortusmedigi soylenebilir.
Ancak bazi siddetli sorgulamalan yildinci olarak nitelendirebiliriz. Cunku bu
sorgulamalar neticesinde rehber ogretmenler eski uygulamalanm

dogru bulsalar da

tavir degisikligi icerisine girip sorgulamayi yapan yoneticinin istedigi gibi hareket
etme egiliminde olduklanm soylenebiliriz,
7-Rehber ogretmenlerin
baskilar

ve saldmlar

onemli bir kisrm i~ ortammda maruz kaldiklan

neticesinde

fiziksel

ve ruhsal

olarak etkilenebildiklerini

belirtmislerdir. Bu saldm ve baskilann en 90k rehber ogretmenlerin motivasyonunu
etkiledigi (%48,14), azimsanmayacak oranda rehber ogretmen ise fiziksel (22,22) ve
ruhsal sorunlar (%25,9) yasayabildiklerini belirtmislerdir,
Kimi rehber ogretmenler bu baski ve saldmlara uzun sureli olarak maruz
kalabildiklerini

belirtmektedirler.

Eginli ve Bitirim (2010), haksizliklarla

surekli

olarak karsilasan kurbanlar bir sure sonunda yasadiklan strese bagh olarak bas ve
mide agnlannda artis, tansiyon dusmesi ya da yukselmesi, bas donmesi ve carpmti
gibi fiziksel sorunlarm yarn sira; cesitli psikosomatik rahatsizhklar yasayabildiklerini
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ifade etmektedir.
belirtileri

KKTC devlet okullannda

kendilerinde

gozlemlemeleri,

cahsan rehber ogretmenlerin

psikolojik

olarak yildmldiklan

benzer
seklinde

'yorumlanabilir.
8-Rehber cgretmenler okulda yaptiklan cahsrnalara yonelik haksiz elestirilere
ugradiklanrn

belirtmislerdir

elestirilere

sikhkla

(%22,22).

maruz

kaldiguu

Bazi rehber

ogretmenler

belirtmislerdir

(%7,4).

ise bu haksiz

Okulda

yaptiklan

calismalara yonelik, haksiz elestireler alan rehber ogretmenler bu haksiz elestirilerin
psikolojik

yildirma olup olmadigi konusunda

farkh dusuncelere

sahip olduklan

soylenebilir. Okulda yaptiklan cahsmalarda haksiz elestiri aldiklanm dustmen rehber
ogretmenlerin

cogunlugunun

yapilmadigmi

dusunmesi,

bu haksiz elestirilerin psikolojik yildirrna arnaci ile

yapilan haksiz elestirilerin

yildirma

amaci tasmadigi

seklinde yorumlanabilir.
9-0nemli

bir oranda rehber ogretmen, okullardaki yaptiklan

cahsmalarda

basanlanmn gormezlikten gelindigini ve takdir edilmedigini dusunmekte olduklan
belirtmektedirler
rehber

(%29,62). Yoneticiler tarafmdan basanlan gormezlikten

ogretmenlerin

degersizlik

ve tukenmislik

duygulan

gelinen

vasayabildiklerini

belirtrnislerdir. Tutar' a (2004) gore psikolojik yildirmada insanlarm imajmi, meslek
ahlakim

ve yeterligini

kucultucu

davramslar

vardir,

Yildirma

yapan

kisinin

algilamasma gore, eger ona guvenilmiyorsa, yaptigr is degersizdir ve kendileri de,
degersiz

hale

getirilmelidir.

Rehber

ogretmenlerin

basanlannm

gormezlikten

gelinmesi kendilerinin mesleki olarak basansiz ve gereksiz olarak algilamalanna
neden olabileceginden,

yukandaki

bulguyu destekledigi

rehber

yaptiklan

cahsmalann

ogretmenlerin

takdir

soylenebilir.

Bu durum

edilmemesinin

otesinde

gorrnezlikten gelinmesi yildirma olarak yorumlanabilir.
10-Rehber ogretmenlerin onemli bir oram (%59,25), gorev tammlannm net
olamadigirn

dusunmektedirler.

