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ONSOZ

Turkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti ortak dil, din ve
kulturel baglann da otesinde, 'Ana Vatan', 'Yavru Vatan' iliskisi olarak nitelenen
bir yakmhga ve ortak bir tarihi gecmise sahip iki ulkedir. Bu tarihi gecmisin
getirdigi ve gerektirdigi sorumluluklardan ve devletlerarasi hukuki iliskilerden biri
olarak her iki ulkenin resmi makamlan, ortak dil, din ve kultur baglanna sahip
cikarak tarihi ve kulturel yakmhgi pekistirmek amaciyla bir takim cahsmalar
yapmaktadir, Bu cahsmalardan biri de Bakanhklararasi Ortak Kultur Komisyonu
tarafmdan alman yurtdisma ogretmen gorevlendirilmesi karandir, Bu cercevede
yurtdisi gorevi ile KKTC'de gorevlendirilmis olan TC-MEB ogretmenleri bu
cahsmanm ana konusunu olusturmaktadir. Bu cahsma, yurtdisi gorevlisi
ogretmenlerin KKTC'de gorev yaptiklan okullarda nasil bir orgutsel guven
algisma sahip olduklanm arastirmak amaciyla yapilrrustir.
Bu arastirmanm hazirlarus siirecinde benden destegini esirgemeyen pek
90k degerli insanm isimlerini her zaman saygi ve minnet duygulanyla
hanrlayacagrm.
Oncelikle yuksek lisans cahsmalannda beni destekleyen sevgili esime,
kendileri gibi ogrencilik halleri yasamamda eglenceli bir taraf bularak beni tesvik
eden sevgili cocuklanm Furkan, Ahmet Burhan ve Seyma'ya, manevi destekleri
ile bana guc veren anne ve babama tesekkur ederim.
Arastirmaya katilan tum ogretmen arkadaslanma, bilgi ve tecriibelerini
paylasarak arastirmanm tamamlanrnasmda bana yardimci olan ve kendilerini
surekli yammda hissettigim; degerli mudurum Ali YAMAN, kiymetli ogretmen
arkadaslanm lsmet KILi<; ve Fazh AKARSU'ya katkilan icin tesekkur ederim.
Cahsmarn

boyunca

beni

hem

akademik

verilerle

ve

hem

de

yonlendirmeleriyle surekli destekleyip, yonlendiren damsman hocam Do9.Dr.
Gokmen DAGLI' ya tesekkurlerimi sunanm.
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OZET
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OKULLARINDAKi ORGUTSEL GUVEN ALGILARINA YONELiK
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ALGOL, Ayhan
Yuksek Lisans, Egitim Yonetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlamasi Anabilim Dali
Tez Damsmaru: Doc.Dr. Gokmen DAGLI
Haziran, 2013
Bu cahsrnada,

yurtdisi

gorevlisi

olarak KKTC'de

bulunan

TC-MEB

ogretmenlerinin gorev yaptiklan okullarda nasil bir orgutsel guven algisina sahip
olduklanru

arastirmak

amaciyla durum cahsmasi

sirasryla "guven" ve "orgutsel guven" konulan

yapilnustir.

Alan yazmmda

ele almrrus ve bu cercevede

yurtdisi gorevlisi ogretmenlerin durumlan incelenmistir.
Nitel cahsma yontemlerinden
da yan

yapilandmlrms

gorusme teknigi, veri toplama araci olarak

gorusme

ogretmenlere uygulannustir.

formu

hazirlanrms

ve yurtdisi

gorevlisi

Arastirmaya katilan 35 yurtdisi gorevlisi ogretmene

orgutsel guven algilan cercevesinde sorular sorulmus, gorusmeler ses kaydi ile
tespit

edilmis

ve

degerlendirilerek,

metne

dokulen

gorusmeler

icerik

analizi

yontemiyle

verilerden temalar ve bulgular elde edilmistir, Bu bulgular,

literatur destegi ile tartisilrms ve bir takim sonuclara ulasilmaya cahsilrmstir.
Arastirmanm bulgulan asagidaki sekilde ozetlenebilir:
Ogretmenler,
kendilerini

guvende

nitelemislerdir.

yurtdisi

gorevlisi

hissedebilecek

Gorevli

uygun

olduklan

duymakta,

geldikleri

cahsma

okul/kurumlarda

arkadaslanna

guven

dusttncelerinin

saygiyla karsilandigmi

temsil ettikleri vasiflar nedeniyle

olarak

kendilerine

ortamma
yonetici

inanmakta,

dusunmektedirler.

KKTC'de

genelde

sahip
ve

kisisel

olarak

ogretmen
duygu

ve

Kurum yoneticilerinin

daha fazla guven telkin ettigini dusunen

V

ogretmenler iliskilerin karsilikh guvene dayah oldugunu belirtmislerdir. Kisisel
iliskilerin hem resmi gorev boyutu ve hem de informal anlamda ele alinmasi
gerektigini

dusunmekte

olan

ogretrnenler,

bu iki temel

iliski

modeli

ile

okullardaki yonetici ve ogretmenler arasmda milkemmel i~ ve dostluk iliskileri
ortaya cikabildigi
olarak

gibi kisisel catismalann

nitelenebilecek

adil

olmayan

yasandigi hatta negatif aynmcihk

durumlarm

da meydana

gelebildigini

soylemektedirler. Buna gerekce olarak da yonetici ve ogretmenlerin zaman zaman
tutarh

davramslar

gosteremediklerini,

onceki tecrilbelerin

ve yaygm

olarak

yapilan dedikodularm etkisiyle hareket edilebildigini soylemislerdir.
Yurtdisi gorevlisi ogretmenler iliskilerin informal boyutta ilerledigi bir ortam
yasadiklanm,

hesap verilebilirlilik

gosteremedigini

ve adalet duygusunun kurumsal bir kimlik

ifade etrnislerdir. Okullarda ortak karar alma mekanizmasmm

aksadigi zamanlar olsa da kurum icinde belirli oranlarda ve tatminkar duzeyde
bilgi alis-verisinin gerceklestigini belirterek aksayan yonlerin-islerin hatirlatilmasi
durumunda,

yapici

elestiriye

Okullarda

karsihkh

karsismda

takdir gorduklerini

olumlu

.saygi ortammm

karsihk

verildigini

bulundugunu

belirten ogretmenler

de soylemislerdir.

ve yaptiklan

cahsmalar

genel anlamryla dilek ve

sikayetlerinin de dikkate almdigi guvenli bir cahsma ortamma sahip olduklanru
soylemislerdir,

Yurtdisi

gorevlisi

ogretmenler,

mesleki

anlamda

tesvik

ve

doyumun ise istenilen orta duzeylerde gerceklestigini belirtmislerdir.

Anahtar Sdzcilkler: - Guven, Orgutsel Guven, KKTC, TC-MEB, Yurtdisi
gorevi
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ABSTRACT

A CASE STUDY ILLUSTRATING THE ORGANIZATIONAL TRUST
WITHIN SCHOOLS THROUGH THE PERCEPTIONS
OF TEACHERS APPOINTED ABROAD
(TRNC MODEL)
ALGOL, Ayhan
Masters degree (M.S.) in, Educational Administration, Supervision, Economy and
Planning,
Thesis Advisor: Assoc. Prof. Gokmen DAGLI
June,2013
This work is a case study illustrating the "organizational trust" perceptions
of teachers appointed abroad from Turkey who serve in various TRNC schools.
C

The issues of "trust" and "organizational trust" were respectively addressed in the
literature section in order to depict the position of these teachers from Turkey.
For qualitative purposes the interviewing method were used and for data
gathering

semi-structured

interview

techniques

were

utilized

through

predetermined interview questions. Overall 35 teachers took part in the study. The
participating appointed teachers were interviewed within the framework of
organizational trust. Each interview was sound recorded and subsequently
converted into text material prior to content evaluation. It is through this detailed
analysis that various themes and findings have been attained. These findings were
blended with the support of relevant literature in order to reach series of
conclusions.
The findings of the research can be summarized as follows:
The teachers appointed abroad from Turkey who are on foreign teaching
mission in TRNC schools generally feel they possess proper, safe working
environment. In their respective schools /place of work they trust administrators
and fellow teachers. They have self-trust and sense that their personal feelings and
Vll

thoughts are valued and meet with respected. The teachers also feel that the
relations are based more on mutual trust if the school has confidence inspiring
administrators. There are those who feel both the formal and the informal aspect
of relations are fundamental to trust within the school. Teachers thinking along
these lines see these two aspects as being vital to organizational trust. If managed
appropriately more harmonious working environment will evolve where work
commitments

are honored

and personal

friendships

blossom.

If managed

inappropriately unfair practices may arise through personal conflict even prejudice
and discrimination.

To validate their point these teachers put forward the view

that under the influence of prior practice, prejudice, hearsay and misconceptions
administrators and local teachers from time to time can act inconsistently and
conflictingly.
Teachers appointed abroad concur that involvement at school is more on an
informal

format

organizational

hence

accountability

and

sense

of justice

showed

no

identity. Though the teachers say there are challenges facing

common decision making mechanisms in schools they also declare that to certain
degree information

sharing is sufficient

and affirmative

steps are taken to

overcome problem, hindrance or work inefficiency if constructive criticism is
provided. In the school environment the foreign mission teachers perceive mutual
respect, praise for the effort they put in and generally their wishes and complaints
are taken into consideration, hence feeling safe within the school environment. On
the other hand they concur that their desired professional achievement and job
satisfaction criteria fulfillment is average.

Keywords: Trust, organizational trust, TRNC, TC-Ministry of Education, the
International task
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BOLUMI

ctnts
Bu bolumde arastirmanm problemi, amaci, onemi sayrthlan, smirhhklan
ve arastirmarun konusuna ait tammlar yer almaktadir.
1.1. Problem

Turkiye Cumhuriyeti Milli Egitim Bakanligmda gorev yapan ogretmenler,
yurtdisma, Bakanhklar Arasi Ortak Kultur Komisyonu'nca belirlenmis olan bir
prosedure tabi olarak 1 (bir) yil icin gorevlendirilmekte ve basanh olmalan
halinde gorev sureleri, bulunduklan ulkenin cahsma sartlan da dikkate almarak
her defasmda 1 'er yil olmak uzere en 90k 4 yil daha uzatilarak (toplam 5 yillik bir
sure

ile)

gecici

olarak

yurtdismda

ogretmenlik

yapmak

uzere

gorevlendirilmektedir. (Bakanhklararasi Ortak Kultur Komisyonunun Cahsma
Esas ve Usulleri Md. No:8) Yurtdisma gorevlendirilen ogretmenlerin bir kisrm da
(halen 140 ogretmen) Kuzey Kibns Turk Cumhuriyetine gonderilmektedir.
KKTC-MEGSB'na bagh olarak gecici ogretmen statusu ile gorev yapan yurtdisi
gorevlisi ogretmenler, gorev sureleri boyunca, Tilrkiye'deki gorevi ile Kuzey
Kibns'taki gorevi arasmda ister istemez bircok acidan kiyaslama yapmakta,
gorevli oldugu okul/kurumun yoneticileri ve ogretmenleriyle olan iliskileri de bu
kiyastan nasibini almaktadir. Her okul/kurumun yerlesik kulturu farkhlik
gosterebildiginden

yeni

gorev

yerinde

de

onceki

gorevlerinden

farkh

uygulamalarla karsilasabilmektedir. Her yeni gorev yeri, yeni yoneticiler ve
ogretmenler yani yeni mesai arkadaslan ve farkh bir cahsma ortarm demektir.
Yurtdisi gorevine gonderilen her ogretmen yazih ve sozlu olarak yapilan
smavlarda basanh olmalan halinde Yurtdisi Gorevine Uyum Semineri'ne
almmaktadir (http://abdigm.meb.gov.tr). Bunlarla birlikte Kuzey Kibns Turk
Cumhuriyetine gorevlendirilen ogretmenler icin aynca Ttlrkiye Cumhuriyeti
Lefkosa

Buytikelciligi Egitim Musavirligi tarafmdan bir rehber kitapcik

hazirlanarak ve btiyukelciligin internet sitesinde kullanma sunulmustur. Ilgili
kitapcigm bir bolumunde yurtdisi gorevlisi ogretmenin nitelikleri aciklanrms ve

1

"Butun farkhhklanna ragmen yurtdisi gorevinde bulunan bir ogretmen, Turkiye
Cumhuriyeti devletini temsil etme bilinciyle hareket etmesi gerektigini de
bilmektedir" (http://www.tclefkosabe-em.com) /dosya/Rehber.pdf). Denilmistir.
KKTC'de; egitim ve ogretim hizmetlerinin devlet adma yurutulmesinden,
gozetim ve denetiminden Milli Egitim Bakanhgmm sorumlu oldugu ve
bakanhgm, bu gorevlerini btmyesinde yapacagi orgutlenme ve kurumlasma ile
sagladigi belirtilmektedir (KKTC Milli Egitim Yasasi 68. Md.). ilgili yasa ile
birlikte KKTC-MEGSB Denetleme, Degerlendirme ve Yonlendirme Kurulu
(Kurulus, Gorev ve Cahsrna Esaslan) Yasasi da her turlu egitim ogretim
faaliyetlerinin devletin kontrolunde yapildigma yer vermektedir. Yurtdisi
goreviyle adaya gelen ogretmenler, KKTC-MEGSB'nca

gorevlendirildigi

okul/kurumda Bakanhklararasi Ortak Killtilr Komisyonu tarafmdan alman
kararlar uyarmca yapilan yasal duzenlemelere gore gorev yapmaktadir.
Bu arastirmarun temel problernini; TC-MEB tarafmdan, KKTC'de yurtdisi
gorevi ile gorevlendirilen ogretmenlerin gorev yaptiklan okullardaki yonetici ve
ogretmenlere karsi duyduklan orgutsel guven algilanna iliskin goruslerini
belirlemek olusturmaktadir.

1.2. Arasnrmanm Amacr

Bu arastirmanm genel amaci, TC-MEB ogretmenlerinin Kuzey Kibns
Turk Curnhuriyeti'nde yurtdisi gorevlisi olarak, MEGSB'na bagh, cahstiklan
okul/kurumlara

iliskin

orgutsel

guven

konusundaki

goruslerinin

degerlendirilmesidir. Turkiye gorevlisi ogretmenler ciddi bir eleme ve hazirlik
doneminden gecerek yurtdisma gonderilerek uzmanhk alanlannda hizmet
vermeleri istenmektedir. Bu cahsma ile gecici gorev olarak (en cok 5 yil)
tarumlanan yurtdisi

gorevi suresince gorevlendirildikleri okul/kurumlarda

ogretmenlik yapan yurtdisi gorevlilerinin yasadiklan

guven duygusunun

incelenmesi ve egitim yonetimi alaruna bir katki saglanmasi amaclanmistir. Bu
amac dogrultusunda, asagidaki sorulara cevaplar bulunmaya cahsilrmsnr.
1. Cahsma ortammizda kendinizi guvende hissedebilecek uygun ortami

bulabiliyor musunuz? Omeklendirerek aciklayabilir misiniz?

2

2. Okulunuzda yapilan herhangi bir yanhshkta kasit arar rrusimz? Boyle bir
durumda okulunuzun;
a. Yoneticilerine guvenir misiniz?
b. Ogretmenlerine guvenir misiniz? Omeklendirerek aciklar rmsimz?

3. Okul yoneticileriniz

ve/veya

okulunuzdaki

ogretmenler

size bir sey

soylediklerinde inarur rmsmiz?
a.

Miidi.ir ve diger yoneticiler icin omeklendirir misiniz?

b. Ogretmenlere guvenir misiniz? Orneklendirir misiniz?
4. Kisisel dusunce veya degerlerinizle,
duygulan

arasmdaki

yonetici ve ogretmenlerin dusunce ve

farkhhklann

saygiyla

karsilandigmi

dusunuyor

musunuz? Aciklar misimz?
5. Okulunuzdaki yonetici ve ogretmenlerle olan iliskilerinizin;
a.

Durustluk

ve

guvene

soyleyebilirsiniz.
b. Alman

karar

dayah

olup

olmadigi

hakkmda

neler

Aciklar misiruz?
ve

uygulamalar

etik

ilkeler

ile

ne

kadar

ortusmektedir? Orncklendirerek aciklayabilir misiniz?
6. Okulunuzdaki yonetici ve ogretmenler yaptiklan uygulamalannm
verecek

duzeyde

adil

davrandiklanni

soyleyebilir

hesabmi

misiniz?

Hesap

verilebilirlilik durumu sizce nedir? Omcklendirerek aciklayabilir misiniz?
7. Okulunuzdaki yonetici ve ogretmenler islerini yapabilecek duzeyde bilgibeceri

sahibi

midirler?

Bu durum

sizin

guven

algmizi

ne yonde

etkilemektedir? Omeklendirerek aciklayabilir misiniz?
8. Okulunuzdaki yonetici ve ogretmenler sik karar degistirirler mi? Soz ve
davramslan tutarh midir? Birbirine benzeyen olaylarda farkh davramrlar
mi? Bunlan okulunuzdaki;
a. Yoneticiler acismdan; Orneklcndirerek aciklayabilir misiniz?
b. Ogretmenler acismdan; cmeklendirerek aciklayabilir misiniz?
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9. Okulunuzda kararlann ortak almdigim soyleyebilir misiniz? Yonetici ve
ogretmenler birbirlerine islerin nasil gittigi konusunda bilgi verirler mi?
Elestiriye

acik

olundugunu

dusunuyor

musunuz?

Orneklendirerek

aciklayabilir misiniz?
10. Okulunuzda yonetici ve ogretmenlerin, birbirlerine saygih davrandiklanm
soyleyebilir misiniz? Orneklendirerek aciklayabilir misiniz?
11. Okulunuzun idari odalarmda, ogretmenler odasmda konusulanlann

disan

cikmayacagma inamr misuuz? Omeklendirerek aciklar misiruz?
12. Okulunuzda

mesleki

doyumunuz

hakkmda

neler

soyleyebilirsiniz?

Mesleki gelisiminiz tesvik edilir mi? Fazladan gosterdiginiz

gayretler

desteklenir ve takdir edilir mi? Dilek ve sikayetlerinizin dikkate almdigmi
soyleyebilir misiniz?

1.3. Arastirmamn dnemi
Toplumsal ve orgutsel yasamm onemli konulanndan

biri olan giiven,

temeli cocukluk yillanndan atilan bir duygudur. Anne baba tutumlan ile gelisir ve
bu duygunun devarm icin ilerleyen yillarda da cevrenin ve okuldaki ogretmenlerin
tutumlan da onemlidir (Eldeleklioglu, 2004). Solomon ve Flores (2001)'e

gore

de, "Gunluk hayatm bireysel ve sosyal iliskilerinde 90k onemli bir etken olan
guvenin, insanhk tarihi kadar eskilere gittigi bir gercektir. Belirsizliklerin
guvensizliklerin

hizla

hissedilmektedir.

Gittikce zayiflarnakta olan guvenin veya kendini giderek daha

90k hissettiren

yayildigi

guvensizligin

bir

dunyada

cogaltilrms,

umutsuzluklarmm
Okulda
yoneticiler

bireysel

artmasma
basanyi

arasmda

saghkh

eksikligi

yakmdan

giderek buyuk olcude bir olgu haline gelmesi,

guvenin iyice kirletildiginin acik bir belirtisidir.
korkulan

guven

ve

ve sosyal

neden

Guvensizlik kuskulan, kaygilan,
sikmtilann,

olmustur"

yakalayabilmek,

(Solomon

ogretmenler

iliski ve egitimsel

sevgisizliklerinin
ve Flores,

ve

2001).

ve ogretmenler

ile

acidan daha iyi bir ortam

olusturmak icin guven onemlidir (Ko9, 2008). Ancak hem toplumsal ve hem de
orgutsel anlamda onem tasiyan guven kavrami bireysel ve sosyal iliskilerde son
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derece onemli bir etken (Soylar, 2011) olmasma ragmen bugilne kadar ihmal
edilen bir konudur (Erden, 2007).
Tshanmen-Moran ve Hoy (2004)'a gore de; okullarda guven cok onemlidir
ve bu guveni olusturmada okuldaki tum taraflara buyuk gorevler dusmektedir.
Egitim
konusunun

kurumlan

icin onernli

egitim orgutlerinde

KKTC-MEGSB'na

bir kavram

arastmlmasi

bagh kurum/okullarda,

olmasma

ragmen

henuz istenilen duzeyde degildir,
orgutsel guvene iliskin daha once

yapilrms yalmzca iki cahsma mevcuttur. Bunlar; Erden (2007)'in
Lefkosa

Okul Yoneticilerinin

guven

ve Ogretmenlerinin

Orgutsel

"Ankara ve

Guvene

Iliskin

Gorusleri" konulu doktora tezidir. Diger cahsma ise Soylar (2011)'m "Endustri
Meslek Lisesi Ogretmenlerinin
Degerlendirilmesi
lisans tezidir.

Orgutsel Guven Durumuna Iliskin Goruslerinin

(Kuzey Kibns Turk Curnhuriyeti

KKTC'de

Turkiye'den

Ornegi)"

gelen yurtdisi

konulu yuksek

gorevlisi

ogretmenlerin

orgutsel guven algisim konu edinen hicbir akademik cahsma bulunmamasmdan
hareketle bu cahsmanm yapilmasina karar verilmistir,

1.4. Arastirmamn Sayrlnlari

1. Arastirmaya katilan yurtdisi gorevinde bulunan Turkiye Curnhuriyeti Milli
Egitim Bakanhgi

ogretmenlerinin,

gorusme

ictenlikle dogru sekilde cevaplandirdiklan

sorulanm

samimiyetle

ve

kabul edilmistir,

2. Arastirmada literatur tararnasi yoluyla ulasilan bilgilerin dogru, bilimsel ve
yeterli oldugu kabul edilmistir.

1.5. Arasnrmanm Simrhhklarr

1. Bu arastirma Kuzey Kibns Turk Curnhuriyeti Milli Egitim Genclik ve Spor
Bakanhgma bagh kururnlar ve bu kururnlarda yurtdisi gorevinde bulunan
Turkiye Curnhuriyeti Milli Egitim Bakanligi ogretmenleri ile simrhdir.
2. Bu arastirma,
Curnhuriyeti

2012-2013

egitim-ogretim

Milli Egitim Bakanhgma
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yilmda

Kuzey

bagh kururnlarda

Kibns

Turk

gorev yapan

TUrkiye Cumhuriyeti Milli Egitim Bakanlrgi ogretmenlerinin gorusleri ile
simrhdir.

1.6.

Kisaltmalar

1. Bu arastirmada adr sik kullamlan bazi kavramlarm tarumlan bu bolumde

yapilnusnr.

Arastirma

metninde

sik kullamlan

kavramlann/terimlerin

anlamanm bilinmesi okuyucuya 'uygun' bir bakis kazandirabilir (Karasar,
1994). Bu arastirmada gecen bazi kavramlarm tammlan soyledir:
2. Guven: Korku, cekinme ve kusku duymadan inanma ve baglanma duygusu,
itimat olarak tammlanrmsur. (TDK)
3. Giiven: Bir tarafm diger tarafm eylemlerinderr zarar gormeyeceginden veya
karsi tarafm risk yaratmayacagindan emin olmasidir. (Erdem, 2000), (Isbasi,
2001)
4. Orgiitsel Giiven: Orgut icinde olusan guven iklimi olup, orgutsel rollere,
iliskilere, deneyimlere dayanarak orgut uyelerinin, bireylerin niyetleri ve
davraruslan hakkmdaki olumlu beklentileridir (Demircan, 2003:142).
5. Okulda Orgiitsel Giiven: Okulda orgutsel guven, okulun orgutsel ortammdan
etkilenen ve okulun ilyeleri olan mudur, ogretmenler, ogrenciler ve veliler
arasmda guvenme egilimi, degerler ve tutumlar, dogruluk, yetkinlik, tutarhhk,
sadakat, acikhk ve ilgi boyutlan ile var olan guvendir (Erden, 2007: 12).
6. Bakanhklararasi

Ortak Kiiltiir Komisyonu: Disisleri Bakanhgi'nm

koordinatorlugunde Maliye, Milli Egitim, Kultur ve Turizm Bakanhklanrun
yetkili temsilcilerinden olusan ve yurtdismda ogretmen gcrevlendirilmesinin
yasal dayanagim olusturan komisyondur. (05/06/2003 tarih ve 2003/5753
sayih Bakanlar Kurulu karan ve 03.07.2003/25157 sayih Resmi Gazete)
7. Yurtdisi Gorevi: Turkiye Cumhuriyeti smirlan dismda bir baska ulkede

ogretmenlik gorevini surdurmek uzere gecici olarak gorevlendirilmeyi
belirtmektedir. (Bakanhklararasi Ortak Kultur Komisyonunun Cahsma Esas
Ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafmdan Yurtdismda Gorevlendirilecek
Personelin Nitelikleri ile Hak Ve Yukumluluklerinin Belirlenmesine iliskin
Karar. Md.3)
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8. KKTC Milli Egitim Genelik ve Spor Bakanhgma

bagh okul/kurum:

Bakanhk orgutlenmesinde yer alan her turlu okul/kurum kastedilmektedir. Her
turlu egitim ogretim faaliyetleri devletin kontrolunde
Egitim Denetleme, Degerlendirme

yapilmaktadir.

Milli

ve Yonlendirme Kurulu (Kurulus, Gorev

ve Cahsma Esaslan) Yasasi, Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti Milli Egitim
Genclik ve Spor Bakanhgi,
ylirlitlilmesinden,

egitim ve ogretim hizmetlerinin

gozetim ve denetiminden

sorumludur

devlet adma

ve bu gorevlerini

btmyesinde yapacagi orgutlenme ve kurumlasma ile saglamaktadir. (KKTC
Milli Egitim Yasasi Md.68)

9. Okul: Her turlu egitim ve ogretimin toplu olarak yapildigi yer, mektep
seklinde tanimlanmaktadir.

(TDK)

10. ilkokul: Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti
Bakanhgma

bagh, 7-11 yas arahgmdaki

Milli Egitim Genclik ve Spor
cocuklann

devam etmek zorunda

oldugu egitim kurumu (www.mebnet.net)

11. Ortaokul: Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti Milli Egitim Genclik ve Spor
Bakanhgina bagh, 12-14 yas araligmdaki cocuklann devam etmek zorunda
oldugu egitim kurumu (www.mebnet.net)

12. Lise: Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti
Bakanhgina

bagh,

15-17 yas arahgmdaki

Milli Egitim
cocuklann

kurumu (www.mebnet.net)

Kisaltmalar
TC

Turkiye Cumhuriyeti

MEB

Milli Egitim Bakanhgi

TC-MEB

Turkiye Cumhuriyeti Milli Egitim Bakanligi

KKTC

Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti

MEG SB

Milli Egitim Genclik ve Spor Bakanhgi
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Genclik

ve Spor

devam ettigi egitim

BOLUMII

KURAMSAL <;ER<;EVE VE

n.cn.l ARA~TIRMALAR

2.1. Giiven
Arastirmamn bu bolumunde, guven, orgutsel guven, egitim kurumlannda guven
ve konuyla ilgili olarak daha onceden yapilmis olan arastirmalann tespit edildigi
bolumler bulunmaktadir.

2.1.1. Giiven kavrammm tarihsel siireci
Polat (2007)'a gore guven konusu ile ilgili olarak "Onceleri farkli
anlamlarda

kullanilmakia

iken 1980 'li ytllardan

orgutsel davrants alanlarindaki

arastirmalara

itibaren orgut, yonetim

ve

konu olmaya baslayan giiven

kavramtntn orgut anlaminda ve dolaytstyla egitim orgutlerinde de incelenmesi
yenidir" seklinde ifade ederek tammlanustir.

Guven; insanlarm dogasmda var olan bir duygudur ve aslmda tarihin
baslangicmdan itibaren kisisel ve toplumsal iliskilerin onemli unsurlan arasmda
yer alrms ve bircok disipline konu olmustur. (Asunakutlu, 2001). M.O. 500'lil
yillarda guven hakkmda Konfucyus, dengeli ve sosyal iliskiler icin on sart olarak
kabul etmistir. Konfucyus M.O. 500'1-U yillarda, guvenin butun dengeli sosyal
iliskiler icin bir on sart oldugunu kabul etmistir (Kartal, 2010).
Guvenin sosyal snrecler icerisindeki rolu farkh disiplinlerce, kendi bakis
acilanna gore aciklanrmstir. Bunlar il9 ayn grup halinde butunlestirilerek ele
almnustir (Tuzun, 2006:5). Bu il9 grup sunlardir:
1. Kisilik kuramcilanna gore guven; kisiligin koklerinden ve bireyin onceki
psiko-sosyal gelisiminden kaynaklanmaktadir. Guvenin inane ve beklenti
olarak kavramsallastmldigr asamadir.
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2. Sosyologlar ve ekonomistlere gore guven; kurumsal bir olgudur ve kururnlar
191

ve

kururnlar

arasi

kisinin

kuruma

yansittigi

guven

olarak

kavramsallastmldigi asamadir.
3. Sosyal psikoloji kuramcilanna gore gilven; kisiler arasi islemler iizerine
yogunlasrms, bireylerin kisiler arasi ya da grup duzeyinde guveni
olusturduklan veya yok ettikleri bir kavramdir.

Toplumsal ve orgutsel boyutlarda gitgide daha bir onem kazanmakta olan
guven kavrammm her gecen farkli boyutlanyla ele almmakta oldugu, gunumuztln
orgut yoneticileri dolayisiyla okul yoneticilerinin de orgut icerisinde surdurulebilir
bir guven ortami olusturma gayreti icinde olduklan akademik cevrelerce
gozlemlenmekte, bir kavram olarak bireysel ve toplumsal iliskilerde onemli bir
etkiye sahip oldugu konusunda sosyologlar, ekonomistler, psikologlar ve yonetim
arastirmacilan da ortak bir kanaate sahiptirler (Uzbilek, 2006:4). Dolayisiyla
guvenin birey ve grup davramslannda onernli bir belirleyici oldugu konusunda
disiplinler arasmda net bir goru~ birligi bulunmaktadir (Erdem ve Isbasi, 2000).

2.1.2. Giiven Kavrammm Tammi
Guvenin bireyler arasmdaki iliskiler ve toplumun yonetilmesinde eek
onernli bir faktor oldugu konusunda arastirmacilar arasmda fikir birligi olmasma
ragmen, tarumma iliskin ortak bir karar bulunmamaktadir (Hosmer,1995: akt.
Polat, 2009:2). Tarumlanmasmda zorluklar yasandigi icin de guven onemli bir
sorun olarak karsimizda durmaktadir (Mayer, Davis ve Schoorman, 1995, 709).
Guven kavrarru ile ilgili olarak bilim adamlan tarafmdan farkh tammlar
yapilrmstir. Bu farkhhklann nedenleri arasmda, arastirmacilann, guven kavramma
yaklasimlannm kendi akademik pencerelerinden bakmalarmdan kaynaklanan
farkhhklar gosterilebilir. Yine de en rutin etkilesimlerde bile gerekli olan guvenin,
birey ve grup davramslannda onemli bir belirleyici oldugu yonundeki disiplinler
arasi gorus birligi gayet nettir (Erdem ve lsbasi, 2000; akt. Altun, 2010:20).
Guven kavrarmrn psikologlar; guvenen kisi ve guvenilen kisinin tavirlan ve
ozellikleri ile ele almislar, sosyologlar; insanlar arasmdaki toplumsal icerilmislik
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veya sistem guveni olarak, ekonomistler ise hesaba dayah guven veya kurumsal
olarak bakrruslardir (Saym, 2009:41).
Literaturde guven kavrammm iliskin bircok tamm bulunmaktadir. Bu
tammlardan en 90k kullamlanlar asagida verilmistir,
Turk Dil Kurumunun, Buyuk Turkce Sozlugunde; "guven; korku, cekinme ve
kusku duymadan inanma ve baglanma duygusu, itimat" seklinde tammlanrmsnr
(TDK).
1950 yihnda cocugun baskalanna ve kendine karsi kabul edilebilir bir
guven duygusunu gelistirebilmesi anlammda temel guven kavrami one
cikanlrmstrr.Ilirickson, 1950), temel guven kavrammi one cikanr. Temel gtiven,
cocugun baskalanna ve kendine karsi kabul edilebilir bir guven duygusu
gelistirebilmesidir,

Yikilmasi

durumunda yetiskinlikte

temel

gtrvensizlik

yaratmaktadirf Tan, 1978:18). Luhmann (1979)'a gore gtiven; "bireyin karsi
tarafm adil, etik kurallarma uygun ve ongorulebilir bicimde davranacagma iliskin
inancidir (Akt. Polat, 2009:3)" seklinde tammlanrmstir,
Guven, bir

kimsenin

diger kimsenin

dogrulugu,

durnstlugu

ve

guvenirligine iliskin beklentisidir (Chow ve Holden, 1997; akt. Polat, 2009:5).
Webster ansiklopedik sozlugunde (1993, 1059) ise "kendi ya da baskasi
uzerinde mutlak gttvenilirlik saglanmasi hali" olarak tammlanmaktadir.
Phillips (1999, 137) guveni, emin olma durumu olarak hir insana ya da bir
seye bel baglanabilecegine duyulan kesin inane seklinde tammlarrnsur.
Fukuyama (2000) guveni; uyelerinin ortaklasa paylasngi normlara dayah, duzenli,
durust ve isbirligi yontmde davranan bir toplumda, ortaya cikan beklentilerdir.
Farkh orf, adet, gelenek, deger, sembol, din, ideoloji gibi, ahlaki, sosyal ve
kulturler ve alt kulturler bireyler bazmda fakh anlamlar, degerler ve cncelikler
tasimaktadir (Akt. Polat, 2009:5).
Mishra'ya gore (1996) guven; bireyin karsidaki tarafm kendisini etkileyen
davramslannda ve kararlannda kendisine karsi durust, tahrnin edilebilir ve acik
bir sekilde davranmasi ve onun cikarlanru gozetmesidir (Akt. Polat, 2009:4).
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Solomon ve Flores (2001 : 18)' e gore guven, taahhiltlerde bulunan kisilerin
bunlan yerine getirmesidir. Kisilerin vaatlerle, duygularla ve tutarhhklarla imal
ettigi yarattigi, insa ettigi, korudugu ve surdurdugt; bir seydir.
Guven, sosyal iliskilerin temeli olarak kisinin karsismdakinin maksadma,
beklentilerine, sozlerine ve iyi niyetine duymus oldugu itimattir (Lewicki ve
diger., 1998, akt. Memduhoglu ve Yilmaz, 2010:262).
Guven, bir tarafm diger tarafm kontrol ve gozetme kapasitesini hesaba
katmadan, diger taraftan onemli bir gorevi yerine getirecegine olan inane ve diger
tarafm kendisini koruyacagma dayah savunmasiz kalma durumudur (Mayer ve
diger., 1995; akt. Polat, 2009:4).
Guven, bireyin karsismdakinden kisisel olarak yarar gorecegine veya en
azmdan istismara ya da zarara ugramayacagina yonelik olumlu beklenti icinde
olmasidir (Rausseau ve diger., 1998; akt: Mernduhoglu ve Yilmaz 2010:262).
Guven, bir grubun baska bir grubun yardimsever, guvenilir, yeterli, durust
ve acik olduguna dair rahatliga dayanan savunmasizhga istekli olmasidir, Guven,
risk almayi ve bir insanm baska bir insana zarar verici davramslar gostermeyecegi
rahathgma dayanan savunmasizligi icerir. Guven, insanlar arasmda etkili is birligi
ve iletisimi saglayan, insan iliskilerinde belirsizligi azaltan bir unsur ve
beklentilerimizin karsi taraf tarafmdan karsilanacagma dair duydugurnuz inanctir
(Hoy ve Moran, 1999; akt. Kilmc, 2010: 10).
Butler ve Cantrell guveni; "bir bireyin, digerlerinden guvenin niteliklerini
olusturan (butunluk, uzmanlik, tutarhlik, durustluk ve acikhk) bes noktaya iliskin
belirtisidir" (Polat,2009:3).
Erdem ve lsbasi (2000)'na gore giiven, bir tarafm diger tarafm
eylemlerinden zarar gormeyeceginden veya karsi tarafm risk yaratmayacagmdan
emin olmasidir. Diger bir deyisle guven, karsi tarafm eylemlerinin zararh
olacagmdan 90k yararh olacagina iliskin beklentilerdir. Guven, bir tarafm diger
tarafm

eylemlerinden

zarar

gormeyecegine

veya

karsi

yaratmayacagma yonelik emin olmasidir (Akt. Kartal, 2010:8).
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tarafm

risk

Tuzun, (2006:7) cahsmasmda guven kavrami ile ilgili yapilan tarumlarm
bir kismmm
savunmasiz

diger taraftan

beklentiye,

bir kismmm

da diger tarafa karsi

belirtmistir,

Literature bakrldigmda

kalma istegine yogunlasngnu

giivene iliskin oldukca cok tarumm yapildigi gorulmektedir. Bu tarumlardan

bazilan guveni genel olarak tammlarken, bir kisrm orgutteki iliskilere dayah
olarak tammlamakta ve bazilan da, orgut dtizeyinde tammlamaktadir. Bu
tammlann hepsindeki ortak nokta ise, guvenen ve guvenilen iki tarafm
bulunmasidir. Guven, insanlararasi iliskilerde kritik bir oneme sahiptir.
Orgutte kisi ve gruplar arasmdaki guven, orgutun etkin isleyisi, uzun
donemdeki istikran ve orgut uyelerinin refahi acismdan yasamsal bir unsur olarak
nitelendirilmektedir (Cook & Wall, 1980; Dirks, 1999; akt. Ulbegi, 2011).

2.1.3. Giiven Tammlarmm Ortak Ozellikleri
Guven,

tammlan

incelendiginde

ortak

bazi

ozelliklerin

oldugu

gorulmektedir. Guvenin olusmasi icin; iki tarafm olmasi, bu iki tarafm tutum ve
davranislan, karsihkh bagimhhk ve yarar kosullanrun olusmasi gerekmektedir.
Onemli bir nokta da, guvenin ihlal durumunda zarar gorulmesi, guvene saygi
durumunda ise kazanc saglamasidir (Hosmer,1995; akt. Polat,2007:34).
Tuzun (2007), guven tammmda yer alan her iki tarafa acikhk getirerek;
yazmda yapilrms olan tammlara bakildigmda, tammlarm bir kismirun karsi
taraftan olan beklentiye, bir kismmm ise karsi tarafa savunmasiz kalma istegine
yogunlastigr gorulmektedir demektedir.
Cubukcu (2010)'ya gore Guven; gelecege donuk pozitif bir beklentidir,
oznesi insan veya insanlardir, belirsizlik ve dogal olarak risk icerir, guven sonucu
beklenen fayda muhtemel zarardan azdir, oznel ve nesnel bazi temeller uzerinde
gelisir, guclenir veya zayiflar, kayboldugunda yeniden kurmasi zordur, adalet ve
etik gibi insani degerlerle yakmdan ilgilidir, bilissel ve duyussal yapilan birlikte
icerir ve en onemlisi de insan davramslannda onemli bir belirleyicidir (Cubukcu,
2010:11).
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Literatilrdeki guven tammlanna bakildigmda, kavrama iliskin su belirgin
ozelliklerin ortaya 91kt1g1 gorulmektedir (Polat, 2007:34):
1. Guvenen kisinin acikliginda ve savunmasizhgmda ams,
2. Guvenilen

kisinin davramslanmn,

guvenen kisi tarafmdan kontrol

edilmemesi ya da daha az kontrol edilmesi,
3. Olumlu beklentinin karsi tarafa iliskin bazi ozellikler (durustluk, 1y1

niyetlilik gibi) ve bunlara yonelik algilardan etkilenmesi,
4. Guvenin olumlu yonde bir beklenti ve inane olmasi,
5. Guvenin risk icermesi ve risk alma istegi olmasi,
6. Iki veya daha fazla insanm etkilesimi ile bicimlenrnesi,

7. Guvenin bir beklenti, istek ve inane icermesi,
8. Karsihkh bagrmlihgi zorunlu kilmasi,
9. Zamanla gelismesi,

2.1.4.

Giiven Tammmda Ortak Kavramlar

Bir iliskide guvenen risk ustlenir, istismar edilme olasihgim kabul eder;
guvendigi kisinin kendi istedigi ve onemli gordugu davramslan gosterecegine
yonelik iyimser bir beklentisi vardir, Bu nedenle, risk, belirsizlik, beklenti ve
zarar gorme ihtimali guven kavrarmrun onkosullan olarak ele almmahdir (Erdem,
2003:157).

2.1.4.1. Risk

Risk kavrammi gtiven yapismda onkosul kilan temel neden, karsi taraftan
emin olma yargrsim, karsi tarafa guvenme duygusundan ayirmasidir. Emin olma
durumunda altematif davrams yok sayihr, dolayisiyla riskin olmadigi kabul edilir.
Oysa bireylerarasi guven iliskisinde kisi, altematif bir davrams sergileme imkam
varken, hayal kmkhgma ugrama ihtimalini goze alarak karsi tarafa guvenir,
dolayisiyla risk ustlenir (Mayer ve diger., 1995; akt. Erdem, 2003:157).
Gilven ihtiyaci, yalmzca risk iceren durumlarda ortaya cikmaktadir (Mayer,
Davis, & Schoorman, 1995, s. 711). Risk, guven icin firsat olustururken, gtrvenmek
de risk almaya onculuk etmektedir (Ulbegi, 2011). Guvenen kisi baskasmdan
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gelecek ihanet ve zarar icin var olan potansiyelin farkmdadir ve digerinin uygun
hareket etmesi ile ilgili belirsizlik bir risk kaynagidir. Oyleyse guven, risk ve
birbirine bagimhhk

kosullan altmda korumasiz olma gontilltiltigtidtir (Hoy ve

Tschannen-Moran, 2003; akt. Polat, 2009:25).

2.1.4.2.Belirsizlik
Insan iliskilerinde belirsizlik nasil guvensizlige yol aciyorsa, bireyin kendi
gelecegi ve dunyarmzm gelecegine iliskin belirsizlikler

de guvensizlige neden

olmaktadir (Doruk, 2009: 191-192). Riski guvenle iliskilendiren olgu belirsizliktir.
Zira iliskinin sonuclanna

yonelik bir belirsizlik yoksa risk de yoktur ve bu

durumda, guvenin iliskide bir rolu de yok demektir (Das ve Teng, 2001; akt.
Erdem, 2003:157).

2.1.4.3. Beklenti
Guven beklentilerle yakmdan iliskilidir, Bireylerarasi guven iliskisindeki
temel beklenti olarak en sik belirtilen, karsi tarafm yetkinligine, rolunu basanh bir
bicimde gerceklestirecegine

yonelik beklentidir.

Bunun yanmda, eger taraflar

aralarmda daha derin ve duygusal temeli olan bir guven iliskisi yasryorlarsa, bir
tarafm digerinin cikarlanna oncelik verecegi yontinde bir beklenti olusur ve bu
beklenti ile bireyler iliskilerinin geleceginden odunc ahrlar (Erdem, 2003:158).
Okul

ortammda

mudurun,

ogretmenlerden

istenen

yuksek

performansi

gcstermelerini beklemesi, beklenti kosuluna bir ornek olarak gosterilebilir.
Beklentilerin gerceklesmemesi
olmaktadir.

Kisiler

gunluk

ya da karsilanmamasi

etkilesimlerinde,

iliskilerinde

guvensizlige neden
duzen

ve istikrar

beklerler. lliskilere yonelik beklentiler ise birey, grup ya da toplumun etik olarak
onaylayabilecegi davramsla gostermesidir (Doruk, 2009: 159).
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2.1.4.4. Zarar Gorme Ihtimali
Guvenen kisi karsi tarafi kontrol etmeyi ya da izlemeyi dusunmeden, olasi
kotu niyetli eylemlere ya da gorebilecegi zararlara karsi bu ihtimali gonullu olarak
kabul eder. Bu durum, bir guven iliskisinde gontilltl olarak riskin ustlenilmesidir.
Bunun devammda taraflar giderek, karsihkhhk
yonlerini

istismar etmeyeceklerine

iliskisi icinde birbirlerinin zayif

yonelik bir inanca sahip olurlar (Erdem,

2003:158).

2.1.5. Giiven Kavrammm Sunflandmlmasi
Guvenle ilgili yapilan arastirmalar
gorulmektedir.

Bunlar; kisilerarasi

temel olarak ti9 alana odaklandigi

guven, yoneticiye

duyulan

gtiven ve list

yoneticiye duyulan guvendir (Polat, 2007:34). Orgut ortammda bireye guven
meslektasa, asta ya da uste gtiven olmak uzere iki yonelimlidir. Dikey yonelim
orgut icindeki ast-ust iliskilerine dayah olusan guvendir, Ustlerin ongorulebilirligi
ve onlara duyulan inanca dayah olarak yonetime gilven olusurken; yoneticilerin,
astlarmm bagimsiz bir sekilde islerini yapabilme
istekleri

ile

yeteneklerine

yapacaklarma

olan

inane,

inanma derecesi ise yonetilene

yetenegine

islerinde

ve isleri kendi

sorumlulugu

paylasma

(astlara) guveni olusturmaktadir

(Wang ve Clegg, 2002; akt. Polat, 2007:35-36).
Literatiirde bircok guven cesidi karsirmza cikmaktadir. Karaktere dayah
guven, surece dayah guven, kurumsal guven, korkuya dayah guven, ozdeslesmeye
dayah guven, hesaba dayah guven, bilgiye dayah guven bunlardan bazilandir
(K1lm9, 2010:38).