Darusmanhk

Tuzugt;"

nun

Hazirlanrms
yetersiz

olan "Okul Rehberlik

oldugunu

dusunen

ve Psikolojik

rehber

ogretmenler,

ogretmenler yasasmdaki belirsizligin duzeltilmesi gerektigine dikkat cekmislerdir,
Rehber ogretmenlerin onemli bir oram okullarda yoneticilerin, rehberlik ve
psikolojik

damsmanhk

rnesleginin

ilkeleri ile uyusmayan

onemseyip takdir ettiklerini belirtrnisleridir,

daha fazla

Rehber ogretmenler bunun psikolojik

yildirma arnaciyla yapilmadigmi dusunmektedirler.
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gorevleri

Bu durum rehber ogretmenlerin

gorev tammlanndaki belirsizlikten kaynaklanan ek gorevlerin, yoneticiler tarafmdan
yaptmlmasi kaygisiyla hareket edildigi seklinde yorumlanabilir.
11- Ozellikle ilkokullarda cahsan rehber ogretmcnlcr, rehberlik psikolojik

damsmanhk mesleginin ve meslegin etik ilkelerinin okullardaki yonetici ve
ogretmenler tarafmdan bilinmedigini dusunmektedirler. Kepceoglu (2004), her
meslegin ya da uygulama alamnm belirgin etik kurallan bulunmasi gerekir, bu
psikolojik damsma ve rehberlik alam icinde gecerlidir demektedir.
Onemli bir oranda rehber ogretmen, okullarda meslegin etik ilkelerinin
ozellikle gizlilik ilkesini ihlal edildigini dusunmektedir (%55,54). Kepceoglu (2004),
psikolojik damsma hizmetleri verilirken birey ya da bireylerle kurulan psikolojik
damsma iliskisi gizli, ozel ve profesyonel bir iliskidir demektedir. Bu ogreti ile
yetistirilen rehber ogretmenler, gerek zumre arkadaslan, gerekse okul yoneticileri ve
ogretmenler tarafmdan

gizlilik

ilkesine

dikkat

edilmemesinden

rahatsizhk

duymaktadirlar. Bu rahatsizhklanm dile getiren rehber ogretmenler, cahstiklan
kurumlarda catisma yasayabilmektedirler, Siddeti yuksek ve uzun sureli catismalar
psikolojik

yildirmaya

sebebiyet

verebilecegi

yapilan

arastirmalarla

ortaya

cikanlrmsur. Bu durum, uzun sureli ve israrli etik ihlallerinin psikolojik yildirmaya
sebebiyet verebilecegi seklinde dustmulebilir.

5.2. Oneriler
1. Arastirma surecinde, rehber ogretmenlerin psikolojik yildirma hakkmda

bilgi sahibi olmadiklan, yildirma davramslanm konusunda oldukca bilincsiz
olduklan, anlasilmistrr. Bircok rehber ogretmen, yildirma olayiru yonetim kulturu
olarak bilmekte ve bunu normal karsilamaktadir. Bu bilincsizligin ortadan kalkmasi
icin yonetici ve ogretmenlerin bagh bulundugu kurumlarda hizmet ici egitime
almarak psikolojik yildirma hakkmda bilgilendirilmesi ve bilinclendirilmesinin
uygun bir oneri olacagi soylenebilir.
2. Yildirrna davramsma maruz kalan rehber ogretmenlerin nasil bir durumla

karsi karsiya kaldiklanru anlamalan, farkmdahk saglamalan ve hem hukuki hem de
psikolojik boyutlanyla bu olguyla basa cikabilmeleri icin ileri egitim imkanlanrnn
saglanmasmm uygun bir uygulama olacagi onerilebilir.
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3. Arastirma

surecinde

getirilen ogretmcnler

rehber ogretmeneler

yasasmdaki,

tarafmdan

rehber ogretmenlerle

surekli gundeme

alakah gorev tammmda

farkh uygulamalara ve yanhs anlamalara neden olan belirsizligin duzeltilebilmesi
icin gerekli yasal duzenlemenin ivedilikle yapilmasmm uygun olacagi onerilebilir.
4. Rehberlik ve psikolojik dantsmanhk hizmetlerinin tamtilmasi ve gerekli

rehberlik anlayismm kazandinlabilmesi icin oncelik, ilkogretim okullarmdaki
yonetici ve ogretmenlere verilerek, rehberlik anlayisi kazandirma seminerlerinin
vakit kaybetmeden dtizenlenmesinin uygun bir oneri olacagi soylenebilir.
5. Yildirma davraruslanm aza indirgemek icin konuyla ilgili yasal

duzenlemelere gidilerek yildirmayi onleyici kanun ya da yonetmelikler cikanlmah ve
cahsanlann korunmasi icin konunun hukuki boyutu uzerinde cahsmalar yapilmasmm
arastirmanm sonuclanna gore uygun bir oneri olacagi dti~tintilebilir.
6. Okullarda psikolojik yildirma nedenleri uzerinde arastirmalara agirhk
\

verilmeli, Milli Egitim Genclik ve Spor Bakanhgi veya sendikalar okullarda yasanan
yildirma problemlerinin onune gecebilmek icin psikolojik yildirmaya yonelik
damsmanhk merkezleri kurulmasi, aynca yildirma ile basa cikma yontemleri
konusunda egitimler verilmesi arastirmanm sonuclanna gore onerilebilir.
7. KKTC devlet okullarmda gorev yapan rehber ogretmenlerin ogretmenler
yasasmdan kaynaklanan ve meslegin ilkeleri ile uyusmayan gorevler yapmak
zorunda

btrakilmalan

neticesinde,

yasamis

olduklan

mesleki

tukenmislik

durumlanna yonelik arastirmalann yapilmasi ve arastirma neticesine gore mesleki
tukenmislik duzeyi yuksek cikan rehber ogretmenlere yonelik rehabilitasyon
hizmetlerinin verilmesinin uygun bir oneri olacagi dustmulebilir.

5.3. Arasnrmacilara Oneriler
1. Psikolojik yildirma ile ilgili arastirmalara agirhk verilerek degisik calisma

alanlarmda arastirmalar yapilmasi onerilebilir.
2. Psikolojik yildirma ile ilgili arastirmalara ozel sektor de dahil edilerek
cahsanlann gorti~lerinidaha detayh ortaya koyacak sekilde arastirmalar yapilmasmm
uygun olacagi dusunulebilir.
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3. Psikolojik yildirmarun meydana getirdigi zararlar konusunda, kamuoyu
bilgilendirilerek

toplumsal bilinc olusturabilecek

uygun olacagi soylenebilir.
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sekilde arastirmalar yapilmasmm
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EKLER
EK-1: Gorii~me Formu
REHBER OGRETMEN GORU~ME FORMU
Arasttrma Sorusu:
KKTC devlet okullartnda gorev yapmakta

olan rehber ogretmenlerin psikolojik

yildtrmaya yonelik gorusleri nasildir?

ctnts
Merhaba benim adim Ismet K1h9 Milli Egitim Genclik ve Spor Bakanligi,
Egitim Ortak Hizmetler Dairesi Mudurlugu, Psikolojik Darnsmanhk Rehberlik ve
Arastirma Subesinde gorev yapiyorum. Yakm Dogu Universitesi Egitim Bilimleri
Enstitusu,

Egitim Ydnetimi-Denetimi-Ekonornisi

ve Planlamasi

A.B.D. Yuksek

Lisans Prograrru'nda yuksek lisans yapmaktayim. Rehber ogretmenlerin Psikolojik
yildirmaya yonelik gorusleri nasildir? Sorusu uzerine bir arastirma yapiyorum ve
sizinle konu ile ilgili olarak gorusme yapmak istiyorum. Bu arastirmada amacim
rehber

ogretmenlerin

arastirmaktir,
okullannda

psikolojik

Arastirma

yildirmaya

neticesinde

ortaya

gorev yapan rehber ogretmenlerin

yonelik

goruslerini

cikacak

bulgulann

derinlemesine
KKTC

devlet

yararma olacagim dusunmekteyim.