2.1.5.1. Korkuya Dayah Giiven
Bu guven cesidi korku ve firsatcihk uzerine kuruludur. Korku temelli
guvende, guven iliskisini belirleyen faktor korkudur. Guven iliskisinde taraf olan
bireyler, bu iliskinin zarar gcrmesinden korku duymaktadirlar.
durumda taraflann beklentileri gerceklesmeyecektir,
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Cunku boyle bir

Bireyler, guven iliskisinin

zedelenmesinin ortaya cikaracagi olumsuzluklardan

oturu endise duyrnaktadirlar

(Cimen, 2007; akt.Kilmc, 2010:39).
Korku temelli guven genellikle iliskinin ilk safhalannda ortaya cikan bir
guven turudur. Bu tur bir guven iliskisinde insanlar kendilerinden beklenen ve
istenen sekilde davramsta bulunurlar. Bireyler vaat ettikleri seyleri yapmamaktan
ya da yapamamaktan

endise duyarlar. Bunun yarunda, bu iliski turtmun 90k

kmlgan oldugu ve en ufak bir yanhs, ihlal ya da uyurnsuzlukla

ciddi zarar

gorebilecegini soylemek mumkundur (Yucel, 2006; akt. K1hn9, 2010:39).
Kisinin kendine guvenini kaybetmesine neden olan korkulardan biri de
basansizhk

korkusudur. Her insan basanh olmak ister. Basanya duydugu asm

istek yuzunden, basansizhga

ugrama korkusu ortay cikabilir (Doruk, 2009: 184-

188).

2.1.5.2. Hesap Temelli Giiven
Hesap temelli giiven iliskisinde guvenen kisi, guvenilen kisinin ortaya
koyacagi davramslardan

fayda saglayacagim dusunerek ona gilvenmektedir. Bu

guven iliskisinde taraflar, guven iliskisinin yikilmasi sonucu ugranacak muhtemel
zararla gilven iliskisinin
degerlendirir

ve

gilvenmeyeceklerine

olumlu sonuclanmasi

yapilan

bu

degerlendirmeye

sonucu elde edilecek faydayi
gore

karsi

tarafa

guvenip

karar verirler (Uzbilek, 2006:12). Bu tur gilven iliskilerinde

guvenen, gtivenilen bireyin yararh davraruslar sergileyecegine dair pozitif algilara
sahiptir

(Reyhancglu,

2006;

akt. K1hn9, 2010:40).

Yucel'e

(2006)

gore,

hesaplanrms guvende taraflar guven iliskisi sonucu ortaya cikmasi muhtemel
fayda ve zararlarm analizini yaparak birbirlerine guvenmeye veya guvenmemeye
karar verirler (Akt.Kilmc, 2010:40).
Hesaplanrms sekli davramslann tutarhhgma dayarur. Bireyler yaptiklan ve
soylediklerinin

sonuclanndan

korktuklan

icin guven duymak durumundadirlar

(Lewicki ve Bunker, 1998; akt. Saym, 2009:46). Guven iliskisine bir zarar gelirse,
bireyler

kendilerinden

getiremeyeceklerdir

guven

iliskisi

icinde

beklenen

taahhutleri

yerine

(Robbins ve Decenzo, 2001; akt. Tuzun, 2006:20). Baska bir

ifade ile karsi tarafm iliskiye zaran olacak bir davrams gostermesi durumunda

16

elde edecegi
guvenmeme

fayda ve zararlann
derecesinin

analizinin

hesaplandigi

yapilmasi

guvendir

sonucunda

guvenme

veya

(Cimen, 2007:92).

2.1.5.3. Bilgi Temelli Giiven
Guvenen ve guvenilen arasmda zamanla yenilenen etkilesimlerde,

soysa

degisimlerin kalitesine dayanarak ortaya cikmakta olan guvendir (Erden, 2007).
Bilgiye dayah guven iliskisi tehdit ya da korkuya degil, taraflarm birbirleri
hakkmda sahip olduklan bilgiye dayah olan bir tiir guven iliskisini icermektedir
(Lewicki ve Bunker, 1998; akt. Saym, 2009:46).
Kisinin
bulunabilme

sahip

oldugu

ve dolayisiyla

ozellikleri

guvenme

bilme,

kisi

hakkmda

ya da guvenmeme

tahminde

tercihini

yapmaya

dayamr, Diger kisi veya grup hakkmda supheler geri cekildiginde ve guvenilir
bilgiye dayah pozitif beklentiler

bunun yerini aldiginda ortaya cikan guven

seklidir (Cimen, 2007:92).
Bilissel guvenin en iyi izlendigi surece ornek olarak, karsi tarafm teknik
yeterliligine

(beklenen

rol

performansi)

mumkundur:

'Bu isi yapabilir',

yonelik

degerlendirmesi

duyulan

guveni

vermek

bir bilissel guven ifadesidir

(Erdem, 2003 ).
Bilgi temelli guvende taraflarm birbirleri hakkmda sahip olduklan bilgi
dtizeyi guven iliskisinin temel belirleyicisidir

(Lewicki ve Bunker, 1996;

akt.

K1lm9, 2010:40). Birbirlerini iyi tamyan ve birbirleri hakkmda bilgi sahibi olan
bireyler, birbirlerine
(Small,

2004;

guvenip-guvenemeyeceklerini

akt: Kihnc,

2010:40).

daha iyi tahmin edebilirler

Her iki taraft ta birbirlerine

nasil

davranacaklanm bilirler ve guven de bu noktada baslamaktadir (Cirnen, 2007).
Bilgi

temelli

adlandmlmaktadir

guven,

bilissel

guven

(Child, 1998; akt: Erden, 2007).
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( cognitive

trust)

olarak

da

2.1.5.4. Ozde~le~meye Dayab Giiven
Ozdeslesmeye dayah guvende kisiler birbirlerinin isteklerini ve niyetlerini
anlayip

buna

uygun

davramslar

sergilerler

(Tuzun,

2006:21).

Taraflann

birbirlerine empati kurarak guven duyduklan bir guven turudur. Ozdeslesmeye
dayah guven, guvenin en ust boyutudur. Bu boyutta artik taraflar birbirlerinin
secimlerini iyice ozumsemislerdir. Boyle bir durumda kisinin aym gruptan olmasi
onu daha guvenilir kilmaktadir (Small, 2004; akt. K1lm9, 2010:40).
Bir birey karsismdaki kisinin goruslerini onayladiktan
kendisi acismdan baslanus

olur. Birey karsismdakinin

sonra guven sureci

davramslanru

onceden

tahmin edebilir ve giivenilebilir olarak gormeye baslar ve digerlerine yonelik
guven ve baghhk gelistirir, Karsismdaki kisi olumlu cevap verirse aralarmdaki
baglar saglamlasir. Orgutlerde, 90k uzun suredir birlikte cahsan, ortak deneyimleri
olan, hem iste hem de sosyal hayatlarmda bir arada olan is arkadaslan arasmda bu
tilr bir giivenden soz etmek mumkundur. Bu guven taraflar arasmda duygusal bir
bag gelistiginde
digerlerinin

gerceklesmektedir

istek ve niyetlerinin

(Tuzun, 2006:21-22).

Baska bir ifade ile

tam olarak icsellestirildigi,

taraflar arasmda

duygusal bir bagm olusturuldugu guven turudur (Artuksi, 2009: 16).

2.1.6. Giivenin Yaprsi
Guven kavrami daha 90k guveni olusturan unsurlar ya da guven ortammm
saglanmasi

nedeniyle

elde edilecek faydalar acismdan

ele almnustir.

Guven

olgusunu aciklayan tipolojiler, giivenin yapisi yerine giivenin ne kadar var oldugu
ve uzun omurluluk, gucluluk gibi temellere ne kadar dayandigi ile ilgilenmistir,
(Soylar , 2011)
Giivenin yapisiru irdeleyen

simrh sayidaki cahsmada

guven, birincisi

bilissel, hesaplanrms ve rasyonel digeri ise duygusal olmak ilzere iki boyutta ele
ahnmistir (Young ve Daniel, 2003: 140).
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Hesaplannus Giiven; kokleri 1958 ve 1962 yillannda yapilan deneysel psikoloji
cahsmalanna dayamr. Giiven olgusunun duygusal ve sezgisel tarafmdan 90k
giiven duymanm maliyetini, faydalanm ve olusabilecek zararlan ele almaktadir,
Bir baska deyisle bir kisiye neden ve hangi durumlarda giivenilmesi gerektigini
tartisir, Bilissel, hesaplanmis guven tiiriine is yerinde ve is yasammda sikca
rastlarur.
Duygusal Giiven; bireyin negatif ve pozitif duygulanm on plana cikararak giiven
duygusu olusturmasidir. Duygularm insan yasammda onemli bir rolu vardir.
Dolayisiyla isyerinde birilerine karsi giiven ya da giivensizlik duygularmm
olusmasmda olumlu ve olumsuz dusuncelerin yeri buyuktur.
Tablo 1. Giiven Tiirlerinin Rasyonel Ve Duygusal Temelleri
Yilksek

Dusuk

Hemen Hemen Yok

Ideolojik Gtiven

Bili~sel Guven

Rasyonel Tahmin

Dusuk

Duygusal Guven

GunlukSiradan Guven

Olasi Tahminler

Hemen Hemen Yok

Inane

KaderrKrsmet)

Belirsizlik ve Panik

k
~
Yilksek

Kaynak: Ferhat Ozbek, "Insan Iliskilerinde Gtivenin Yeri ve Onemi", Endilstri ili~kileri
Ve insan Kaynaklan Dergisi. 2004 cilt:6/1 s.10.

Tablo 1 'de bireylerdeki duygu ve rasyonellik olgulanmn agirhgmm hangi tur
giiven bicimini olusturdugunu aciklamaktadir. Duygusalhk ve rasyonellik
kavramlarmm yuksek duzeyde kullarulmasi sonucunda 'ideolojik

guven'

olusmaktadir. Duygusal davrarusm yuksekligine karsm rasyonel davramsm dii~iik
olmasi ile 'duygusal guveni ortaya cikmaktadir. Bir bireye ya da gruba karsi
guven duygusu olustururken rasyonel dusuncenin olrnamasi halinde de 'inane'
kavrami soz konusu olmaktadir. Bilissel giiven ya da hesaplannus guven rasyonel
dusuncenin on planda oldugu durumlarda olusan guven tiiriidiir. Duygusalhk ve
rasyonalitenin hemen hemen hie yer almamasi halinde ise 'belirsizlik ve panik'
aciga cikmaktadir (Ozbek, 2004: 10).
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2.1.7. Giivenin Olusmasi

Gtiven; bireysel duzeyde, grup duzeyinde, orgutsel ve kurum duzeyinde
olusmaktadir. Guvenin olusturulmasi,

ortak degerlere

dayanan kulturun

yaratilmasi ile baslar (Asunakutlu, 2006:20). Genel anlamada durustluk ve
dogruluk olan guven, orgutsel basan icin gerekli oldugu, fakat kisa surede
olusturulmadigi, uzun ve ozverili cabalar gerektirdigi konusunda ortak bir kanaat
mevcuttur (Demircan ve Ceylan, 2003:139).
Guven cogu kez goze gorunmez "seffaf" varsayilan bir seyse de, surekli
bir ozen ve cabanin urunudur. Guven bir kez tesis edildi mi, arka plana cekilir,
bildik ve o nedenle pek de bilincli olmayan aliskanhk ve uygulamalarm icine
gomulur, Arna giiveni, onun bu arka plandaki konumuyla bir tutmamak gerekir.
Guven ancak kendisine meydan okundugunda veya ihlal edildiginde (geriye
donup bakildigmda) gorunur hale gelir. Gilven bir ruh hali ve duygusal beceri
meselesidir, hayal gucilntm bir fonksiyonu oldugu kadar, muzakere ve anlamanm
urunudur (Solomon ve Flores, 2001).
insanlar iliski icinde bulunduklan kisilere karsi guven gelistirirken,
birbirlerine duyduklan guveni olustururken davrams ve tutumlardan, sosyal
iliskilerden ve beklentilerden hareket etmektedirler (Asunakutlu, 2002:2).
Guven biz istedigimizde, hemen olusan bir davrarus degildir. Zamanla,
yavasca ve adim adim yaratihr, Guven tammlanndan yola cikarak guven
iliskisinin ortaya cikabilmesi icin il9 durumun olusmasi gerekir (Lewicki ve
Bunker,1996; akt. Polat,2007:33-34).
1. Gelecekle ilgili celiskiler ve belirsizligin olmasi,
2. Gelecekle ilgili kararlann ve sonuclannm baskalannm davramslanna bagh
olmasi,
3. Olusabilecek zarar ihtimalinin, olumlu ve faydah durum ihtimalinden daha
kuvvetli olmasi.

Bireyler, orgutsel hedeflerine ulasmak icin cesitli yollarla birbirlerinden
yardim almalan gerekmektedir. Yoneticiler, cahsanlanna karsi yardimseverlik
davramslan sergilediklerinde, guven duygusu olusacaktir. Karsihkh guven
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iliskisinin olusabilmesi icin, guvenen taraf karsismdaki kisinin kendisi acismdan
onemli sonuclar doguracak ve cikarlanm etkileyebilecek davramslan ve
kararlanna bagimhdir, karsismdaki kisinin guvenen tarafm cikarlanru gozeterek
karar alacagma inanmak durumundadir (Tuzun, 2006:8).
Guven sosyal iliskilerin temelini olusturur ve bu temeli canh tutar. Dolayisiyla
kisisel sorumluluklar, sozler ve taahhutler gerektirir ve bunlarm pratikte
uygulanmasmi bekler (Doruk, 2009:163).

2.1.7. Giivenin onemi
Guven; yapici insan iliskileri dinamiklerinden en onemli olamdir. Kisisel
ve diger iliskilerin cogunda somut olarak gozukmeyen ama hissedilen bir
gercektir, Guveni tesis etmek, tehlike anmda onu koruyabilmek insan iliskilerinin
daha saghkh ve daha anlasihr olmasim saglar (Doruk, 2009:159-165).
insanlar her zaman guven icinde yasamak isterler ve hep bunun arayisi
icindedirler, Cunku insan guvenmeden ve guvence olmadan yasayamaz, Aslmda
bireylerin kisisel, sosyal ve toplumsal yasarn alanlarmda karsihkh guven
duygusuna ihtiyaclan, onlan dayamsma ve isbirligine goturur, Dolayisryla guven,
her zaman her yerde herkesin daima aradigi ve ortaklasa paylastiklan bir
duygudur (Erdem, 2003:37). Ornegin bir kimse bir doktora, avukata, mahkemeye,
okula, ogretmene alisverise vb. gittiginde orada oncelikle gtiven ve guvence arar
ve her yerde guvenli olmayi bekler. Bu da insanm hicbir zaman guvensizlik icinde
bulunmak istemedigini, ustelik her zaman baskalanndan ve geleceginden emin
olmayi dil~ilndilgilnilgosterir,
Guvenin varhgr hem bireysel, hem bireylerarasi, hem de toplumsal hayatm
dilzenlenmesinde onemli yer tutar. 0 karsihkh iliskilerin surdurulmesinde bir bel
baglama, dayanma, sadik kalma, soz verme ve sozunde durma fiilidir.
Bireylerarasi surdurulen iyi iliskiler sonunda ortaya cikan guvenin hayatm akisi
sirasmda hissedilmemesi, dusunulmemesi ve yasanmamasi bir bakima hayatm
felc olmasi demektir (Solomon ve Flores, 2001 :55-57).
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Guven kavrammm

birey ve toplumlar

icin tasidrgi onem oteden beri

bilinmektedir. Bu konularda arastirma yapan yazarlar toplumlardaki yuksek guven
dtizeyinin isbirligi egilimini

de artirdigmi

belirtmektedir.

Ozellikle

insanlan

psikolojik acidan bir arada tutan, onlara emniyette olduklan duygusunu veren ve
tum insan iliskilerinin temelinde yer alan guven, isgorenlerin hayata iliskin bakis
acilanm

da olumlu veya olumsuz

yonde etkileyebilir

(Yilmaz ve Sumbul,

2011: 173).
Guven taahhutlerde
gercegidir.

Gtiven

sorunu

bulunma,
gtivenin

soz verme ve bunlan
yitirilmesi

degil,

yerine

taahhutte

getirme

bulunmayi

beslememe sorunudur. Taahhutler ozgilrlilgil kisitlamaz, tersine onun onkosulu ve
ifadesidir. Guven ictenlik, sahicilik, durustluk, erdem ve onur icerir (Solomon ve
Flores, 2001 :9-24).
Sosyal sermayenin asil ogesi guven, kurum icinde iliskilerde birliktelik
saglayan temel yapistmci

gorevini ustlenir. Gtiven olmaksizin

hedefine ulasamaz ve isler yolunda gitmez (Rosen, 1998;

hicbir kurum

akt. Ko9, 2008:1).

Guvenin gelistigi, yerlestigi, beslendigi ve korundugu bir toplumda, orgutsel
faaliyetlerin daha saghkli ve orgutsel yeniliklerin

de daha basanh olabilecegi

belirtilmistir, Bunun tersine birbirine giivenmeyen insanlarm olusturdugu orgutler
resmi kurallar ve duzenlemeler sistemi olacaktir, Zaman zaman sistem bireyleri
baskici yontemler kullanarak kendi kurallarma uygun davranmaya zorlayacaktir
(Fukuyama, 2000:40).
Gtrven gibi paha bicilmez bir degerin surekli ictenlik, dogruluk, durustluk,
ozune ve sozune baghhkla beslenmesi ve israrla korunmasi icin ozen gosterilmesi
gerekir. Su halde guven cift yonlu ya da karsihkh olma, yani onun bir guvenen ve
guvenilen, bir de kendine ve karsismdakine
Flores, 2001 :9-29).
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guvenme yonu vardir (Solomon ve

2.1.9. Giiven Bicimleri
Guvenin yapilan arastirmalar neticesinde cesitli bicimlerde olabilecegi
gorulmustur. Bunlar; genel guven, kisilige dayah guven, surece dayah guven ve
kisisel iliskiye dayah guven seklinde smiflandmlabilir.
2.1.9.1. Genel Giiven
Genel guven, herhangi bir kisinin digerlerine olan genel gtiven egilimini
temsil eder (Paker, 2009: 18). Hi9 kimse kendi kendine yetemez. Her birimiz,
diger insanlarm sundugu seylere gereksinim duyanz. Diger insanlarla tum
iliskilerimiz bu gereksinimlere dayanmaktadir (Giblin, 2001 :9).
Guven grup ici uyeliklerden kaynaklamr, Insanlar milli kulturun bir uyesi
olarak baskalanna guvenme ya da guvenmeme egilimi tasir, Guven sadece grup
uyeliginin paylasilmasmdan kaynaklanmaz, diger gruplara da toplum icerisindeki
rolleri veya statulerinden dolayi da guven gelistirilebilir. Ornegin doktorlara
guven duyulur cunku onlan yetistiren sistemlere guvenilir, 0- st duzey yoneticilere
ve akademisyenlere kurum icindeki mevkileri nedeniyle guvenilir (Tyler ve
Degoey, 1996; akt. Demircan ve Ceylan, 2003:141).

2.1.9.2. Klsllige Dayah Giiven
Guven, kisilik ozelligi olarak da gorulebilir, Ornegin, durustluk herhangi
birine guvenmeye yol acan bir kisilik ozelligidir (Mayer, 1999; akt. Demircan ve
Ceylan, 2003: 141 ). Yetenekli oldugu tahmin edilen insanlara daha fazla guven
duyma egilimi vardir, Guveni gelistirmede onemli bir faktor de kisinin gosterdigi
davramslannm tutarhhgidir. Kisilige dayali giiven, liderlerin veya diger kisilerin
kisisel ozellikleri acismdan sahip oldugu guvenilirlik duzeyini ifade eder
(Demircan ve Ceylan, 2003:141). Basanh insan iliskileri, bir baskasina istedigi bir
seyi vererek, karsiligmda kendi istedigi bir seyi almak demektir (Giblin, 2001: 15-

24).
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2.1.9.3. Siirece Dayah Giiven
Guven sosyal iliskilerin bir sonucu olarak da gorulebilir. Gilven sadece bir
tarafm digerine karsi tutumu degildir; ancak taraflarm karsihkh
ortaya cikar. Bu karsihkh
etkilesimler

yaklasirn ele ahndigmda

suresince guvenin gelisiminde

Surece dayali giiven, baskalanyla

etkilesiminde

iletisim, tekrarli

sosyal

en onemli belirleyici haline gelir.

tekrarh olan ve suregelen etkilesimlerden

kaynaklamr ve buyuk olcude karsihkh bir yapi tasir (Akt. Demircan ve Ceylan,
2003:141).

2.1.9.4. Kisisel IIlsklye Dayah Giiven
i~

dunyasmdaki

tum

iliskilerindeki basansizhklar

basansizliklann

%66

ile

%

90'mm,

insan

oldugu kamtlanrrus bir gercektir. insanlarla giiven

dolu iliskiler kurmayi ogrenmekle

basan ve mutlulugun kendiliginden

artngi

gorulur (Giblin, 2001:13).

2.2. Orgiitsel Giiven
2.2.1. Orgtitsel Giiven Kavrami
Yilmaz (2006)'ya gore orgutsel guven, risk iceren durumlarda bile, bireyin
orgutun kendisini etkileyecek uygulama ve politikalara karsi olumlu beklentiler
tasimasi, kendisini desteklemesidir (Yilmaz, 2006. Akt.: Soylar, 2011). Orgutsel
guven Bokeoglu ve Yilmaz (2008) tarafmdan da bir cahsamn orgute sagladigi
destege iliskin algilan, liderin dogru sozlu olacagma ve taahhutlerinde duracagma
olan inaner olarak tammlanrrustir.
"Belirli amaclann

gerceklesmesi

yapiyi

tum

olusturan

baglamlannda

ogelerin

Arslan, (2009)'a
icin olusturulan
dogruluk,

birbirlerine karsi duyduklan

gore ise orgutsel guven;

orgutsel yapi icerisinde bu

inane,

baghhk

ve

samimiyet

soyut ama davraruslarla somutlasan

bir surectir"
Asunakutlu

(2002)'ya

gore, orgutsel gtiven, karsi tarafm eylemlerinin

zararh olacagmdan 90k yararh olacagma iliskin beklentidir.
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Memduhoglu ve Yilmaz (2010)'a gore orgutsel guven, cahsanlann,
yoneticilerin ve diger paydaslann iyi niyetine ve samimiyetine olan inanci ifade
etmektedir.
Orgutsel guven, kuruma guven, yoneticilere guven ve cahsanlararasi guven
olarak smiflandmlmaktadir (Ozen, 2003). Orgut icinde var olan guven, kisiler
arasmda var olandan daha karmasiktir. Boru ve arkadaslan (2007; akt: Soylar,
2011) kurum icinde guveni, yoneticiye ve cahsma arkadaslanna guveninin alt
boyutlanm arastirmak icin yaptiklan cahsmada guvenin boyutlanm; Yoneticiye
guvenin on boyutu, calasanlan destekleyen, durust ve adil, takim lideri, olumlu
calisma ortami yaratan, kendine guvenen, bilgi paylasan, gerginlik yaratmayan,
guven veren, yetkin, yetki veren ve astim onemseyen. Cahsma arkadaslanna
guvenin dokuz boyutu; bilgi ve cabasi ile basarmak isteyen, kendini gelistiren,
durust ve acik, sevecen, istismar etmeyen, hosgorulu, sorumluluk sahibi, politik
olmayan, uyumlu. Kuruma guvenin on boyutu; pozitif imaja sahip, durust ve
hakkaniyetli isleyise sahip, huzurlu ve adil bir ortama sahip, ise alim ve ise uyumu
onemseyen, baghhk yaratan, mali guce sahip, cahsanlara ilgili ve saygih, objektif
performans degerlendirmesi yapan, cahsanlann ihtiyaclanrn dikkate alan, uzun
sureli istihdam saglayan seklindedir.
2.2.2. Orgiitsel Giiven Olusumu
Dogrudan orgute ait olan ve insanlara guveni icermeyen bir guvendir (Erden,
2007). Orgutlerde benlik saygisi ve kendilerine olan gilven duygulan gelismis
kirni kisiler vardir, Gtiven duzeyi yuksek olan insanlar engelleri asabilmekte,
dusuk olan insanlar ise birtakim engeller crkarmaktadirlar (Fisher, 1999; akt:
Erden, 2007). Orgutsel guven orguttin birimleri arasmdaki guven derecesi olarak
da tammlanabilir (Erden, 2007). Ko9 (2008)'un, Hultman (2002)'den aktardigma
gore orgutlerde guvenin etkisini anlayabilmek icin bahk akvaryumu omegi yeterli
olacaktir. Buna gore balik ve su bir ekosistem olusturur, Temiz suda bahk
yuzebilir, pis sularda ise bahk olur. Orgutteki guven de akvaryumun suyuna
benzetilerek orgutun fonksiyonlanrn saghkh bir sekilde yerine getirebilmesi icin
gerekli olan onemli bir kosul olarak verilmistir. Buna karsihk olarak ise sistematik
guvensizlik, orgutte kirlilige yol acabilmekte ve orgute zarar verebilmektedir
(Ko9, 2008). Orgutlerde gilven olusturmanm belli bir formula bulunmamakla
25

birlikte genel olarak bu guveni yaratmak icin yoneticiye dusen gorev, orgutte
kurumsal etigin olusturulmasi

ve tilm isgorenlere

benimsetilmesidir.

Etik ve

ahlaki degerlerin varhgi, belirsizligi azaltmakta ve belirsizligin azalmasi guven
olusumunu arttmci rol oynamaktadir (Safran, 2005; akt. Y.Arslan, 2009:11).
Asunakutlu

(2002), orgutsel guvenin olusumuna

katki saglayabilecek

siralamayi su sekilde yaprmsur.
1- Cahsma

ortammda

etkin

ve

uyum

saglanabilen

kurallarm

ve

duzenlemelerin olusturulmasi
2- Orgut icinde iyi isleyin bir iletisim sisteminin varhgi
3- Orgut yonetimi

acismdan

etkin bir yetki devri ve kararlara

katihrn

sisteminin olusturulmasi
4- Kisilerin ustun yeteneklerle donatilmasmi

saglayacak bir surekli egitim

sisteminin kurulmasi ve etik degerlere onem verilmesi.
2.2.3.

Orgiitsel Giivenin Onemi ve Y ararlari

Organizasyonlarm etkinligi icin 90k onemli bir unsur olarak tarumlanan (Bas,
2010) orgutsel giivenin yoklugunda saghkli bir orgutsel iletisimden, bilgi
paylasimmdan,
orgutsel performanstan,
katihm ve paylasim ile orgutsel
etkililikten soz etmek mumktm olamamaktadir.
Arslan (2009)' a gore de guven cahsamn moralini artirmaktadir ve cahsamn
morali de isyerine karsi genel tutumunu ifade etmektedir. Yuksek moralli bir
cahsan isine yoneticilerine ya da sisteme karsi olumlu bir tutuma sahiptir. Dusuk
moralli bir cahsan icin ise bunun tam tersi soylenebilmektedir. Yilmaz (2006)'ya
gore de; isgorenler yoneticilerine, cahsma arkadaslanna veya orgut icindeki diger
kisilere guven duygusu besleyerek ve kendisine guvenildigini hissederek
cahsirlarsa,
daha uyumlu cahsirlar. Yuksek duzeyli giiven insanlar arasmda
iliskileri gelistirmeye yardimci olmakta, cahsanlar arasmdaki formaliteyi
azaltmakta ve insanlann birbirleri hakkmda olumlu seyler hissetmesini
saglamaktadir.
Yilmaz

(2006),

Orgutsel

guven

dtizeyinin

ozelliklerini;
1. Guven dolu bir orgut ortami,
2. Kurumsal degisim ve gelisimin saglanabilmesi,
3. Orgut ici etkili i~ birliginin saglanabilmesi,
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yuksek

oldugu

orgutlerin

4. Cahsanlann kuruma karsi aidiyet duygusunun gelismesi sonucu yetenek ve
zekalanm etkin sekilde kullanmalan,
5. Ogrenen orgut yaklasirmyla basanya ulasma,

6. Cahsanlann orgute olan guvenlerinin sonucu is ve islemlerde maliyetin
azalmasi,
7. Yetki dagitimmm kolayligi,
8. lletisimin iyilesmesi sonucu ortak aklm ise kosulmasi
Seklinde siralarmstir (Yilmaz, 2006).
Orguttm verimliligi ve orgut amaclannm gerceklesmesinin belirleyici unsurlan
arasmda orgutsel guveni de sayan Yilmaz (2004)'a gore guvenin olmadigi bir
orgutte amaclann gerceklemesinde birtakim eksikliklerin olmasi kacimlmazdir
(akt.: Kalayci, 2007).

2.3.

Egitim Orgutlerinde Giiven

Bu bolumde egitim orgutlerinde gilven kavrami aciklanarak, okul ortammda
guvenin yonetici ve ogretmenler boyutu incelenmis, okulda guvenin olusturulmasi
konusu ele almrmstir.
2.3.1. Egitim Orgiitlerinde Giiven Kavranu
Egitim orgutlerinin genel amaci; topluma ve dolayisiyla ulkeye 1y1 msan
yetistirmektir. Bunun icinde belirli hedefleri bulunmaktadir. Bu hedeflere
ulasabilmenin onemli yapi taslanndan biri de guvendir (Soylar, 2011).
Hoy, Tschannen-Moran

(2003)'e

gore, egitim kurumlarmda

basanyi

yakalayabilmek, ogretmenler ve yoneticiler arasmda saghkh iletisim ve egitimsel
acidan daha iyi bir ortam olusturmak icin guven onemlidir. Guven, iliskilerde
ortaya cikmakta ve digerlerine karsi olan referanslarla belirlenmektedir.
Ogretmenlerin ogrencilere, okul yoneticilerine, ailelere ve ogretmenlerin
birbirlerine olan guvenleri, okuldaki orgutsel guvenin de resmini ortaya
koymaktadir (akt.Bas, 2010).
Okullarda grup iliskilerinin ve kisiler arasi iliskilerin gelistirilmesinin anahtar
unsuru olarak gorulen guven, insanlann ogrenmesinde, okul kulturunun
gelistirilmesinde, okuldaki ogrenmelerin gerceklesmesinde, okulda liderlikte,
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ogrenci basansmda ve okul yasammm niteliginin gelistirilmesinde onemli bir yere
sahiptir (Tschannen-Moran ve Hoy, 2000; akt. Bokeoglu ve Yilmaz, 2008:214).
2.3.2. Egitim Orgiitlerinde Giivenin Olusmasi
Giiven, bir orguttm niteligini gosterir, Okul ortammda guvenin olusturulmasi
ogretmenlerin birbirlerine, ogrencilere ve okula karsi nasil davranacaklanyla ilgili
standartlann gelistirilmesini saglar. Guven okul kulturtme yerlestigi zaman
okuldaki herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya cahsir, Bu da okulun
ogrenciler icin daha iyi bir ortama donusmesini saglar (Sergiovanni, 2005; akt,
Kartal, 2010:45).
Okullarda orgutsel guven duzeyinin arttmlmasi icin ilk sart, olumlu bir
etkilesim ve dusuk riskli ortamlar olusturmaktir, Bu ortam sayesinde bireyler
arasmda incinme olasihgi azalmakta ve basan kendini gostermektedir, Daha sonra
orgutsel gtlven duzeyinin arttmlmasi icin, okul icindeki egitim cahsanlannm
degisim ve gelisimi saglama adma yuksek riskli ortamlar olusturmahlar. Bu
etkilesimler gerceklesirken kisiler birbirlerinin kisiliklerini dogru anlamah ve
saygi duymah, birbirlerine karsi durust olmahlar ve rekabetin aslmda basanyi
getirdigini anlamahlar. Bunlar istenildigi gibi saglandigmda okullarda guven
olusumu saglanrms olur. Tum bu asamalar sistematik bir dongu olarak devam
etmeli ve sureklilik saglanmahdir (E.Y1lmaz,2006:67).
E.Y1lmaz (2006:65)'m Bryk and Schneider (2002)'den aktardigina gore, egitim
kurumlannda surdurulebilir bir guven ortami olusturmak icin yapilacak eylemler
sunlardir:
1. Egitim kurumlannda cahsanlann meslegini yapabilecek yeterlilige
sahip olmasi,
2. Tum cahsanlann iliskilerinde durust ve acik olmasi,
3. Yonetici ve cahsanlar arasmda seffafligm olmasi,
2.3.3. Egitim Orgiitlerinde Giivenin Onemi ve Yararlari
Sosyal bir

sistem

olarak

kabul

edilen

okul

orgutlerinde, basanyi

yakalayabilmek, ogretmenler ve yoneticiler arasmda saghkh bir iliski ve egitimsel
acidan daha iyi bir ortam olusturmak icin guven cnemlidir. Cunkn okullar
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bireylerde
Okul

davrams

ilriini.ini.in

olusturur.

degisikligi
buyuk

lnsan

ogesinin,

turune az rastlamr,
tutan

ve bunlar

(Yilmaz

bir

olusturulmasi

mumkun

degildir.

iliskilerin

olusturdugu

kosuldur

hesaplan

ele gecirdigi

Okullarda

olumlu

bir ortam

cozumt;

tatmin

(Moran, 2000; akt.Yilmaz,

Okulda basanyi

yakalayabilmek,

yoneticiler

arasmda

saghkh

olusturmak

icin guven onemlidir

bir arada

90k onemlidir

egitim

reformlan

acismdan

goz

okullarda

zemin hazirlarken,
olmadigi

ve saghksiz
liderler,

zaman,

degisikligi

icin, guven

orgut

(Ozer ve diger., 2006: 107).

etmek

olusturmak

bir baska

elbette

bir faktor olur. Guvenin
uzaklasma

degisikligi

insanlan

gerceklestirilmesi

dusuk oldugu okullarda;

okul kiiltiiriinii

oldugu

yapilan

oldukca onemlidir

kurumlardir.

davrams

olan guven

son donemlerde

- arasmda

kucuk

problemin

sonucu

engelleyici

olusur. Guven duzeyinin

bircok

baskm

guzel ve etkili isler yapilmasma

ogrenciler

yerine

insandaki

kadar

bu reformlarm

bu tur gelismeyi

Guvensizlik

oldugu

icin olusturulmus

baskm oldugu bir kurumda,

Ulkemizde

Giiven, okullarda

cahsmak

egittigi

iliskinin

onunde bulunduruldugunda,

ogretmenlerle

kismmi,

insan ogesinin

, 2006:65).

yoklugu

getirmek

okulda

arasmdaki

giiven ortammm

meydana

guvenin
okullarda,

bir iletisim

ortami

grup ve okul yaranna

icin

cahsmaya

okulun

verimli

saglamak

zorundayiz,

isler yapmasi

icin guvene
Okullarda

dolu bir cahsma

baslarlar.

ortami

dayah

karsilasilan

olusturmak

on

2006:66).
ogretmenler

iliski

ve

ile ogretmenler

egitimsel

acidan

(Tschannen-Moran

ve yoneticiler

daha

iyi

bir

ile

ortam

ve Hoy, 1998; akt. Paker,

2009:16).
Aynca
okuldaki
okul

giiven,

insanlarm

ogrenmelerin

yasammm

okullardaki
gostermektedir
davramslan

ogrenmesinde,

gerceklesmesinde,

niteliginin
ortamma

iliskin

ki,

okuldaki

guvene,

farkh

etkiler

yapmaktadir

kulturuntm

okulda liderlikte,

gelistirilmesinde

guven

okul

onemli

cahsmalar
okul
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ogrenci basansmda

bir yere

90k

azdir.

yoneticilerinin

(Tschannen-Moran

Yilmaz, 2009:476).

gelistirilmesinde,

sahiptir.
Bu
ve

ve

Ancak

arastirmalar
ogretmenlerin

ve Hoy,

2000;

akt.

Okulda guven ortami olmadigi zaman, egitim calisanlan cabalanru, kendilerini
korumaya

harcayacaklardir,

Butun enerjilerini

ise performanslanni

artirmak

yerine, kendilerini korumaya yonelik yeni planlar yaparak harcayacaklardir. Hem
insan gucu hem de zaman kaybi yasanmaktadir (Toremen, 2002; akt. E.Yilmaz,
2006:66).
Sonuc olarak guven, orgutsel yasamda ve birer orgut olan okullarm orgutsel
yasammda cok onemli bir yere sahiptir ve guven orgut icerisindeki unsurlarm
karsihkh etkilesimlerinden etkilenmektedir (Soylar, 2011)
Guclu bir orgutsel guvenin duzeyinin okula saglayacagi faydalan su sekilde
ozetlemistir (Yilmaz, 2005:66):
1. Okulda

saglanacak

genis tabanh

bir gelisirn ve degisimin

temelini

olusturur.
2. Okulda yapilan duzenlemeler ve degismeler icin ogretmenlere umut verir.
3. Ogretmenlerin birbirlerini daha iyi anlamasiru saglar.
4. Okulda yapilan is ve islemlerin saghkh bir sekilde yapihp ve yapilmadigi
gosterir.
5. Meslektaslanna

ve okula karsi guven, ogretmenlerin yenilik ve degisime

karsi acik hale getirir.
6. Guvenilir bir okul ortarm, ogretmenleri daha iyi bir ogrenme ortarmm nasil
saglayabileceklerine dustlnmelerini saglar,
Guvene dayah okul ortarm egitsel basanyi

arnrabilecegi

gibi okul icinde

cahsanlann daha mutlu ve huzurlu olmalanm da saglayacaktir. Okul yoneticisinin
ogretmenlere,

ogretmenlerin

yoneticilere,

yardimci

personelin

ogretmen

ve

yoneticilere, ogrencilerin tum paydaslara karsi guven duzeyinin yuksek olmasi
beraberinde

yuksek

basanyi

getirebilecektir

(Yilmaz

ve Ceren, 2009; akt.

M.Arslan, 2009:4). Okulda guven, bireyler arasmdaki isbirligini, grup baghhgim
artmr ve ogrenci basansirn yukseltir (Soylar, 2011)
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2.3.4. Okulda Orgiitsel Giivenin Ydneticiye Giiven Boyutu
Orgutlcrde guven ortarnmm yaratilabilmesi ve surdurulebilmesi acismdan
yoneticilere buyuk sorumluluklar dusmektedir. Egitim orgutleri olan okullarda da
genel guven atmosferinin olusturulmasinda yoneticinin davramslan oldukca
onemlidir (Tschannen-Moran ve Hoy, 2000; akt. Polat 2009:66-74).
Okul yoneticilerinin, tum kaynaklan saglama, bunlan koruma, etkili kullanma,
egitim-ogretim etkinliklerini duzenleme, isbirligini saglama, olumlu iletisim
ortammi olusturma, esgudumu olusturma gorevleri vardir. Tum bu ozeliikler
istenen seviyeye ulastiginda guven kavrami kendiliginden olusacaktir. istenilen
duzeye ulasmis bir guven ortarnmda hedeflere ulasmak ve gerceklestirmek
kolaylasmaktadir. (Kartal, 2010:45).
Ozer (2006)'ya gore, yoneticinin orgutt; hedeflerine ulastirmasi ve gelistirmesi,
orgiltun buyuk olcude birbirlerine guven duyan cahsanlara sahip olmasi ile
olanakhdir, Bir orgut kulturu yaratmak, orgut icin bir vizyon olusturmak ve bu
vizyonun orgilt cahsanlannca benimsenmesini saglamak, butun orgut uyelerinin
katildigi bir orgutsel guven ortami olusturularak basanlabilir (akt.: Soylar, 2011).
Hem ogretmenler arasmda, hem de ogretmen- yonetici arasmdaki iletisim
elestiriye acik olmalidir. Gercek anlarnmda yapilan elestiriler yenilige ve
gelismeye goturebilir. Elestiriye hosgoru ile yaklasabilmek icin kurum ici iliskiler
90k onemlidir. Kurumda sadece resmi iletisim degil, resmi olmayan iletisimde
olmahdir. Bunun icin yemekler, toplantilar, piknikler, ozel gun kutlamalan ve
benzeri etkinlikler dilzenlenebilir. Hizh degisen ve gelisen cagnmzda, egitim
orgutleri dolayisiyla okullar topluma onculuk etmelidir. Gelecege kararh bakmak
icin yeni fikirlere ihtiyac vardir, Okul icinde herkesin goril~ilne saygi duyulmah
ve bu dtisuncelerinden faydalamlmahdir. Ogretmenler ve yoneticilere arasmda
beyin

firtmasi

olusturulmahdir.

Ogretmenlcrin

yeni

projelerini

acikca

paylasabilecekleri bir orgut iklimi olusturulmahdir, Bunu saglayabilmek icin de,
yonetici-cahsan arasmda durustluk, acikhk, seffafhk ve birbirlerinin yeterliklerine
karsi gilven olmahdir (Soylar, 2011).
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2.3.5.

Okulda Orgiitsel Giivenin Ogretmenler Boyutu

Orgutsel

gi.iven cahsmalannda

konularmda yogunlasildigi

temelde

yonetime

buna karsihk, meslektaslara

edildigi ortaya cikmistir. Cahsma arkadaslanna
yeterliligini

ve adil, itimat

sergileyecegine
cahsanlan

guven ve amire gi.iven
guven di.izeyinin ihmal

gi.iven, kisinin meslektaslannm

edilir ve etik ilkeleri

olan inanci olarak tammlanabilir.

benimseyen

davramslan

Calisma arkadaslanna

gi.iven

soylemlerinde ve eylemlerinde adil davranmaya yonlendirir (Arslan,

2009:10).
Ogretmenler

acismdan

orgutsel guven arastirmalan

temel olarak orgutsel

gi.ivenin ogretmenler ve okullar i.izerindeki etkilerinin incelenmesi seklindedir.
Ogretmenler acismdan orgutsel gi.ivenin ~ffboyutlara sahip oldugu gorulmektedir
(Cubukcu ve Tarakcioglu, 2010:60).
Okullarda orgutsel gi.iven gonulluluk, kendini adama, gi.ivenirlik, di.iri.istli.ik ve
acikhk ozellikleriyle ifade edilebilir.
Ogretmenlerin yonetime katihmr orgutsel gi.iven di.izeylerini artirmaktadir.
Adalet ve etik katihmci yonetimle birlikte orgutsel gi.iveni artiran onemli
degiskenlerdir.
Okullarda

saghkh bir okul ortami olusturma, yenilige acikhk ve basanyi

yakalayan bir yapi insa etme orgutsel gi.ivenle yakmdan iliskilidir,
Okullarda orgutsel gi.iveni etkileyen diger degiskenler ise devlet okulu ozel
okul aynmi,

okuldaki ogrenci ve ogretmen

sayilan,

ogretmenlerin

deger ve

tutumlan, ogrettikleri konular.
Eger ogretmenler

yoneticilerine

gi.ivenmezseler, onlar orgi.it hedeflerine

ve

karar vermeye katilmayacak ve yoneticilerine guven eksikligi bulunan ogretmenle
yoneticiler ve akranlanyla

muhtemelen

daha az isbirligi firsatim bulacaklardir

(Findlay, 2000; akt. Cerit, 2009:5). Ogretmenlerin

yeni dusuncelere acik olma

seviyesi ve idarecilerin gi.iveni arttirmaya yonelik cabalanna verecekleri destegin
nasil etkili olabilecegi konusunda bir fark yaratacaktir (Brewster ve Railsback,
2003; akt. Polat, 2009:73).
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Ogretmenlcr,
edecegini,

okul

mudurunun

onlann

onlarm hak ve hukuklanru

olduguna

inamrlar.

birbirleri

ile

inanmaktadirlar.

olan

Ogretmenler,
iliskilerinde

Ogretmenler,

sey yapmayacaklanna

cikarlan

dogrultusunda

koruyacagirn,

seffaf, durust ve yetkin

meslektaslanna da guven duymak
yetkin,

arkadaslanmn

durust

ve

otantik

isterler;

olduklarma

onlara zarar verecek herhangi bir

inanmak isterler. Son olarak ise ogretmenler, ogrenci ve

ailelere (velilere) guven duymak isterler. Ogretmenler,
ogretmen olduklanna,

hareket

ogrenci ve ailelerin anlattiklanna,

ogrencilerine

iyi birer

aile ve ogrencilerin

durust ve acik olduklarma inamrlar. Kisacasi, okuldaki orgutsel guven kulturu,
tum gruplann birbirine olan karsihkh guveni ile olusmaktadir (Hoy ve Miskel,
2008; akt. Ba~, 2010).

2.3.6. Okul Ydneticileri ve Ogretmenleri Arasmda Giiven Olusturulmasi
Okul ortammdaki

isgorenler,

mudurler

ve ogretmenler

arasmdaki

guven

seviyesinin artnrmasi buyuk olcude okul buyuklugu, istikran, tarihi, isgoren ve
yoneticiler arasmda iliskilerin varhgi gibi kisisel ve orgutsel nedenlere baghdir.
Asagida yonetici-ogretmen

arasmdaki guveni arttirmaya yonelik oneriler guvene

bir temel olusturmasi acismdan listelenmistir (Brewster ve Railsback, 2003; akt.
Polat, 2009:70-74).
1. Kisisel durustlugu gostermek,
2. Onem verdigini gostermek,
3. Ulasilabilir olmak,
4. Etkili iletisimi kolaylastirmak ve model olmak,
5. Karar verme surecine isgoreni dahil etmek,
6. Denemeyi kutlamak ve riski desteklemek,
7. Gorus aynhgmm degerini belirtmek,
8. Ogretmenlerin elestirilerine acik,
9. Etkisiz ogretmenleri degistirmege hazir olmak,
Literaturde "yoneticiye guven", "cahsma arkadaslanna guven" ve "kuruma
guven" cesitli sekillerde ele ahnmakla birlikte, yapilan cahsmalarda bu ii<; guven
tipinin ic ice gectigi ve kesin smirlar icerisinde tammlanamadigi

gcrulmektedir.