Y aptigim turn gorusmelerde verilen bilgiler sadece bu arastirmada kullamlacak ve
kisisel bilgiler kesinlikle gizli tutulacaktir, Gorusmenin yaklasik olarak 45 dakika
surecegini dusunuyorum. Izin verirseniz gorusrneyi kaydetmek istiyorum. Bu sekilde
hem zamam daha iyi kullanabiliriz, hem de sorulara vereceginiz yamtlann kaydmi
daha aynntih tutma firsati elde edebilirim. Gorusmeyi kabul ettiginiz icin oncelikle
tesekkur ediyorum.
I. BOLUM: KiSiSEL BiLGiLER
a)
b)
c)
d)
e)
j)

Kac yildir rehber ogretmenlik yaptyorsunuz? ()
Ne kadar suredir bu okulda rehber ogretmenlicvopivorsunuzrt )
Ogrenim durumunuz? Lisans() yuksek lisans() doktora()
Cinsiyet: bayan( ) bay()
Uyrugunuz: KKTC() TC() diger()
Okul turu: lise() meslek lisesi () Ortaokul() lise ortaokul() ilkokul()
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II. BO LUM PSiKOLOJiK YILDIRMA YA YONELiK SORULAR
1- Cahsma ortamimzda kendinizi ifade edebilecek yeterli zamam ve anlayisi bulabiliyor
musunuz? Bu konudaki dusuncelerinizi orneklerle aciklayabilir misiniz?
2- Kisisel yasantnuzla ilgili is ortammda elestiriler aliyor musunuz? mesnetsiz
suclamalarla karsilasiyor musunuz? Dusuncelerinizi crneklendirebilir misiniz?
3- Mesleki kariyerinizi zedeleyecek, rnesleginizin ilkeleri ile alakasi olmayan,
niteliklerinizin dismda gorevler verildi mi? Bu durumda neler yaptigmrzi omekler
vererek anlatabilir misiniz?
4- Cansmalanruzda isinizi tamamen veya kismen yapmamzi engelleyecek siddet iceren
durumlarla karsilastigmiz oluyor mu? Omeklendirerek anlatabilir misiniz?
5- Yaptigmiz islere yonelik olumsuz elestiriler ahyor musunuz? Bu gibi durumlarla
hangi sikhkla karsilasiyorsunuz?
6- Y aptigimz calismalarda mesleki olarak sorgulanip haksiz elestiriler ahyor musunuz?
Dusuncelerinizi Ornekler vererek anlatabilir misiniz?
7- i~ ortammda maruz kaldigimz saldmlar ve baskilar fiziksel, ruhsal saghgimzi ne
sekilde etkiliyor, aciklar rmsimz?
8- Okulda yaptigmiz faaliyetler haksiz yere elestirilerek yildmlmaya
oluyor mu? Bu durumlarla hangi sikhkla karsi karsiya kaliyorsunuz?

calisildigmiz

9- Y aptigmiz cahsmalarda kisisel yasantmiz on plana crkanlarak basanlanmz
gormezlikten gelinip haksiz elestiriler ahyor musunuz? Dusuncelerinizi ornekler
vererek anlatabilir misiniz?
10- Cahsma ortammda gorev tammimz dikkate almmayarak mesleginizin ilkeleri ile
ilgisiz islet verilerek, gercek cahsmalanmza zaman aymnamz engellenebiliyor mu?
Dustmcelerinizi ornekler vererek anlatabilir misiniz?
11- i~ ortamimzda PDR ilkeleri, meslegin etik kurallan idareciler ve is arkadaslanruz
tarafmdan dikkate ahmyor mu? Dusuncelerinizi omekler vererek anlatabilir misiniz?
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EK 2: Olt;ekle ilgili Milli Egitim Bakanhgr'nm izni

KUZEY KIBRIS TURK CUMHURiYETi
MiLLi EGiTiM GEN<;:LiK VE SPOR BAKANLIGI
iLKOGRETiM DAiRESi MUDURLUGU

Sayr: ioD.0.00-35/2012/lB --

S2u

Lefkosa, 28 Mart 2012

Saym ismet KILi<;:,
Psikolojik Darusmanhk, Rehberlik ve Arastrrma Subesi.