Bu sebeple ozellikle "kime guven" sorusunun net bir yamti olusmamistir. Kimileri
direk yoneticiye guvenin veya tepe yonetimine guvenin, kimileri orgute guvenin,
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kimileriyse ozellikle son zamanlarda cahsma arkadaslanna gi.ivenin onemine
isaret etmektedirler (Cubukcu, 2010:17).
2.4. KKTC'de Bulunan Egitim Orgiitlerinde Yaprlnns Olan Orgutsel
Giiven Konulu Arasnrmalar
Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti'nde, orgutsel guven konusunu ele alan
yalmzca iki cahsrna bulunmaktadir. Bunlardan ilki Erden (2007)'in "Ankara ve
Lefkosa

Okul Yoneticilerinin ve Ogretmenlerinin Orgutsel

Guvene lliskin

Gorusleri" konulu doktora cahsmasidir. Bu cahsmanm amaci; Ankara ve Lefkosa
okul yoneticilerinin ve ogretmenlerinin gorusleri almarak orgutsel

guveni;

gi.ivenme egilimi, degerler ve tutumlar, gtivenilenin ozellikleri alt boyutlan ile
belirlemek ve soz konusu ulkelerin okullannr--bu boyutlarda karsilasurmakur.
Arastirmamn orneklemi, Ankara icin 518 yonetici ve 922 smif ogretmeni ile
Lefkosa icin 243 smif ogretmeni olusturmaktadir, Lefkosa ilkokullan yoneticileri

icin orneklem almmarms, evrenin tamamma ulasilrmstir. Bu arastirmamn
sonucunda, Ankara ilkogretim okullarmda gorevli ogretmenlerin guveninin
yordanmasi icin yordayici degiskenler olan guvenme egilimi, degerler ve tutumlar
ile guven arasmda pozitif ve "orta" duzeyde bir iliski bulunurken; Lefkosa
ilkokullannda gorevli ogretmenlerin pozitif ve "yuksek" duzeyde bir iliskiye
sahip olduklan tespit edilmistir.
Lefkosa ilkokullannda gorevli ogretmenlerin gtrvenme egilimleri, Ankara

ilkogretim okullarmda gorevli ogretmenlerden; Lefkosa ilkokullarmda gorevli
okul yoneticilerinin guvenme egilimleri, Ankara ilkogretim okullarmda gorevli
okul yoneticilerinden daha olumludur. Her iki ulkenin kendi icerisinde yoneticiler
ile ogretmenlerin gtivenme egilimleri benzerdir. Arastirmaya katilan kadm ve
erkek yoneticilerin, Ankara ilkogretim okullarmda ve Lefkosa ilkokullarmda
gorevli kadm ve erkek yoneticilerin guvenme egilimleri benzerdir. Ankara
ilkogretim okullarmda gorevli erkek ogretmenlerin guvenme egilimleri, Ankara
ilkogretim okullannda gorevli kadm ogretmenlerin gtivenme egilimlerine gore
daha olumludur. Lefkosa ilkokullannda gorevli erkek ve kadm ogretmenlerin
gi.ivenme egilimleri benzerdir.
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Diger calisma ise Soylar (201 l)'m, "Endustri Meslek Lisesi Ogretmenlerinin
Orgtitsel Guven Durumuna lliskin Goruslerinin Degerlendirilmesi (Kuzey Kibns
Turk Cumhuriyeti Ornegi" bashkh yuksek lisans tezidir. Bu cahsmanm amaci;
KKTC-MEGSB Mesleki Teknik Ogretim Dairesi Mudurltigune bagh, Endustri
Meslek Liselerinde gorev yapan ogretmenlerin, cahstiklan okullara iliskin
orgutsel guven konusundaki goruslerinin degerlendirilmesidir. Arastirmanm
evreni, 2010-2011 egitim-ogretim yihnda Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti Milli
Egitim, Genclik ve

Spor Bakanhgi

Mesleki

Teknik Ogretim Dairesi

Mudurlugu'ne bagh Endustri Meslek Liselerinde gorev yapan ogretmenlerdir.
Arastirma evrenin tumu uzerinde yapildigmdan omeklem almmarms ve betimsel
tarama modeli seklinde yapilmistir. Bu arastirmanm sonucunda Endustri Meslek
Lisesi ogretmenlerinin okullanna iliskin genel olarak orgutsel guvenleri "Bazen"
degeri yamtina daha yakm olup

"Orta"

deger duzeyde oldugu sonucuna

ulasilrmsnr. Endustri Meslek Lisesi ogretmenlerinin orgutsel guven duzeyleri,
orgutsel guvenin alt boyutlarmda anlamh bir farkhhk gostermektedir. Buna gore
ogretmenler,

okullarmda

en

yuksek

guveni

sirasiyla

yoneticilerine,

meslektaslanna ve son olarak da okul paydaslanna karsi duymaktadirlar. Bu
arastirma sonuclannda orgutsel guvene ve alt boyutlarma iliskin gorusler, hem
bransa gore ve hem de cinsiyete gore anlamh farkhhk gostermemektedir.
Soylar (2011)'m yapngi arastirma sonuclanna gore orgutsel guven algismm
toplam puan ortalamasi dikkate ahndigmda en olumlu orgutsel guven algismm
Karpaz Meslek Lisesi, en olumsuz orgutsel guven algisirun ise Sedat Simavi
Endustri Meslek Lisesinde oldugu, yoneticiye guven boyutunda en yuksek guven
algismm Guzelyurt Meslek Lisesi'nde, en dusuk guven algismm ise Sedat Simavi
Endustri Meslek Lisesinde oldugu gorulmustur. Meslektaslanna guven boyutunda
Karpaz Meslek Lisesi en yuksek guven algismm belirlendigi okul olurken, en
dusuk guven algisi Sedat Simavi Endustri Meslek Lisesinde saptanrmstir. Ogrenci
ve velilerine guven boyutunda en yuksek guven algisi Karpaz Meslek Lisesi, en
dusuk guven algisi ise Cengiz Topel Endustri Meslek Lisesi olarak bulunmustur,
Kuzey Kibns Turk Cumhuriyetindeki egitim kurumlannda, sozu edilen iki
arastirma dismda yapilrms n herhangi bir akademik bir cahsmaya ulasilamarmstir.
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BOLUMIII

YONTEM

Bu bolumde arastirmanm modeli, evreni, cahsma grubu, veri toplama
araci, verilerin toplanmasi ve verilerin analizi konulan yer almaktadir,

3.1. Arastirmanm Modeli
Bu arastirma nitel arastirrna yontemlerinden faydalamlarak yapilacaktir.
Nitel arastirmalann temel ozelligi Kus (2009)' a gore; arastirmaya katilanlann
bakis acilanm, anlam dunyalanm ortaya koyma, dunyayi arastirmaya katilanlann
gozleri ile gormektir, Yildmm ve Simsek (2011) nitel arastirmada izlenen sureci,
gozlem-gorusme ve dokuman incelemesi gibi nitel bilgi toplama yontemlerinin
kullamldigi, algilann ve olaylarm dogal ortamda gercekci ve butuncul bir bicimde
ortaya konmasma yonelik olarak degerlendirmis ve nitel arastirmamn herkes
tarafmdan kabul edilen bir tamrrum yapmak gil9 oldugunu belirtmistir. Bunun
nedeni olarak ise nitel arastrrma kavrammm bir semsiye kavram olarak
kullarulmasiru ve bu semsiye altmda yer alabilecek bircok kavramm degisik
disiplinlerle yakmdan iliskili olmasim gostermistir. (Yildmm ve Simsek, 2011).
Bu cahsmada nitel arastirma yontemlerinden durum cahsmasi yapilmistir.
''Nitel durum cahsmasinm en temel ozelligi bir ya da birkac durumun derinligine
arastmlmasidir'' (Yildinm ve Simsek, 2011).
"Nitel arastirmalarda kullamlan gorusme tekniginin en belirleyici ozelligi,
gorusulen kisilerin bakis acilanm ortaya cikarmasi (Kus, 2009) oldugundan, bu
cahsmada nitel arastirma yontemlerinden gorusme teknigi, yan yapilandmlrrus
gortisme teknigi seklinde kullarulrmstir. Yan yapilandmlrms gcrusmelerde sorular
onceden belirlenir ve belirlen sorularla veriler toplanmaya cahsihr, Karasar
(1999)'a gore, bu yontem ne tam yapilandmlmis gorusmeler kadar kati, ne de
yapilandmlmarms gorusmeler kadar esneklik tasimaktadir.
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3.2. Evren

Turkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti arasmda,
Bakanhklararasi Ortak Kultur Komisyonu kararlan cercevesinde Kuzey Kibns
Turk Cumhuriyeti'nde

yurtdisi gorevinde bulunan TC-MEB ogretmenleri

arastirmamn evrenini olusturmaktadir, TC Lefkosa Buyukelciligi Egitim
Musavirligi nezdinde, KKTC-MEGSB'na bagh kurumlarda gorevli olarak, Arahk
2012 itibanyla yaklasik olarak (140) yurtdisi gorevlisi ogretmen bulunmaktadir.
Dolayisiyla bu arastirmanm evrenini 140 ogretmen olusturmaktadir.

3.3. Cahsma Grubu
Evreni temsil edebilecek makul sayida yurtdisi gorevlisi ogretmenle
gorusulmesi dusunulmektedir. Yurtdisi gorevlisi ogretmenlerin, arastirmanm
konusu olan cahstigr kururndaki guven durumu hakkmda bilgi sahibi
olunmadigmdan kartopu veya zincirleme omekleme yolu tercih edilecektir.
"Amach

omekleme zengin bilgiye sahip oldugu dusunulen durumlarm

derinlemesine cahsilmasma olanak vermektedir" (Yildmm ve Simsek, 2011). Veri
toplama sureci basit bir soruyla baslamakta; konu hakkmda azami derecede bilgi
almabilecek kaynaga ulasilmaya cahsilmakta, kim ya da kimlerle gorusulebilecegi
arastmlmaktadir. (Yildmm ve Simsek, 2011:107).
Arastirmaya KKTC-MEGSB'na bagh kurumlarda yurtdisi gorevlisi olarak
cahsmakta olan ogretmenlerin Lefkosa, Gime, Gazimagusa, lskele ve Guzelyurt
ilcelerinden hangisinde ve hangi okul/kururnlarda gorev yaptigi tespit edilerek
baslanmis, ogretrnenlerle yuz yuze gorusmeler gerceklestirilmis, surec ilerledikce
arastirmarun omeklemi ortaya 91km1~ ve gorusmeler yapilrmstir (Yildinm ve
Simsek, 2011).
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Tablo 2. Cahsma grubuna ait olan ogretmenlere

I

%

3

8,57

10-19 yil

21

60

20-29 yil

11

31,42

1. yil

5

14,28

2. yil

2

5,71

3. yil

8

22,85

4. yil

7

20

5.yil

13

37,14

1. yil

7

20

2. yil

6

17,14

3. yil

9

25,71

4.yil

4

11,42

5.yil

9

25,71

Bay

32

91,42

Bayan

3

8,57

Evli

32

91,42

Bekar

3

8,57

Degiskenler n=35
1-9 yil

Ogretmenlikteki
Kidemi

Yurtdrsi Gdrev
Siiresindeki
Kidemi

iliskin bilgiler

-

Halen gorev
yapng; Okuldaki
Ki.demi

Cinsiyet
-

MedeniHal

38

Li sans

Ogrenim Durumu

Brans

8

22,85

Yuksek Lisans

24

68,57

Doktora

3

8,57

Din K. ve Ahlak Bilgisi

13

37,14

Meslek Dersleri

8

22,85

Ozel Egitim ve Rehberlik

9

25,71

Teknoloji Tasanm

4

11,42

Fransizca

1

2,85

KKTC-MEGSB

4

11,42

5

14,28

18

51,42

8

22,85

Gazimagusa

7

20

Gime

4

11,42

Guzelyurt

6

17,14

iskele

2

5,71

Lefkosa

16

45,71

35

100,0

Birimleri

Gdrev Yeri

ilkokul - Ozel Ogretim
Ortaokul - Lise
Meslek Lisesi

Ileeleri

Toplam

Tablo 3. Kanhmcilarm Gorevli olduklari okul/kuruma gore Cinsiyet ve
Ogrenim durumu dagihmi
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Cinsiyet

Ogrenim Durumu

Okul Tiirii
Yiiksek

Bay

Bay an

Lis ans

KKTC-MEGSB

4

-

1

3

ilkokul-Ozel Egitim

4

1

-

5

Ortaokul-Lise

16

2

4

11

Meslek Lisesi

8

-

3

5

32

3

8

24

Top lam

Doktora

Lisans

3

3
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Aynca; yuz yuze gorusme yapilmis olmasma ragmen kendisinin henuz
KKTC'de goreve baslamasinm iizerinden 6 ay gecmedigi icin arastirmaya konusu
hakkmda yeterince bilgi sahibi olmadigi belirten ve gorusme sirasmda uygun
akademik veri almamadigi icin tabloya dahil edilmeyen 3 (uc) ogretmen daha
bulunmaktadir, Dolayisiyla toplamda 38 (otuzsekiz) gorusme gerceklestirilmistir,
Cahsma grubunu ogrctmenlik kidemine gore inceledigimizde, 1-9 yilhk
kideme sahip olan ogretmenlerin sayrsmm 3 (%8,57), 10-19 yilhk kideme sahip
olan ogretmenlerin sayismm 21 (%60) ve 20 yildan fazla kideme sahip olan
ogretmenlerin sayismm da 11 (%31,42) oldugu Tablo 2'den anlasilmaktadir.
Calisma

grubu,

KKTC'de

gorevde

bulundugu

sure

acismdan

incelendiginde, yurtdisi gorevinin 1. Yilmda olan ogretmenlerin sayismm 5 kisi
(%14,28), yurtdisi gorevinin 2.yilmda olanlarm 2 kisi (%5,71), 3 yihnda olanlarm
sayismin 8 kisi (%22,85), 4 yildir KKTC'de gorev yapanlann 7 kisi (%20) ve
yurtdisi gorevinin sonuna gelmis olan 5 yilhk ada kidemine sahip ogretmenlerin
sayismm ise 13 kisi (%37,14) oldugu anlasilmaktadir.
Cahsma

grubunu gorusme yapildigi

siradaki gorevde bulundugu

okul/k:urumdaki gorev siiresine gore inceledigimizde, halen gorev yapmakta
oldugu okul/kurumda 1 yildan bu yana gorev yapan ogretmenler 7 kisi (%20), 2
yildan bu yana aym okul/k:urumda gorev yapan ogretmenler 6 kisi (%17,14), 3
yildan bu yana aym okul/kurumda devam edenlerin sayisi 9 kisi (%25,71), 4
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yildan bu yana aym okul/k:urumda bulunanlann sayisi 4 kisi (% 11,42) ve yurtdisi
gorevi suresince okul/k:urum degistirmeden

devam ederek, 5 yildir aym yerde

gorevli olan ogretmenlerin sayisi ise 9 kisi (%25,71)'dir.
Cahsma grubunu cinsiyete gore inceledigimizde, arastirmaya katilan
ogretmenlerden 3 (uc) tanesinin bayan, 32 ( otuziki) tanesinin bay oldugu
anlasilmaktadir. Aynca bayan ogretmenlerden 2'sinin ortaokul-lise turu okullarda,
1 bayan ogretmenin de ilkokul-ozel ogretim kurumunda gorev yapmakta olduklan
da Tablo 3 'den anlasilmaktadir, 32 bay ogretmenin ise; 4 tanesinin bakanhk
merkez birimlerinde, 4 tanesinin ilkokul-ozel ogretim kurumlarmda, 16'smm
ortaokul-lise tilril okullarda, 8 tanesinin de meslek liselerinde gorevlendirilmis
olduklan da yine Tablo 3 'den anlasilmaktadir,
Cahsma grubunu ogretrnenlerin medeni durumuna gore inceledigimizde,
32 ogretmenin (%91,42) evli ve geriye kalan 3 ogretmenin (%8,57) ise bekar
olduklan anlasilmaktadir,
Cahsma grubunu egitim durumlarma gore inceledigimizde, 8 tanesinin
lisans, 24 tanesinin yuksek lisans ve 3 tanesinin ise doktora mezunu oldugu Tablo
3'den anlasilmaktadir, Arastirmaya katilan ogretmenlerin akademik seviyelerinin
bu denli yuksek olmasmdaki etkenlerden birisi de, TC-MEB ogretmenlerinin
yurtdisi gorevine gidebilmesine irnkan veren yazih ve sozlu smavlara katilabilmek
icin -zaman zaman degismekle birlikte- akademik cahsma yaprms olma sarti
aranmasidir diyebiliriz.
Cahsma grubunu ogretmenlerin uzmanhk alanlarma ( ders verdikleri
branslara) gore inceledigimizde Din Kulturu ve Ahlak Bilgisi bransimn 13
ogretmen (%37,14), Ozel Egitim ve Rehberlik ogrctmcnlerinin 9 (25,71), Meslek
dersleri ogretmenlerinin 8 (22,85), Teknoloji Tasanm ogretmenlerinin 4 (%11,42)
ve Fransizca bransmda 1 (%2,85) ogretmenin oldugu Tablo 2'den anlasilmaktadir.
Cahsma grubunu ogretmenlerin gorev yaptiklan okul/k:urumlara gore
inceledigimizde, 4 ogretmenin bakanhk merkez birimlerinde, 5 ogretmenin
ilkokul-ozel ogretim kurumlannda, 18 ogretmenin Ortaokul-liselerde ve 8
ogretmenin de meslek liselerinde gorev yaptiklan Tablo 3 'den anlasilmaktadir.
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Cahsma grubunun ogretmenlerin gorev yaptiklan ilcelere gore dagihrm ise
soyledir: 16 ogretmenin Lefkosa ilcesinde, 7 ogretmenin Gazi Magusa ilcesinde, 6
ogretmenin Giizelyurt ilcesinde, 4 ogretmenin Gime ilcesinde, 2 ogretmenin de
Iskele ilcesinde gorev yaptigi Tablo 2'den anlasilmaktadir.

3.4.1. Veri Toplam Aracr

Arastirmada, katihmcilann orgutsel gilvene yonelik goruslerini almak icin
yan

yapilandmlmis

gorusme formu hazirlanmistir,

Gorusme formunda,

arastirmaya katilan ve goruslerine basvurulan bireye guven kazandiracak sekilde
uygun giris hazirlanmis ve giris kismmi, gorusulcn kisinin bireysel bilgilerinin
yazrldrgi kisa cevaph sorular takip etmistir, Ikinci bolumde ise cahsmanm
konusunu olusturan Orgtitsel Guven konusuna yonelik yan yapilandmlrms acik
uclu sorulara gecilmistir. Gorusrne formunun ic gecerliligini saglamak icin
gorusme formu once 3 ogretmene uygulannus ve sorulara verilen cevaplar
uzmanma gosterilerek inceleme yaptmlrmsur. Nitel arastirmalarda ic gecerlik
arastirma sonuclanna ulasirken izlenen surecin cahsilan gercekligi ortaya
cikarmadaki yeterligine iliskindir (Yildinm ve Simsek, 2011). Hazirlanrrus olan
yan yapilandmlrms ve acik uclu gorusme sorularmm amaca hizmet ettigi
sonucuna vanlrrns ve veri toplama sureci baslatilrmstir.

3.4.2. Veri Toplama Siireci.
Arastirma verileri 21 Arahk 2012-18 Ocak 2013 tarihleri arasmda,
katihmcilardan randevu ahnarak ve musait olduklan yer ve zamanlarda yuzyuze
yapilan gorusmeler yoluyla toplanmistir. Arastirmada ogretmenlerin orgutsel
gilven duygulanna yonelik goruslerin belirlenmesi amaciyla ortalama 25-35'er
dakikahk yuz yuze gorusmeler yapilrmstir. Gorusmeler arastirmaya katilan
ogretmenlere cnceden haber vererek ve tekrar izin istenilerek, ses kaydi almarak
ve sohbet havasi icerisinde gerceklestirilmistir. Arastirmaya katilan ogretmenlere
tesekkur edilerek gorusmeler bitirilmistir,
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3.4.4. V erilerin Analizi

Arastirmaya katilan ogretmenlerle yapilan gorusmeler
~

edilen veriler, gozlem ve gorusmelerden elde edilen verilerin analizinde kullanrlaii
icerik analizi yontemi ile analiz edilmistir. "Icerik analizi yonteminde amac,
toplanan verileri aciklayabilecek kavramlara ve iliskilere ulasmaktir" (Yildmm ve
Simsek, 2011). lcerik analizinde veriler derinlemesine incelenir; ortaya cikan
kavramlara gore mantikli bir bicimde organize edilerek tammlamr ve yorum
yapihr. Icerik analizinde veriler su asamalard analiz edilmektedir.
1. Verilerin Kodlanmasi: lcerik analizinin bu ilk asamasmda, her bir

katihmciya gorev yaptigi ilce ve gorev yaptigi kuruma gore kod atanrms srra
numarasi verilerek gorusmede alman ses kayitlar metne donusturulmustnr. Metin
dokumleri de icerdigi veriler acismdan her bir soru kendi icinde degerlendirilerek
anlamh bolumlere aynlrms ve kavramsal olarak ifade ettigi anlam isimlendirilip
kodlanrmstir. Arastirmanm kavramsal cercevesine ve gorusme sorularma
dayamlarak

daha

incelenmesinden

once
sonra

hazirlanrms
son

olan

kod

sekli verilmistir.

listesine,
Bu kod

turn verilerin
listesi verilerin

dilzenlenmesinde anahtar liste gorevini gormustur, Arastirma sorulannm dismda
kalan ve uygun veri icermeyen cevaplar kodlama dismda birakilrrustir.
2. Temalann Bulunmasi: Gorusme sirasmda her bir soru icin verilen
cevaplar

ayn

birer

kategori

kabul

edilmis

ve

ayn

temalar

olarak

degerlendirilmistir. Ayn bashklardaki sorulara cevaplar almdigmda benzer veriler
tespit edildiginde diger bir sorudaki farkh bir tema ile iliskilendirilmistir, Ornek
olarak; yonetici ve ogretmenlerin hesap verilebilirlik durumlan ile adil
davramslan,

farkh bir soruda yer alan yonetici ve ogretmenlerin soz ve

davraruslannm tutarhhgi sorusu ile iliskilendirilerek ortak yonler bulundugunda
ilgili sekilde kodlama yapilrrustir. Bu arastirmada yurtdisi gorevlisi ogretmenlerin
gorev yaptiklan okullarda birlikte gorev yaptiklan meslektaslanna karsi orgutsel
guven algilanna iliskin goruslerini arastirmak amaciyla toplam on iki boyut
olusturulmustur.
3. Verilerin

Kodlara

ve

Temalara

Gore

Organize

Edilmesi

ve

Tammlanmasi: Bu asamada ise katihmcilann gorusleri sorulara verdikleri
cevaplar, sade bir dille aciklanmaya cahsilmisnr. Katihmciya ait gorusme notlan
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tirnak isareti icinde ve italik olarak verilmistir. Daha sonra parantez icinde
gorusmenin hangi kanhmciya ait oldugu kodlamali bir sekilde belirtilmistir,
Kodlama sistemi asagida yer alan Tablo 4' de aciklanrmsnr.
Tablo 4.: Kanhmci gorii~lerinin yazimmda kullamlan kodlama sistemi.
Ilce-Bdlge
kodlamasi

Okul/kurum
Aerklama

tiirii

A~1klama

kodlamasi
LF

Lefkosa

i

Ilkokul - Ozel Ogrt.Kur.

GR

Gime

0

Ortaokul

GM

Gazimagusa

LO

Lise - Ortaokul

is

iskele

ML

Meslek Lisesi

GY

Giizelyurt

BB

Bakanhk Birimleri

LK

Lefke

Ornek: "

" (LF:ML(l))

Lefkosa'da bir Meslek Lisesinde gorevli 1 (bir) numarah katihmcr ...

4.

Bulgularm Yorumlanmasi: Aynntih bir bicimde tarumlanan ve sunulan

bulgular, bu son asamada arastirmaci tarafmdan yorumlanrms ve bazi sonuclar
cikanlrmstir. Nitel arastirma asamalanndan gecirilerek yorumlanan veriler
literatiir destegi ile tartisilrms ve sonuclar cikanlmistir.
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BOLUMIV
BULGULAR VE TARTI~MA

4.1. Bulgular

Bu bolumde arastirmamn amaclan dogrultusunda katihmcilardan elde
edilen verilerin cozttmlemeleri sonucunda ortaya cikan bulgulara ve yorumlarma
yer verilmektedir.
1. I.Boyut: Cahsma ortamrmzda.kendinizi

giivende hissedebilecek uygun

ortami bulabiliyor musunuz? Orneklendirerek acrklayabilir misiniz?

Arastirmanm birinci sorusuna iliskin arastirmaya katilan 35 ogretmenin
gorusleri Tablo-5' de belirtilen oranlar ve temalar altmda verilmistir.

Tablo 5. Cahsma ortammda kendini giivende hissedebilecek uygun ortann
bulabilme durumu.

Terna

Evet

%

Hayir

%

23

65,71

5

14,28

Kisme

%

n

Kendimi giivende
hissedebilecegim uygun

7

20

cahsma ortarm var

KKTC'de yurtdisi gorevini yapmak ta olan ogretmenlerden; %65,71 'i
kendini guvende hissedecek uygun ortamm bulundugunu ifade ederken, kendini
guvende hissedecek uygun ortamm bulunmadigiru ifade edenler % 14,28, kendini
kismen guvende hissettigini ifade edenlerin oraru ise %20'dir.
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Cahsma ortammda kendisini giivende hissedecek uygun ortami bulabilme
konusunda: KKTC'de yurtdisi gorevini yapmakta olan ogretmenlerden; %65,71 'i
kendini guvende hissedecek uygun ortamm bulundugunu ifade etmislerdir, Bu
konuda bir ogretmenin gorusu, "Evet, kendimi okulumda guvende hissediyorum.
Okuldaki calisma arkadaslartmin

sicak ve dostane yaklastmlarindan

dolayi

kendimi guvendigim bir calisma ortamtnda hissediyorum. (LF:L0(6)). " $eklinde

goru~ belirten ogretmen, cahsma ortammdaki arkadashk iliskilerinin kendisini
gUvende hissetmesinde etkili olduguna vurgu yaprmstir, Bir baska ogretmen ise,
"Evet, kendimi
yaptigtmi

giivende

buluyorum.

dusunuyorum.

Yapabilecegim

Bana

bir gorevse,

Cunkt; bana karisilmtyor

verilen

mumkunse

hicbir
yapmaya

gorevi

geri

calisiyorum.

ve isimi iyi
cevirmiyorum.
Bu da bana

isyerimde prestij kazandtrtyor. (LF:i(J))" diyerek gorevini en iyi sekilde yapmaya

cahstigmi, kendisinin gorev alanma mudahale edilmedigini ve kendisini isyerinde
itibarh hissettigini belirtmistir. Bir baska ogretmen ise, "Burada calisma ortamim
kendimi guvende hissedebilecegim

uygun kosullara sahiptir. Okul mudurumuzun

bunda buyuk bir payt var. Adaletli

ve hakkaniyetli

bir mizact oldugundan

herhangi bir olumsuzluk durumunda bizden yana tavir almasi bu guveni besliyor.
Ornek vermem gerekirse ilk geldigim zamanlarda ders akisint bozan bir ogrenciyi
fazlastyla paylamam uzerine ogrenciden giden sikayet uzerine beni 9agzrml$ ve
KKTC'de

okullara maalesef ogrencilerin egemenmis gibi ogretmenlertne

lakayt davranabildiklerini

karsi

ve bu konuda tavizkar olmadan disiplin yonetmeligine

gore gerekli islemi yapmam

konusunda

bana yol gostermisti.

(LF:(LOJJ))"

Okulun bir numarah yoneticisinin adalet duygusuyla hareket ederek okullardaki
ogrenci davramslanndaki genel olumsuz havayi duzeltme adma disiplin
yonetmeligine vurgu yaprnasi ve ogretmeni suclama yerine geregini yapmasiru
tavsiye etmesi uzerine ogretmen de yoneticisine karsi guven duyrnaktadir.
Kendisini iyi ifade edebildigini, kendisine guven duyuldugunu ve isini iyi yapan
bir ogrctmcn profiline sahip oldugunu dustmen bir ogretmenin gorusleri ise; "Her
seyden once yasastn pazartesi diyebilen bir insanim, isimi seviyorum ve iletisim
becerilerine

de sahip

oldugumu

edebildigimi

dusunuyorum.

dusunuyorum.

Kendimi

de duzgun

Bir insantn kendini ifade edebilmesi

guvenilir olmastnin 90k onemli oldugunu dusunmekteyim.
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ifade

icin ortamtn

Kurum amirim iyi

niyetli oldugumu ve isleri sahiplendigimi

anladigi icin bana karsi son derece

anlaytsli bir yaklasim sergiliyor ve bana guvendigini hissettiriyor. Su an kendimi
guvende

hissediyorum

ve inisiyatif sahibiyim. (LF:BB(l))"

seklindedir. Isini

sevdigini ve amirlerine karsi kendisini duzgun sekilde ifade ederek isini yapma
gayreti icinde olan sorumlu bir ogretmen profiline sahip oldugunu, bunun da karsi
tarafi olumlu bir sekilde etkileyerek kendi cabalanmn olumlu sonuclar ortaya
cikmasinda etkili oldugunu ifade etmistir. Bir baska ogretmen ise "Evet, gerek
ogretmen arkadaslar gerekse okul idaresi geldigim ilk gunden bu gune kadar yani
bir bucuk yildtr her durumda bana yardimct oldular. Ornek olarak ilk geldigimde
kiralik ev ararken daha ilk hafta olmastna ve beni tanimamalarina ragmen hem
ogretmen arkadaslar ve hem de okul idaresi bu konuda yardimci oldular ve hepsi
de tanidiklanni seferber ederek sorunumu cozmeye caltstilar. Kendi arabalari ile
beni kapt kapt gezdirip

ev aradilar.

(LF:(L04))" diyerek okula ilk geldigi

gilnlerde, okula yeni gorevlendirilmis bir ogretmen olmasma ragmen kalacak yer
sorununun cozumu icin okul idaresi ve ogretmenlerinin seferber olup kirahk ev
arama konusunda ellerinden geleni yapma gayreti icinde olmalarmdan 90k
etkilendigini belirtmistir. Aynca bu durumun yurtdisi gorevine 90k olumlu
duygularla baslamasina neden oldugunu ve yurtdisi gorevine yonetici ve
ogretmenlerine karsi iyi bir arkadaslik duygusu ile basladigim ifade etmistir, Bir
baska ogretmen ise; "Kendimi guvende hissedebilecegim uygun ortam var. Ben
kendi acimdan
istiyorum.
iliskilerinizin
durumunda

kendimi guvenli

Bunu

suna

veya

bir ortamda

bagliyorum;

on/aria

idare

hissediyorum

ve ogretmen

munasebetlerinizin

arkadaslarla

ikili

boyutuna

tasinmasi

kaynaklantyor

yani. Ben

aile

guven ortami olusuyor, aile ortamtnda

ve bunu acmak

okuldaki arkadaslartmtn r;ogu ile ailece oturup goril$ilyorum ve bu bana okulda
rahat

bir ortam

sagliyor.

Ikili

iliskilerin

onemli

oldugunu

dusunuyorum

(GM·0(4))" diyerek okuldaki arkadaslan ile kurdugu aile dostluklannm kendisi

icin aym zamanda guvenli bir calisma ortami olusturduguna vurgu yaprmstir.
Cahsma ortammda kendisini giivende hissedecek uygun ortami bulamama
konusunda: KKTC'de yurtdisi gorevini yapmakta olan ogretmenlerden; kendini
guvende hissedecek uygun ortamm bulunmadignu ifade edenlerin oram
%14,28'dir. Bu konuda ogretmenlerin goruslerinden bazilan: "Ben, kendimi bu
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............., .....,.,··,----,···.

okulda hie guvende
guvenmiyorlar,

hissetmiyorum.

Cunku

Turkiye 'den gelen ogretmenlere

ben de onlara guvenmiyorum.

Mudur veya herhangi biri kaptyi

vurmadan iceri giriyor. Bunu nezaketsizlik olarak da dusunebilirim
bana ve benim gibi Turkiye 'den gelenlere

her halleriyle

belki ama

hoslanmadiklartni

belirten mesai arkadaslarim varken kendimi huzurlu hissetmiyorum.

(GR:i(l))"

Diyerek, okuldaki idareci ve ogretmenlerin kendisinden once gorev yapan
ogretmenler hakkmda olusan olumsuz kanaatlerin etkisinde kaldiklan icin
kendisine de gilven duyrnadiklanm hissettigini aynca kapi vurmak gibi basit bir
nezakette dahi bulunmadiklanrn soyleyerek kendisinin de onlara gilven
duymadigmi belirtmistir. Bir baska ogretmen ise iki okulda birden calistigmi ifade
ederek: "Her iki okulda da kendimi guvende hissediyorum diyemem. Turkiye 'den
gelen

bir

ogretmen

gozlemlendigimi,

olarak

ozellikle

hata luksumun

ktyafetimden

olmadigini

dolayi, surekli

ve herhangi

olarak

bir olumsuzlukta

kimsenin yanimda olmayacagtni dusunuyorum. Caltsma ortaminda surekli arkami
kollamak zorunda olmak,

kimseye guvenmemek

ciddi bir gerilime yol actyor.

Ornegin siradan bir konu hakktnda bile konusurken bunun nasil yorumlanacagtni
bilememek, yaptigintz

stradan bir hareketin yanlts anlasilmasi gibi endiseler

surekli kontrol gerektiriyor ve bu da insant ciddi anlamda yoruyor. Bu guvensiz
ortam

yuzunden

Kibrts 'a

geldigim

gunden

bu

yana

septik

oldugumu

soyleyebilirim. (LF:0(3))" seklinde bir aciklamada bulunarak, ilk gunden bu yana

gorunusunden dolayi insanlarm kendisinde bir hata, kusur aradiklanru ve bunun
da kendisinde guvensizlige, hatta supheci yaklasimlara sebep oldugunu ifade
etmistir. "Caltstigtm ortamda kendimi guvende hissedebilecegim bir ortam yok.
Kesinlikle yok.

Cunku bakanliga

da aktardigim

sekliyle,

strf Turkiyeli

bir

ogretmen oldugum icin Kibrtsli bir ogretmenin saldirtstna ugramak uzereyim.
Cunku kendisi Turkiyelilerden

nefret etmekte ve bana da bunun yanstmastni

yasamak dusmektedir. (LK:ML(l))"

diyerek, gorev yaptigi okulda Tiirkiye'den

gelen ogretmenlerden nefret eden bir Kibns'h ogretmen oldugunu ve bu
ogretmenin, kendisine saldirmak iizere oldugunu soylemistir. Aynca konuyu
resmi olarak, bakanhk birimlerine de aktardigiru belirtmistir, "Bu konuda
kesinlikle guvendeyim diyemem. Cunku yasanilan
ettigimi dusunuyorum.

Sorun yasadigintzda
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bazi olaylarda bunu tecrube

hakli oldugunuzu

anlatmak

icin

yaptigtntz ugrasi ve anlasilamamak isin en kotusu. 0 zaman da kendinizi guvende

hissedemiyorsunuz. Guven duygunuzu sarszyor bu durum. Ornek olarak bir
ogrenci ile ders ortaminda sorun yastyorsunuz ve siz ogretmen olarak sinif
ortamtnin egitim-ogretime uygun hale getirmeye calistrken ogrenci bunu bozmaya
calistyor.

Cozumsuz

kaldigintz

bir

durumda

olayz okul yoneticilerine

aktarzyorsunuz. Yoneticinin ogrenciye yaklastmi, ogrencinin acikca lehine olacak
bir tavzrda olmasz sizin yoneticiye olan guvenintzi sarszyor ve kendinizi 90k iyi
hissetmiyorsunuz. (GM:0(1))" Seklinde aciklama yapan bir baska ogretmen ise
yoneticiye aktardigi bir sorunda ilgi ve cozum beklerken tam tersine bir durumla
karstlastigim ve bunun da yoneticiye karsi olan guvenini zedeledigini ifade
etmistir. "Guven ortamznz bulamzyorum. Cunku burada 90k farklz bir yapz var.

Veli veya ogrenciyle yasanan en ufak bir problemde her iki taraf da solugu
bakanlzkta almaktadzr. Sorunun yerinde cozumu yoluna gidilmemektedir.
Bakanlzktaki muhataplar ise bu insanlari degisik sebeplerle, ornegin siyasi
menfaatler sebebiyle dinlemekte ve bu da ogretmenlerin tedirgin olmalarzna
sebep olmaktadzr. (LK:L0(7))" seklinde aciklama yapan bir baska ogretmen ise
okulda veli-ogrenci ile yasanan sorunlarda, sorunun yerinde yani okulda,
yoneticiler nezaretinde cozulmesi yerine, sorunun direkt olarak bakanliga
gotilrilldilgilnil soylemistir. Bakanhktaki muhataplarm da siyasi veya baska
nedenlerle bu insanlan dinledigini ve ogretmenin ne olacagi konusunda ciddi
endiseler yasayarak tedirgin oldugunu bu durumunda guvensiz bir ortam meydana
getirdigini ifade etmistir, Konuyla ilgili olarak bir baska ogretmen de okulda
yasadiklanrn "Bir de soyle bir sorun var. Gordugum kadarzyla, yonetimin
etkilendigi ve fikirleriyle sekitlendig! bir grup var okulda. 0 grupta yer a/an
ogretmenlertn taleplerinin, cozum yontemlerinin daha onemli oldugu sonucu
ortaya ctkmaktadir. Ornek olarak, kendi branstmtzla ilgili uc yzl boyunca bazz
taleplerimiz oldu ve maalesef hicbir ,Jey yapzlmadz. Ancak okulda etkili olan bir
grup ogretmenin istekleri oncelikli olarak ve ivedilikle gerceklesiyor. Bu da sizin
yoneticiye olan guven duygunuzu ortadan kaldtrmaya yetiyor. (GM:00(1))"
seklinde dile getirmekte ve okulda acik bir sekilde ogretmenler arasmda aymm
yapildigim, okulda her istekleri hemen yerine getirilen bir gozde cgretmenler
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grubu bulundugunu ve kendi isteklerinin dikkate ahnmadignu bununda yoneticiye
guven duygusunu yok ettigini soylemistir.
Cahsma

ortammda kendisini giivende hissedecek uygun ortamm kismen

bulundugu

konusunda:

KKTC'de

yurtdisi

gorevini

yapmakta

olan

ogretmenlerden; kendini guvende hissedecek uygun ortamm kismen bulundugunu
ifade edenlerin oram %20'dir. "Kendimi guvende hissedilebilecegim uygun
ortamz kendi

bolumumde bulabiliyorum ama

okul genelinde

maalesef

bulamzyorum. Bolumumuzde bulunan Kibrtsli ogretmen arkadaslartmtzla gayet
guzel ve uyumlu bir caltsma ortamzndayzz. Stktnttm yok yani. Her konuda
birbirimize yardzmcz oluyoruz. Ancak bolum disindaki ogretmenlerle cok fazla
diyalogumuz yok, haftada bir gun onlarla karsilasiyoruz. Nobet gorevi icin bizim
bolum distnda ana binaya gidiyorum. Oradaki arkadaslarla insani iliskilerin zayzf
oldugunu goruyorum. Ne bileyim mesela sabahlarz selamlasmada yuziime bile
bakmzyorlar, selamzmz almzyorlar. Gunaydin demeye bile dilleri varmzyor. Dyle
insanlara karsi da ister istemez
(LF:ML(4))"

kendimi cok guvende hissedemiyorum.

Diyerek aslmda birlikte cahsugr, aym bolumde gorev yaptigi

arkadaslarla herhangi bir sikmti yasamadigmi ve problemsiz olarak gorevine
devam ettigini belirtirken, okulun ayn binalardan ve farkh bolumlerden olusan
buyuk bir okul olmasmdan dolayi daha az karsilastigi diger ogretmenlerle sicak
iliskiler kuramadigmi, selammi dahi almayan ogretmenlerin bulundugunu, insani
iliskilerin gerektirdigi basit bir "gunaydin"

demenin bile

esirgendigini

dusunmekte bu yuzden okulun diger birimlerinde bulunanlara karsi cok guven
duymadignu ifade etmektedir. Bir baska ogretmen ise, "Asltnda bireysel manada
bir tedirginlik soz konusu degil ancak gene! manada Turkiye 'den gelen
ogretmenlere karsi idare ve ogretmenler actstndan bir bekleme modu oluyor.
Daha sonra bir tanzma moduna giriliyor. lster istemez onceki var olan
problemlerden dolayz belki bir onyargi degil ama tedirginlikle yaklasmalari soz
konusu. Siz ne yaparsanzz yapzn yinede bir acaba var. Bizden onlara karst bir
stkinii yok ama onlardan bize karsi bir acaba durumu var gibi duruyor.
(GR:0(8))" Aslmda guven anlammda bir problem olmadigim belirterek yine de

Kibnsh ogretmenlerde kendilerine karsi bir "acaba" durumunun oldugunu
belirtmekte, ister istemez onceki var olan problemlerin Ttirkiye'den gelen
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ogretmenlere karsi yaklasimlarda bir tedirginlige yol acngmi soylemektedir. Bir
baska ogretmen ise "Kismen guvende hissedebilecek uygun ortam bulabiliyorum.

Turkiye 'den

gorevlendirme

KKTC

oldugumdan

ogretmenlerintn

guvenini

saglamak ve onlar guvenmek uzun bir zaman aldi. Aynca ben branstm (Din
Kulturu ve Ahlak Bilgisi) itibariyle de guven ortamtni saglamakta dezevantajli
hissediyorum
gorevliler

kendimi. Cunku bu okulda brans itibariyle bir ilkim ve onceki

hakktnda

olusan

onyargilar

stk stk onume

ctktyor. (LF:ML(7))"

Seklinde konusarak Turkiye gorevlisi ogretmenlere karsi olan tutumu ve ozellikle
de kendi bransmdaki durumu dezevantaj olarak nitelemekte, onyargilar nedeniyle
guven duygusunu "kismen" seklinde nitelemektedir. Gorev suresi icinde bir baska
okula tayin isteginde bulunup gorev yeri degisen bir baska ogretmen ise; "Su anki
okulumda kendimi gercekten guvende hissedebiliyorum.
konuda bazi sorunlar vardi. Insanlartn onyargtlanndan

Onceki okulumda ise bu
dolayt, daha onceki sahip

olduklari tecrubeler ve karstlasttklari olaylardan dolayt onyargtli yaklasimlarla
karstlastik:

Sadece

bu

onyargilardan

dolayi

yanlis

anlastlmalara

maruz

kaldigimiz oluyordu. Boyle kisilerle de karsilastigtmiz oldu. Maalesef boyle seyler
yasadik ilk zamanlarda."

Diyerek su an gorev yaptigi kurumda guven problemi

olmadigmi ancak daha once gorev yaptigi okulda Tiirkiye'den

gelenlere karsi

bulunan onyargilar ve sahip olunan tecrubeler dolayisiyla sorunlar yasadiguu bu
yuzden guven ortammm tam olarak olusamadiguu
endise tasimiyorum

ancak daha 90k yalnizltk

ifade etmistir.

hissediyorum,

"Korku ve

dolaytstyla

da

kendimi 90k da rahat hissediyorum diyemem. Artik iki ytli geride biraktik ve o ilk
zamanlardaki kadar deg)! tabi, ortam daha iyilesti gibi ama ozellikle 2 ytl kendimi
90k yalniz hissettim. Bunun da sebebi meslektaslarimtz 90k steak bir sekilde bize
yaklasamadilar

ama zaman icinde belli bir grupla da olsa steak bir iliski olustu.