"KKTC Devlet Okullarmda Gdrev Yapan Psikolojik Damsmanlarm (Rehber
Ogretmen) Psikolojik Yrldirmaya Ytinelik Durum Cahsmasr" konulu arasnrma sorulan
Talim ve Terbiye Dairesi Miidiirlilgli tarafmdan incelenmis ve Mudurlugurnuze bagh
okullardaki rehber ogretmenlere uygulanmasmda bir sakmca gorulmemistir,
Arastrrrnayi uygulamadan once okul mudurlukleri ile temas kurulmasi ve uygulama
tamamlandiktan sonra da arastirma sonuclannin Mildfulilgilmilze ve Talim Terbiye Dairesi
Mudtlrltlgu'ne iletilmesi hususunda bilgilerinizi saygi ile rica ederim.

M. Bu min P A$A
Miidiir

!AA

Tel
(90) (392) 228 3136 - 228 6893
Fax
(90) (392) 228 7158
E-mail meb@mebnet.net

Lefko~a-KKTC
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KUZEY KIBRIS TURK CUMHURiYETi
MiLLi EGiTiM, GEN<;::LiK VE SPOR BAKANLIGI
MESLEKi TEKNiK OGRETiM DAiRESi MUDURLUGU

Say1:MT0.0.00-13-12/

{ ;)._

t

27 Mart2012

Saym ismet Klh~
Egitim Bilimleri Enstitiisii
Yiiksek Lisans Ogrencisi
Yalon Dogu Universitesi
Lefkosa.
ilgi yazimzda, mudurlugumuze bagh okullarda gorev yapan Rehber Ogretmenlerine (5
rehber ogretmeni) yonelik olarak "KKTC Devlet Okullarmda Giirev Yapan Psikolojik
Danrsmanlarm (Rehber Ogretmen) Psikolojik Yrldrrmaya Yiinelik Durum Cahsmasi"
konulu anket uygulama istemiyle izin talebinde bulundunuz.
Talebinizle ilgili olarak Talim ve Terbiye Dairesi Miidurliigii'nce yapilan incelemede,
anketi uygulamarnz uygun gortllmustur. Ancak sozkonusu anket yapilmadan once ilgili okul
mudurlukleri ile istisarede bulunup anketin ne zaman uygulanacagi birlikte saptanmahdir.
Keza, anket uygulama calismasindan sonra da sonuclannm Talim ve Terbiye Dairesi
Mtidurlugu'ne de ulastmlmasi gerekmektedir.
Bilgi edinmenizi ve geregini saygi ile rica ederim.

Dagitnn:
-Tum okullar.

Tel
Fax
Email

(90) (392) 228 3136 - 22 82257
(90) (392) 227 8727
meb@mebnet.net

Lefkoia-KIBRIS

KUZEY KIBRIS TURK CUMHURiYETi
MiLLi EGiTiM GEN<;LiK VE SPOR BAKANLIGI
GENEL ORTA OGRETiM DAiRESi MUDURLUGU
Sayn G00.0.00.35-A/11/12- ( Q

bQ

26.03.2012

Saym ismet Klh\:,
Milli Egitim Genelik ve Spor Bakanhgi (PDRA~)
Lefkosa.

ilgi: 22.03.2012 tarihli basvurunuz.

Talim ve Terbiye Dairesi Mudurlugu'nttn T,D.0.00.03-12-12/249 sayi ve 26.03.2012
tarihli yazisi uyannca ilgi basvurunuz incelenmis olup mudurlugumuze bagh okullardaki rehber
ogretmenlere yonelik hazrrlanan "KKTC Devlet Okullannda Gorev Yapan Psikolojik
Damsmanlann (Rehber Ogretmen) Psikolojik Yildrrmaya Yonelik Durum Cahsmasi" konulu
gorusme sorularmm uygulanmasi miidiirliigiimiizce uygun gorulmustur.
Ancak gorusme uygulanmadan once gorusmenin uygulanacagi okulun bagh bulundugu
Miidiirliikle istisarede bulunulup, gorusmenin ne zaman uygulanacagi birlikte saptanmahdir.
Gorusmeyi uyguladiktan sonra sonuclannm Talim ve Terbiye Dairesi Mudtirlugtl'ne
ulastmlmasi gerekmektedir.
Bilgilerinize saygi ile rica edetim.

TM/PC
Tel
Fax
E-mail

(90) (392) 228 3136- 228 8187
(90)(392) 227 8639
mcb@mebnct.net

Lelkoia-KIBRIS
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