Biz zaten mesafeli durmuyoruz ama on/arm ilk tavn boyleydi. Bunun da sebebi
Turkiye 'den gelenlerin farkli misyonlarla

gelebilecegi

endisesini

tasidiklari

soyleniyor bazilari tarafindan. Bundan dolayt Turkiye 'den gelenlere fazla steak
bakilmayabiliyor. Daha once burada gorev yapmts bir ust duzey yetkili Kibrislilar
Turkiye 'den gelenlere ancak iki yildan sonra yakinltk duyabilir, steak ilgi a/aka

gosterir, size guvenmeleri icin en az iki yt! gerekli diye sik stk vurgulardi. Bende
de oyle oldu. Iki seneye kadar arkadaslik icin bir seyler yapmaya caltsttk ama
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ancak iki seneden sonra yavas yava.J sekillenmeye basltyor. Henuz strdas falan
degiliz oyle seyleri henuz paylasmtyorlar. (GY:0(7))"
psikolojik
ettigini

smmn varhgmdan
belirtmektedir.

diyerek 2 yil gibi bir

soz etmekte, yasadigi tecrubenin

Turkiye'den

gelenler

hakkmda

de bunu teyit

mevcut

bulunan

onyargilann insanlarm yeni iliskilerine yon verdigini, tammak ve tamsmak icin
uzun bir zamana ihtiyac duyuldugunu soylemektedir. Ogretmenin ifadelerine gore
zaten Turkiye'den

gelen gorevli ogretmenlerin

ancak karsilannda

kendilerine

araya mesafe koymadiklanru

supheyle bakan meslektaslanmn

ilk tavirlanmn

olumsuz oldugunu ve bu iki yilhk surecin kendilerini guvende hissedebilecek bir
ortam acismdan 90k uygun olmadigmi belirtmektedir.
kendisini guvende hissedebilecek

Bir baska ogretmen de

bir ortami zamanla bulabildigini ifade ederek

yine 2 yilhk bir psikolojik smirdan soz etmekte ve guven ortammm olusmasi icin
gosterdigi cabaya vurgu yaparak;

"Kendimi guvende hissedecek

ortami <;ogu

zaman bulabiliyorum, evet. Ancak bu guveni saglamak icin kisisel bir caba icinde
oldugumu da belirtmem gerekir. KKTC'de gene/de top/um, ozelde de ogretmen
arkadaslar otekilestirme diyebilecegimiz bir tutum icindeler. Bunu asabilmek ve
guven olusturabilmek

icin neredeyse iki ytlltk bir zamana ihtiyac var. Bende

okulumda iki ytli askin bir suredir gorev yaptyorum. Psikolojik stntrt astik gibi.
Kisaca

kendimi

diyebilirim.

guvende

hissedecek

uygun

bir

ortama

Ornek olarak; bu ogretim ytlt bastnda yasanan

gorevlendirme

zamanla

ulastim

baska bir okula

meselesi olmustu. Okul idaresi durumu bana intikal ettirerek

tercihlerini benim okulda kalmam konusunda kullanmak istediklerini samimiyetle
ifade ettiler. Okulumuzda kalmam konusundaki duruslanni da bizzat gozlemledim.
Bu durum bir guven ortamt olusturuyor
Turkiye'den

gelenlere

karsi

duyulan

haliyle... (GM:00(2))"

on yargilar

demektedir.

ve bu cnyargilan

yikip

degistirmek ve kendini kabul ettirmek icin ihtiyac duyulan zaman dilimini 2 yil
seklinde ifade etmistir. Bu ogretmen de artik guven problemi yasamadigim ve
hem kendisinin

okuldaki yonetici ve ogretmenlerine

okulundaki yonetici ve ogretmenlerinin

guvendigini

ve hem de

kendisine giiven duyduklanm

yasamis

oldugu bir gorevlendirme ile test edebilme imkaru buldugunu ifade etmistir.
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2. II. Boyut:

yapilan herhangi bir yanhshkta kasrt arar

Okulunuzda

rmsimz? Boyle bir durumda okulunuzun yonetici ve ogretmenlerine
gilvenir misiniz? Orneklendirerek aeiklar nnsimz?

Arastirmanm ikinci sorusuna iliskin arastirmaya katilan 35 ogretmenin
gorusleri Tablo-6'da belirtilen oranlar ve temalar altmda verilmistir.

Tablo 6. Okulda yapilan herhangi bir yanhshkta kasit arayip aramama
konusunda ydnetici ve ogretmenlere gilvenme durumu.
Terna
Kasrt aramam,

yoneticilere guvenirim

Evet

O/o

Hayir

%

Kismen

%

16

45,71

5

14,28

14

40

16

45,71

4

11,42

15

42,85

Kasit aramam,

ogretmenlere
guvenirim,

KKTC'de yurtdisi gorevini yapmak ta olan ogretmenlerden; %45,71 'i
gorev yaptigi okulda/kurumda yapilan herhangi bir yanhshkta yoneticilerine
guvendigini ve bir kasit aramadignu belirtmistir. Ogretmenlerin 14,28'i gorev
yaptigi okulda/kurumda yapilan herhangi bir yanhshkta kasit aradigmi ve
yoneticilerine

guvenmedigini ifade

etrnis ve

%40'1 da

gorev yaptigi

okulda/kurumda yapilan herhangi bir yanhshkta yoneticilerine kismen guven
duydugunu soylemistir,
Yine

Tablo-6'ya

gore

ogretmenlerin

%45,71 'i

gorev

yaptigi

kurumda/okulda yapilan herhangi bir yanhshkta ogretmenlere guvendigini ve
kasit

aramadigim

belirtmistir.

Ogretmenlerin

%11,42'si

gorev

yaptigi

okulda/kurumda ogretmenler tarafmdan yapilan herhangi bir yanlishkta kasit
aradigmi ve guvenmedigini ifade etmis ve %42,85'i
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de gorev yaptigi

okulda/kurumda yapilan herhangi bir yanhshkta ogretmenlerin bir kismma guven
duydugunu ifade etmistir,

Y apilan herhangi bir yanhshkta okulun/kurumun ydneticilerine giivenirim
ve kasrt aramam seklinde gorii~ bildiren ogretmenler: KKTC'de

yurtdisi

gorevini yapmakta olan ogretmenlerden; %45,71 'i gorev yaptigi okulda/kurumda
yapilan herhangi bir yanhshkta kasit aramadigmi ve yoneticilerine guvendigini
belirtmistir.

"Yapilan bir yanlz§lzkta kasu aramam. Yoneticime guvenirim.

ili§kimiz karstlikl: saygz uzerine kuruludur. A<;ik iletisim kullanzr. Bu nedenle
vars a brr yanh~hk a~ik~a if ade ederrm ve bu hemen duze\h\ir ya du gere\wes\n\
soy/er, $U ana kadar olumsuz bir ornek yasamadim. (LF:BB(4))" seklinde goru~
bildiren ogretmen, acik iletisim ve karsilikh saygiya dayah bir yonetici ogretmen
iliskisinden

bahsetrnis

ve olumsuz

bir seyin bugune

kadar

yasanmadigim

belirtmistir. Bir baska ogretmen de "Haytr, hicbir kaszt aramarn, yoneticilerime

guvenirtm, rnutlaka bir yanltsltk olmustur diye dusunurum. (LF.J(4))" seklinde
goru~ belirtmistir. Bir baska ogretmen de "Aramam, sonucta beset sasar derler.

Varsa yapilan bir yanlisltk duzeltilir zaten (jS:L0(3))" demistir. Hicbir kasit
aramadigmi belirten bir baska ogretmen de, "Acikcasi hen, is ortamznda yapilan

yanltslarda kaszt aramam. Elbette ki benzer konulardaki yanltsliklartn szklzkla
ortaya cikmasi, i$ akistndaki ahengi ve surekliligi olumsuz etkiledigi icin benimde
hosuma gitmez. Ancak meslek hayattm boyunca arkasznda kasit aradigim bir
yanltsltk olmadz (LF:BB(3))" diyerek yalmzca KKTC'deki
suresince degil mesleki yasantismm

tumunde yanhshklarda

yurtdisi

gorevi

kasit aramadigim

belirtmistir. Bir baska ogretmen ise; "Okul yoneticilerine inaninm ama okulun

actldig: ilk gunlerde mudurle olan ilk diyalogumuzdu ve hen doktor randevusu
icin izin istemistim. Izin verdi. Arna sonra ilk toplantzda cocuklart btraktp
gidiyorsunuz falan diye sitemkar konustu hen de sonraki bir konusmamtzda
"hocam mazeretimi belirterek izin istemistim sizden" diye itiraz ettim ve bana
"hocam sizi tenzih ederim, hen sizin icin soylemedim onlari, hatta tam tersine
sizin gibi dusunmeyenler if in soylemistim" diyerek bir actklamada bulundu. Ben
de kendisine inandzm. Elbette ki yoneticilerimize guveniyoruz" diyerek kurum
amirine duydugu guveni, yasadigi bir olayi anlatarak ifade etmistir. Baska bir
ogrctmen ise; "Ben kendi okulum icin konusursam herhangi bir kaszt aramam.
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Kuzey Kibris 'ta yanltslik 90k yaptltyor ama bunun sebebi herhangi bir kastt degil,
bilgi eksikligidir. Ve burada 90k fazla yanlisltk yaptltyor, yine de bu yanltsltklartn
kasuli

oldugunu

dusunmuyorum. "diyerek

yapilan

yanhshklann

bilgi

eksikliginden kaynaklandigmi tespit ettigini ve herhangi bir kasit olmasma ihtimal
vermedigini ifade etmistir.
Y apilan herhangi bir yanhshkta okulun/kurumun ydneticilerine giivenmem
ve kasrt ararnn seklinde gorii~ bildiren ogretmenler: KKTC'de yurtdisi
gorevini yapmakta olan ogretmenlerin %14,28'i gorev yaptigi okulda/kurumda
yapilan herhangi bir yanhshkta yoneticilerine guvenmediklerini ve kasrt
aradiklanm ifade etmislerdir, "Bazt yanlts davrantslartn kasitli olabildigini
gormii§ biri olarak ara sinav ve ytlsonu stnavlartnda gozetmenlikler ayarlarurken:
zaman

zaman

bazi

oturumlarda

sadece

Turkiye 'den gelen

ogretmen

arkadaslarimin gorevlendirildiklerine sahit olmusumdur. Simdi bunda kastt yoksa
nedir yani? Yalntzca bu da degil nerde bi zor gorev var Kibrtslilar yapmak
istemiyor ya da onlara yaptirilamiyor hemen TC gorevlilerine verilir o isler. Nastl
olsa onlar itiraz etmez diye. (LF:LO(l l))" seklinde goru~ belirterek yanhshklann
altmda kasit gordugum; ornek vererek anlatrms ve yoneticilerin

Kibnsh

ogretmenlere zaman zaman gorev yaptiramadiklan ve bu tip durumlarda da
Turkiye'den gelen ogretmenleri gorevlendirdiklerini gordugunu soylemistir,
"Kasitli yaptlan yanltsliklartn var oldugunu biliyorum. Boyle durumlar ortaya
ctkinca dogal olarak hem yoneticilere ve hem de ogretmenlere karsi guven kaybi
soz konusu olmaktadtr. (GM:00(6))" seklinde aciklama yapan bir baska ogretmen
de kasith yanhshklann oldugunu bildigini ve bunun da guven kaybma neden
oldugunu soylemistir, Bir baska ogretmende onyargtlardan kaynakh bir kasrt
oldugunu dusundugunu, "Evet, kasit ararzm. Ozellikle bize duyulan on yargt veya

cekimserlikten dolayi. (LF:ML(7))" seklindeki sozleri ile ifade etmistir.
Yapilan herhangi bir yanhshkta

okulun/kurumun ydneticilerine kismen

giivenirim konusunda gorii~ bildiren ogretmenler: Ogretmenlerin %40'1 da
gorev yaptigi okulda/kurumda yapilan herhangi bir yanhshkta yoneticilerine

kismen guven

duydugunu soylemistir, "Yaptlan bir yanltsltkta once olayi

arasttrmayt tercih ederim. Kasit aramam ancak ayni olay daha onceleri de tekrar
etmisse bunda kasit oldugunu dusunurum. Okulumuz actstndan yoneticilerin
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Mudur ve bir yardtmctya tam

tamamtru ayni pozisyonda degerlendiremeyecegim.
guvenemeyecegim
yasamtyorum

soyleyebilirim.

Ancak geri kalan 4 yoneticiyle guven sorunu

ve kendilerine guvenebiliyorum.

bir ogretmen

seklinde konusan

bir mudur ve bir mudur yardimcisma tam olarak

okulundaki

guvenememekte,

(GM:00(1))"

onlarm yaptiklan

yanhshklarda

kasit aramakta ancak geriye

kalan 4 yoneticiye ise guvenmektedir. Bir baska ogretmen ise bazi seylerin list
uste yasanmasim

90k tesaduflere

ve iyi niyetlere

yoramayacagim

belirterek

"Haytr, aramam, bir kasit. Arna ust uste bazt konular tekrar edilirse ... Orne gin
nobetteyken ben sik stk yantma geliyordu mudur. Arna diger ogretmenlerin yaruna
gitmiyordu.

Ben

acaba

gelmesi

olabileceginden

kontrol

icin

mi

geliyor

her

zaman

diye

demistir. Boylece mudurun sik sik sadece kendi no bet

dusunurum. (GR:L0(5))"
yerine

beni

ve diger

ogretmenlere

suphelendigini

bu sekilde

belirtmektedir.

davranmamasmda

kasit

Bir baska ogretmen ise, "Her

zaman degil ama kasit aradigim zamanlar olur. Mesela gecen ytl normalde bize
zaten

nobet yazilmaz

degistirilmesini

ama bana,

Cuma gunu yazmtslardt.

iki kez istedim ve degistirmediler.

Ben, gununun

Ben burada kasittan ziyade

bilincsizlik oldugunu dusunuyorum. Arna kasit denilebilir mi? yani denilebilir ama
bilincsizligin

getirdigi

bir kastt. (GR:j{3))"

yoneticinin bilincsizce davramslanyla

seklinde

konusarak

okulundaki

yanhshk ile kasit arasmda bir durumda

kalarak yapmarnasi gereken hatalar yaptigmi belirtmektedir. Konuyla ilgili olarak
da Cuma gunune konulmus olan nobetin degistirilmesini istedigini ve bir turlu bu
istegin yerine getirilmedigini ornek olarak vermektedir.

Yapilan herhangi bir yanhshkta okulun/kurumun ogretmenlerine giivenirim
ve kasrt aramam seklinde gorii~ bildiren ogretmenler: Ogrctmenlerin %45,71 'i
gorev yaptigr kurumda/okulda

yapilan herhangi

guvendigini ve kasrt aramadigmi belirtmistir.

diyebilirim benim yanimda yer aldilar. Yani ben
okuldaki

ogretmenlere

ogretmen; "Ogretmenlerin
aramtyorum,

yapttklart

olsa olsa bilgi eksikliginden

buyuk r;ogunlugu yiizde 90 '1

oyle

guvendigini
bir

ogretmenlere

"Ogretmen arkadaslarla aram cok

iyidir. Hatta yasadigim bir olayda ogretmenlerin

diyerek

bir yanlishkta

yanlts

hissediyorum. (GR.ML(]))"
belirtmistir.
olursa

kaynaklanan

Bir

alttnda

bir yanltslik

baska

bir

kastt

olur bu.

(GY:00(7))" diyerek yapilan yanhshklarda kasit aramadigim, yanhshkla yapilan
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seylerinde bilgi eksikliginden kaynaklanabilecegini

dusundugunu belirtmektedir.

"Ogretmenler actstndan... Guveniriz karstlikli olarak birbirimize. Aramizda kasit
olmaz. Yanltsltk varsa eger olmussa, konusuruz duzeltilir diye dusunurum.
(GR:LO(l))" seklinde goril~ belirten ogrermen de okulundaki ogretmenlerle
karsihkli guven duygusuyla hareket ettiklerine inandigim belirterek bir yanhslik
olmussa da konusarak hemen duzeltilebilecegini dusunmektedir.

Yapilan herhangi bir yanhshkta okulun/kurumun ogretmenlerine giivenmem
ve kasit ararun seklinde gorii~ bildiren ogretmenler: Ogretmenlerin %11,42'si
gorev yaptigi

okulda/kurumda

ogretmenler

tarafmdan

yapilan

herhangi

bir

yanhshkta kasit aradigim ve guvenmedigini ifade etmislerdir. Buna gore; Kasttli

yapzlan yanltsltklartn var oldugunu biliyorum. Boyle durumlar ortaya ctkinca
dogal olarak mesai arkadaslarima karsi guven kaybi soz konusu olmaktadtr.
(GM:00(6))" seklinde konusan bir ogretmen okulundaki ogretmenler tarafmdan
kasith olarak yapilan yanhslara sahit oldugunu belirterek guven kaybi yasadigim
soylemistir. Bir baska ogretmen ise, "Ogretmenler actstndan soyle bir durum

olabilir ogretmenler icin cunku farklz bir yerden geliyorsunuz, Turkiye 'den
gelmenizin kamuoyunda farklz yanstttlmastndan dolayi sizin hakkinizda yanlts
dusunceler gelisebiliyor. Buradaki sendika Turkiye 'den gelen ogretmenler niye
geldi falan diye stk gundeme getiriliyor. 0 zaman on yargilartyla hareket eden ve
size karsi tavtr alinan bir durumu hissediyorsunuz, olabiliyor yani boyle seyler.
Bunu net bir sekilde ytkmanin en guzel yolu onlarla diyalog gelistirmek; her
firsatta muhabbet etmek, beraber olmak birlikte kahve icmekten geciyor. Bu
tecrubeyle sabittir. Onu soyleyebilirim. (GM:00(4))" Ozellikle ogretmenler
sendikasmm

telkinleriyle

bulundugunu

ve bunlann

takmdiklanm

gorduguni;

hareket

eden, onyargrlara

da Turkiyeden
soylemistir.

gelen

Aynca

bu

sahip olan ogretmenler
ogretmenlere
onyargilan

karsi

tavir

gidermenin

carelerinden biri olarak da bol diyalog kurma ve ogretmen arkadaslarla bol bol
sohbet etmeyi gostermistir, "Evet, kastt arzyorum. Ornek olarak, bazi usulsuz islet

daha yoneticiye ulasmadan ogretmenler tarafindan da karsilikli diyaloglarla
cozulebiliyor. Nazt gectigi kisiye ulassin yeter. Mesela ek stnavlarda elinde bir
kagitla dolasip bu kisi gecsin diye ugrasabiliyor. Yoneticiye gitmeyebiliyor yani.
Burada herkesin bir tantdigi var sonucta. Ogretmende usulsuz islere alet olup
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bilerek yanlistn icinde olabiliyor yani. Goruyoruz bunun orneklerini. (LF:BB(2))"
diyerek ogretmenlerin

yanlis ve usulsuz islere bilerek kanstrgnu

gordugunu

soy lemistir.

Yapilan herhangi bir yanhshkta okulun/kurumun ogretmenlerine kismen
giivenirim gorii~ bildiren ogretmenler: Ogretmenlerin

%42,85'i gorev yaptigi

okulda/kurumda yapilan herhangi bir yanhshkta ogretmenlerin bir kismma guven
duydugunu ifade etmistir.

"Tamamen olmasa da gene/de guvenebilirim

ornek

olarak toplantilarda altnan kararlara bazt 6gretmenler riayet ederken bazilart
tsrarla uymayarak

stkinti yasamamtza

sebep olabiliyor. (LF:L0(4))" diyerek

toplantilarda ortaklasa alman kararlar olmasma ragmen bazi ogretmenlerin bunu
bilerek bozduklanm ve diger ogretmenlere sikmti yasattiklanndan

soz etmektedir.

Bir baska ogretmen ise "Benzer bir durum ogretmenlerle de soz konusu. Benim
actmdan ihtiyatli bir guven var diyebilirim. Branstm dan dolayi mesafeli duruslar
oluyordu. Ayni karede olmamaya ozen gosteren bir tavtr vardi onceleri. Ama
simdilerde

bu durum

degistt

gibi

gozlemliyorum.;

Guvenilmez

ogretmen

diyebilecegim kisiler var. Otekilestirmeye daha yatkin tip/er bunlar. Ama diger
ogretmen arkadaslarla
arkadaslartmiz

olan diyalogumuzda

sorun yok. Guvenebilecegimiz

var iclerinde tabii ki. (GM:00(10))"

iyi

seklinde konusarak bazi

ogretmenleri guvenilmez olarak nitelemis, ancak diger ogretmenlerde bir kasit
aramadigmi

kisilere

soylemistir,

Bir baska ogretmen

cekimserlikten

gore kasit arama yada aramama

dolayi.

Bazt

de; "Ozellikle
ogretmenlere

(LF:ML(7))"

seklinde

gorii~ belirterek

ogretmenlerin

yaptiklan yanhshklarda

durumunda

oldugunu

bize duyulan

on yargi

tam

guvenmiyorum.

onyargi

olarak

sahibi

ve cekimser

veya

kalan

kasrt aradigmi ve onlara guvenmedigini

soylemistir,

3. III. Boyut: Okulunuzdaki/kurumunuzdaki ydnetici ve/veya ogretmenler
size bir sey sdylediklerinde inamr misunz?

Orneklendlrerek aeiklar

nnsnnz?
Arastirmanm

il<;iincil sorusuna iliskin arastirmaya

katilan 35 ogretmenin

gorusleri Tablo- 7' de belirtilen oranlar ve temalar altmda verilmistir.
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Tablo 7. Okul/kurumdaki yonetici ve/veya ogretmenlere inanma durumu.

Evet

%

Hayir

O/o

Kismen

%

Yoneticilere inamnm

23

65,71

3

8,57

9

25,71

Ogretmenlere inanmm

21

60

3

8,57

11

31,42

Terna

KKTC'de yurtdisi gorevini yapmakta olan ogretmenlerden; %65,71 'i
gorev yaptigi okulun/k:urumun yoneticileri kendilerine bir sey soylediklerinde
inandiklanm,

%8,57'si,

okulun/k:urumun yoneticileri kendilerine bir sey

soylediklerinde inanmadiklanni ve %25,71 'i de gorev yaptigi okulun/k:urumun
yoneticileri

kendilerine

bir

sey

soylediklerinde

kismen

inandiklanru

belirtmisl erdir.
Yine Tablo-7'ye

gore KKTC'de yurtdisi gorevini yapmakta olan

ogretmenlerden; %60'1 gorev yaptiklan

okulun/k:urumun ogretmenlerinin

kendilerine bir sey soylediklerinde inandiklanm, %8,57'si, okulun/k:urumun
ogretmenlerinin kendilerine bir sey soylediklerinde inanmadiklanm ve %31,42' si
de

gorev yaptigr okulun/k:urumun ogretmenlerinin

kendilerine

bir

sey

scylediklerinde kismen inandiklanm belirtmislerdir.
Okulun/kurumun yoneticilerinin bir sey sdylemeleri halinde kendilerine
inamp giivenme konusunda: KKTC'de yurtdisi gorevini yapmakta olan
ogretmenlerden; %65,71 'i kurumun/okulun yoneticilerinin kendisine bir sey
soylediginde buna inandiklanm belirtmislerdir. "Oncelikle inantnm. Cunku o
benim amirimdir. Tabii ki sozlerine inamrtm. (GR:00(8))" seklinde gorii~ belirten

ogretmen, amiri olmasi itibariyle okul yoneticisinin bir sey soylemesi halinde
kendisine inarup, guvendigini belirtmistir. "Inanmamami gerektirecek herhangi
bir .,s"ey yasanmadi bugune kadar, actk iletisim kullantliyor mudurumun sozlerine
guvenirim, hem niye guvenmeyeyim ki?(LF:BB(4))"
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diyen bir baska ogretmen ise

acik iletisim kullamlmasma vurgu yaparak, mudurune inanmamasi icin hicbir
sebep bulunmadigiru soylemistir. "Mudur yada diger yoneticime guvenirim. Buna
isle ilgili inisiyatif kullanma cercevesinde algilamak gerekir diye dusunuyorum.
Onun

karartna

Sonucta

uyuyorum.

olusmuyor. (LF:BB(4))"

guveni

zedeleyecek

durum

seklinde goril~ belirten bir baska ogretmen ise

yoneticisine inandigiru ve bu durumu isiyle ilgili olarak inisiyatif kullanma
cercevesinde degerlendirip guven zedelenmesi yasamadigmi belirtmistir,
Okulun/kurumun ydneticilerinin
inanmama

konusunda:

bir sey sdylemeleri halinde kendilerine

KKTC'de

yurtdisi

gorevini

yapmakta

olan

ogretmenlerden; %8,57'si kurumun/okulun yoneticilerinin kendisine bir sey
soylediginde buna inanmadiklanni belirtmislerdir. "Yoneticilerin,
okul

mudurunun

gecmiste

yasanmts

bazi

soylediklerini pek de inandirici bulmuyorum"

olumsuz

ornekler

ozellikle de
dolaytsiyla

diyerek okul muduru ile ilgili

olarak gecmiste yasamis oldugu olumsuz orneklerden hareket ederek kendisine
inanmadigim belirtmistir. "Haytr. Cunku o (yonetici) ayrtmctltk

oldugunda

baskalarinin sozunu daha cok dinledigini dusunurum. Yasadigtm olaylar bunu
gosterdi. Benim soyledigimden ziyade baskalarinin ctkari neyi gerektiriyorsa onu
yapar gibi geliyor bana. Artik sozlerine inanmamam gerekir, yasanan tecrubeler
bunu

gosteriyor

(LK:ML(I))"

seklinde konusan bir baska ogretmen ise

yoneticisinin baskalanmn cikan icin sozlerini degistirip farkh konusabilecegini,
yasadigi tecriibelerin bunu gosterdigini belirterek okul yoneticisinin sozlerini
gilvenilir bulmamaktadir.
Okulun/kurumun ydaeticilerinin

bir sey soylemelerl halinde kendilerine

kismen inanma konusunda: KKTC'de yurtdisi gorevini yapmakta olan
ogretmenlerden; %25,71 'i kurumun/okulun yoneticilerinin kendisine bir sey
soylediginde buna kismen inandiklanm veya bir kisim yoneticilerin sozlerine
inamp bir kismmm sozlerine inanmadiklanm belirtmislerdir. "Bazi mudur
yardtmctlartndan

bir konuyu isitsem teenniyle yaklastrim. Yine bir cifte standarda

mt maruz kaldigim konusunda aklimda bir suphe olusur. (LF:06(11))" Diyen bir

ogretmen okulundaki yoneticilerden bazilanrun, czellikle mudur yardimcilanrun
daha onceden cifte standart uyguladiklanrn tespit ettigini ve bu yuzden yeni
duydugu bir konuya da daha bir tereddut icinde yaklastrgim soylemistir, "Yani bu
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soyledigi seye bagli tabi ama $U anki yasadigim ortamda yuzde yuz inanmak
mumkun degil. Cunku size karst cok dogru gibi kendini ifade edip arka planda cok
daha farkli olaylar gelisebiliyor.

Bunun sebebi de sizden bir beklentisi yok

adamin. 0 kendi siyasi gelecegini
davrantyor. (LF:BB(2)) "seklinde

hesaplayarak

gorti~

adimlartni

belirten

bir

attyor, ona gore

baska

ogretmen

ise

yoneticisinin siyasi gelecek hesapladigmi, buna gore davrandignu ve sozlerinin
arkasmda gorunenden

daha farkh seyler olabilecegini

dusundugunu

belirterek

yoneticilerinden bir tanesine tam olarak inanamamaktadir.

Okulun ogretmenlerinin bir sey soylemelerl halinde kendilerine inamp
giivenme

konusunda:

KKTC'de

yurtdisi

gorevini

yapmakta

olan

ogretmenlerden; %60'1 gorevli oldugu okuldaki ogretmenlerin kendilerine bir sey
soylediklerinde buna inandiklanru belirtmislerdir.

"Hayattn her alantnda oldugu

gibi is yasaminda da supheci yaklasimtn ve guvensizligin karsi taraftan cok bana
zarar

verecegini

arkadaslarima

dusunmekteyim.

Bu

anlamda

kendi

is yerimdeki

guvenmeyi ve inanmayt esas almaya calistyorum.

mesai

Zaten bana

soylenen herhangi bir sozun yanlts olmasi benden cok soyleyene zarar verecektir.
Cunku yanlislik ortaya ciktigtnda aciklama yapmak ve o yanlisi telefi etmek kolay
bir surec degildir. Bunun disinda mesai arkadaslarimin varsa yapttklari hatalarin
ve sozlerinin arkastnda kotu niyet aramamaya ozen gosteriyorum. Zaten bugune
kadar boyle bir sey yasanmadigi icin inandinct bulurum kendilerini. (LF:BB(l))"
diyerek supheci ve guvensiz yaklasimlann
cekerek, mesai arkadaslanna
ifade

edilenlerin,

aktanlan

kendisine verebilecegi zarara dikkat

guvenmenin esas oldugunu belirtmis ve kendisine
sozlerin

dogruluguna

inanmayi

tercih

ettigini

soylemistir. Cunku verilen bilgilerin yanhs oldugunun ortaya cikmasi durumunda
karsi tarafm bunu telafi etmekte zorlanacagim dusunmektedir. Aynca gorev suresi
boyunca (3 yil) boyle bir kotu ornek yasamarms olmasi da kendisine guven
vermektedir.

"Hani $U i$ soyle yapilacak

turunden, okul ve egitim-ogretimle

ilgiliyse tab if ki inantnm. Inanmamam icin hicbir sebep yok, olmadt yani bu gune
kadar. (GY:00(9))"
konulannda

seklinde gorti~ belirten ogretmen, okul, egitim ve ogretim

ogretmenlerin

sozlerine inandigmi

belirtmis ve inanmamasi

icin

ortada hicbir sebebin bulunmadiguu soylemistir, Bir baska ogretmen ise, "Elbette
inaniyorum

ogretmen

arkadaslartma,

hen onlara gercekten
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inandtgim

icin

onlardan

bana

(GR:00(8))"

karsi

da

olurnlu

hissediyorum her zaman

bir yaklasim

diyerek ogretmenlerin

sozlerine inandigmi ve bu sayede karsi

taraftan da kendisine olumlu yaklasimlar sergilendigini soylemektedir.

Okulun ogretmenlerinin bir sey sdylemeleri halinde kendilerine inanmama
konusunda: KK.TC'de yurtdisi gorevini yapmakta olan ogretmenlerden; %8,57'si
kurumun/okulun

yoneticilerinin

kendisine

bir

sey

soylediginde

buna

"Yani 90k tabir yerine oturuyor mu bilemiyorum

inanmadiklanm belirtmislerdir.

ama ikiyuzlu demek lazzm boyle tiplere ... Size karsi gelip 90k do gal konusuyorlar,
hak

veriyorsunuz.

giivenilemeyecegini
yaptzklarz

Arna

daha

sonra

gordugunuz

seyler

bu

insanlara

ortaya koyuyor. Ornek olarak ta mesela Turkiye ile ilgili

konusmalarda

memleketimizi

yere

gage

sigdiramiyorlar

gibi

konusuyorlar, halbuki yuzde doksana yakzn bir kesimin bu gorusunun gerceg]
yansttmadtgtni

dusunuyorum

hen. Boyle dusunmeme

sebep olarak ise Jarklz

ortamlarda farklz konusuyorlar ve ortama, duruma gore cumleleri secip secip
actklama yapzlzyor. (LF:BB(2))" seklinde konusan bir ogretmen, farkh ortamlarda
farkh konusmalar duydugunu, kendi yuzune karsi ozellikle Turkiye ile ilgili 90k
hos ifadeler kullamldigmi
soylemleri

oldugundan

inanmadigim belirtmektedir.

ama aym kisilerin
sikayetle

farkh ortamlarda

ogretmenlere

tam tersine

guvenmedigini,

sozlerine

Bir baska ogretmen ise, "jlk onceleri inantyordum

ogretmenlere ama baktzrn ki yuzunuze baska arkanzzdan baska konusuluyor. Boyle
olunca o zaman, o sahtslara karsi bir kalp kirgtnligi, bir uzunti: oluyor. Temkinli
davranmaya calisiyorsunuz ister istemez. Artzk sozlerine inanmtyor ve kendilerine

giivenemiyorum (GM:00(4))"
inandigim

ama

yuzunuze

seklinde

baska,

aciklama

arkamzdan

yaparak

baska

ilk

zamanlarda

konusmalar

oldugunu

ogrendigini ve kalp krrgmhgi ile birlikte gilvensizlik yasadigmi soylemektedir.

Okulun ogretmenlerinin bir sey sdylemeleri halinde kendilerine kismen
inanma konusunda: KK.TC'de yurtdisi gorevini yapmakta olan ogretmenlerden;
%31,42'si

okuldaki ogretmenlerin kendisine bir sey soylediginde buna kismen

inandiklanm veya bir kisim ogretmenlerin sozlerine inamp bir kismmm sozlerine
inanmadiklanm

belirtmislerdir,

"Ben bunu kisiden kisiye degisen bir guven

duygusu olarak ayzrarak cevaplandzrmak

istiyorum. Bir arkadastn

soyledigi

seylere inanirken bir baska arkadastn soylediklerine inanmayabilirim. Daha 90k
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kisilerin

karakter,

huy

vb.

durumlari

bunda

etkili

olabiliyor.

Guvenip

guvenmemeniz yasadiginiz olaylar ve tecrubeler ile saglamlastyor ya da ortadan
kalkiyor. (GM:06(1))"
inanrnama,

diyen

kendilerine

genellemekten

kacmip,

degerlendirmekte

bir

ogretmen,

gi.ivenilmesi

ya

ogretmenlerin
da

sozlerine

gi.ivenilmemesi

kisilere gore, o kisinin karakterine

inamp

durumunu

gore ayn

ve bunun dogal sonucu olarak bazi ogretmenlerin

ayn

sozlerine

inamp kendilerine gi.ivenmekte, bazi ogretmenlerin ise sozlerine inanrnamakta ve
kendilerine

gi.ivenmemektedir.

"Normalde ogretmen arkadaslartma elbette ki

guvenirim. Ama ozellikle ideolojik saplanttlart olan ogretmenlere pek fazla
guvenmem. Bunlarzn art niyetli olduklartni dusunurum. 0 yuzden boyle tiplere
inanmtyor

ve guvenmiyorum. (LF:ML(7))" seklinde gorus belirten ogretmen,

ogretmenlerden ideolojik saplantilan olan ve bunu davraruslanna yansitanlann art
niyetli

olduklarma

inandigmi

ve onlarm

guvenmedigini fakat bu snuflandirmamn
soylemektedir.

sozlerine

inanmayip,

kendilerine

disinda kalan ogretmenlere inandigim

"Ogretmenlere guvenirim ama yalnzz bir tanesi haric cunku o da

cok fazla konusuyor. Ortama gore konusan dedikoducu diye tabir edilen birisi
oldugu icin ona guvenmem sadece. Gene/de guvenirim yani. (LF:i(2))" Seklinde
konusan bir baska ogretmen ise, okulunda 90k konusan, dedikoducu olarak tabir
ettigi bir ogretmen

dismdaki

diger bi.iti.in ogretmenlere

inamp guvendigini

belirtmistir.

4. IV. Boyut: Kisisel

dusunce

veya degerlerinizle,

ydnetici

ve

ogretmenlerin dusunce ve duygulari arasmdaki farkhhklarm saygiyla
karsrlandignn dii~iiniiyor musunuz? Aerklar misrmz?

Arastirmanm dorduncu sorusuna iliskin arastirmaya katilan 35 ogretmenin
gorusleri Tablo-8' de belirtilen oranlar ve temalar altmda verilmistir.
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Tablo 8.Ki~isel dii~iince I degerler konusunda farkhhk oldugunda saygi ile

karsilanma durumu.

Terna

Frekans

O/o

26

74,28

9

25,71

Evet, saygiyla karsilamr

Hayir, saygiyla karsilanmaz

KKTC'de
kisisel

yurtdisi gorevini yapmak ta olan ogretmenlerden;

dustmce/degerleri

arasmdaki

ile

farkhhklann

dustlnce/degerleri

yoneticilerin/ogretmenlerin

saygi

ile

karsilandigmi

ile yoneticilerin/ogretmenlerin

%74,28'i

dusunce/duygulan

ifade

ederken,

dustlnce/duygulan

kisisel

arasmdaki

farkhhklarm saygi ile karsilanmadigmi ifade edenler %25,71 'dir.

Kisisel dustmce veya degerler ile,
arasmdaki

duygulan

konusunda:

yonetici ve ogretmenlerin dtistince ve

farkhhklarm

KKTC'de

yurtdisi

gorevini

yapmak

dusunce/duygulan
etmislerdir,

arasmdaki

farkhhklarm

"Sonucta farkli kulturlerin

ta olan

saygi

ile

urunu insanlariz.

dunyalartmizda farkli. Ancak bu farkltltklarm

dii~iinme

ogretmenlerden;

yoneticilerin/

ile

dusunce/degerleri

%74,28'i

karsilandigun

saygryla

o gretmenlerin

karsilandigiru

ifade

Duygu ve dusunce

taraflar farkinda olmastna ragmen

digerine saygi ile yaklastyor. Kendini digerine gore ayarltyor. Ornegin benim
duygu dunyama uymayan bir sosyal etkinlikte, alkol kullanilmasi gibi ya da
eglence

gibi

dusunuyorum.
sorularla

aktivitelere

kattlmtyorum.

Farkhliklarimizda

karsilastyorum.

ctkilmiyor. (LF:BB(4))"

Arna

seklinde

genelde
bu

Bununda
sorgulama

esnada

saygt

gorii~ belirten

gelmis olmarmzm duygu-dusunce dunyalanrmzm
getirmis "ve bu farkhhklann
soylemistir.

Hatta farkhliklann

saygi cercevesinde
sorgulama
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saygt

ile

karsilandigiru

degil ogrenme
cercevesinin

ogretmen

amaclt

distna

da

farkh kulturlerden

da farkh oldugu sonucunu dile
yaklasimlarla

ele almdigiru

degil, ogrenme amach olarak ele

almdigiru, saygiyla karsilandigmi da yasadigi bir omek olayla ifade etmistir. Bir
baska ogretmen ise, "0 ortami yastyoruz, tarttsiyoruz da ... yeri geldigi zaman,
gunluk olaylari birlikte degerlendiriyoruz.

Iste ekonomik siyasi konulari birlikte

konusuyoruz ama kesinlikle catisma boyutuna gelmeden tabi karstltkli saygida
kusur etmeden fikirlerimizi

rahatca soyleyebiliyoruz

birbirimize. Bu bir kiisliige

bir dargtnliga yol acmaz hicbir zaman. Bakts acilarimtz zaten farkli. Yani siyasi
dusuncelerimiz de farkli, dine baktstmtz da farkli ama gerekli saygtyi goruyorum.
Mesela ben bazi ozel gunlerde oruc tutuyorum o arkadaslar benim yantma gelip
cay-sigara falan icmiyorlar. Halbuki her gun birlikte cay-sigara

iciyoruz. 0

gunlerde saygt duyar, hoca oruc tutuyor derler ve yanimda cay-sigara icmezler.
Hatta gelip bilgi alirlar hocam bugun nedir, biz ne yapalim nasil davranalim diye
sorular da sorarlar. (LF:i(2))" seklinde konusarak aradaki farkhhklann siyasi,

dini, ekonomi gibi farkh boyutlan oldugunu bunun konusuldugunu ve daima
saygi sirurlan icinde kalmdigim hatta ilgi ve merak konusu olarak bu konuda
ogrenme istekleri olanlarm da bulundugu kendisine konuyla ilgili sorular
soruldugunu da soylemektedir. "Evet, saygtyla karstlandtgtru
Zaten ozellikle farkliliklartmiztn

degerleri vardtr degerlerimiz

bizi guclendirdigini

dusunurum

dusunuyorum.
her insanin

bizi harekete geciren dinamiklerimizdir.

Saygi

gormek istiyorsantz oncelikle saygt gostermeniz gerekiyor. (LF:BB(l))" diyerek

farkhhklann aslmda bizleri guclendirdigini ve aradaki farkhhklara saygmm da
karsihkh oldugunu soylemistir.
Kisisel dtisiince veya degerler ile yonetici ve ogretmenlerin dusunce ve
duygulan arasmdaki farkhhklarm saygryla karsilanmadrgun dtlstinme
konusunda: KK.TC'de yurtdisi gorevini yapmak ta olan ogretmenlerden; 25,71 'i
kisisel

dusunce/degerleri

ile

yoneticilerin/ogretmenlerin

dusunce/duygulan

arasmdaki farkhhklann saygi ile karsilanmadignu ifade etmislerdir. "Norma/de
dusuncelerimize

gorunuste saygi duyuluyor havasi olsa da bazen agizlanndan

kactrtyorlar asltnda. Yani direkt olarak bize yonelen sekliyle degil belki ama
bizim dusuncemize yakin olan baska insanlara ornegin velilere karsi 90k boyle
asagtlaytci cumleler kullanildigtna sahit oldum. (GR:i(3))" diyerek kendi kisisel

duygu-dusuncesine gorunuste yapilan acik bir saygisizhk yapilmadigim ancak
kendi dusuncesini dile getiren velilere bu dtlsuncelerinden dolayi asagilayici
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cumleler kullaruldigma sahit oldugunu soyleyerek aslmda kendi dusuncesine de
saygisizhk yapilrms oldugunu ifade etmistir, Bir baska ogretmen ise, "Okul

ortaminin demokratik olmadigtni dusunuyorum. Dusunce ve degerlerim saygtyla
karstlanmadi. Okula ilk gittigimde basortulu oldugum icin sikayet edildim, daha
sonra perukla gittigim halde yine kabul edilmedim ve bana ders programtm bile
verilmedi. Demokrasiden bahseden kendi haklarz hakktnda taviz vermeyen bu
insanlar kendilerinden farkli dusunen, kendilerini gibi giyinmeyenler soz konusu
oldugunda demokrasiyi ve saygtyt
seklinde konusarak kiyafetinden

bir tarafa btrakabiliyorlar. (LF:06(3))"

dolayi saygisiz davramslarla

karsilastiguu

demokratik gorunen insanlarm kendisi gibi dustlnmeyen-giyinmeyenlere
saygrsiz ve antidemokratik

sekilde davrandiklanru

ve
karsi

ifade etmistir, Baska bir

ogretmen ise, "Saygiyla karstiandigtnt dusunmuyorum. Kendi dusunce, duygu ve

degerlerinin daha degerli ve ustun oldugunu dusunurler. Benim dusunce ve
degerlerimin onlarin dusunce ve degerlerini degistirebilecegi kaygtsi tasiyorlar.
(LF:ML(7))" Diyerek aradaki farkhhklarm saygiyla karsilanmadigim dusunmekte
ve bunun sebebi olarak ta Kibnsh arkadaslannm sahip olduklan dusuncelerinin ve
degerlerinin kendisi tarafmdan degistirilmesi kaygisi tasidiklanm belirtmektedir.

5. V. Boyut: Okulunuzdaki ydnetici ve ogretmenlerle olan iliskilerinizin:
a. Diiriistliik ve giivene dayah olup olmadigi hakkmda neler
sdyleyebilirsiniz? Aeiklar nnsunz?
b. Alman karar ve uygulamalar etik ilkeler ile ne kadar
drttlsmektedir? Orneklendirerek aciklayabilir misiniz?

Arastirmanm besinci sorusuna iliskin arastirmaya katilan 35 ogretmenin
gorusleri Tablo-9' da belirtilen oranlar ve temalar altmda verilmistir.
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Tablo 9. Okuldaki yonetici ve ogretmenlerle olan iliskilerin diiriistliik ve
giivene dayah olma durumu ile ahnan karalarm I yapilan uygulamalarm etik

ilkelerle orttisme durumunu gdsteren tablo.

Terna

Frekans

%

24

68,57

11

31,42

13

37,14

22

62,85

Durustluk ve gtrvene
dayahdir.
Durustluk ve guvene dayah
degildir.
Kararlar ve uygulamalar
etiktir
Kararlar ve uygulamalar
etik degildir.

KKTC'de yurtdisi gorevinde bulunan ogretmenlerin %68,57'si okulundaki
yonetici ve ogretmenlerle olan iliskilerinin durustluk ve guvene dayah oldugunu
belirmekte iken, %31,42' si yonetici ve ogretmenlerle olan iliskilerinin durustluk
ve gilvene dayah olmadigmi ifade etmislerdir.
Tablo-9'a gore; ogretmenlerin %37,14'il okullarmda alman kararlarm ve
yapilan uygulamalarm

etik ilkelerle

ortil~tilgilnil soylerken,

%62,85'i

alman

kararlann ve yapilan uygulamalarm etik ilkelerle ortusmedigini ifade etmislerdir.

Okulunda/Kurumundaki

ydnetici

ve

ogretmenlerle

diiriistliik ve giivene dayah oldugunu sdyleyenler:

olan

Ogretmenlerin

iliskilerinin
%68,57'si

okulundaki yonetici ve ogretmenlerle olan iliskilerinin durustluk ve guvene dayah
oldugunu ifade etmislerdir. "Evet. Ikili iliskilerimiz durustluk ve guvene dayalidtr.

Bizimle yakin iliski kuran, steak davranan arkadaslarimiztn ifadeleri de bunu
destekler mahiyette. Diyorlar ki hocam §U son birkac ytlda gelen gruplar hep sizin
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gibi cok giizel arkadaslar geldi. Keske gelen butun insanlar hep boy!« olsaydt diye
soyluyorlar.

Defalarca

soyleyenler

oldu.

Bunu

cok kisiden

duyduk.

Yani

aramtzdaki iliskiler guvene dayalt olsa gerek, ben oyle goruyorum. (GY:00(7))"
seklinde konusarak

okulundaki

ifadelerini kullandigiru

mesai arkadaslanrun

da belirterek iliskilerinin

oldugunu soylemistir, Bir baska ogretmende;
davranislarintn

ilgili takdir

durustluk ve guvene dayah

"Ben insanlartn gene! tutum ve

is yasamlart ile orhl,Jtugu karusindaytm. Aksi ha/de bir insantn

celiskilere dusmeden

uzun sureli rol yapabilecegini

ornek verecek olursam,·
dtstnda

kendileriyle

nastlsam

dusunuyorum.

sanmtyorum.

Kendimden

gene! nezaket, durustluk ve iletisim konulartnda

caltsma

ortamtnda

da ayni sekilde

is

tanimlanabilecegimi

Bu tutarliligi i,J arkadaslartm ve yoneticilerimin

de sergiledikleri

kantstndayim. (LF:BB(l))" Diyerek, karsihkh olarak genel nezaket, durustluk ve
iletisim

gibi konularda

olmasi

gereken

sekliyle

davramldigim

belirtmistir.

"Durustluk ve guvene dayaltdtr. Ornegin yapttgim isle ilgili .JU ana kadar hie

uyart almadim. Tum islerimi sonucta yoneticinin onayina sunuyorum. Imzalarken
daha bir deja donup kontrol ettiniz mi? Sorun var mi? Seklinde bir soru ile
karsilasmadim. Bu da yoneticinin bana guvendigini gosterir. Bende sorun olacak

bir konuyu sormadan islem yapmam. Actk bir iletisim kullantnz. Her sey nettir.
Bu da guveni doguruyor sanirtm. (LF:BB(4))"
kullaruldigim

ve karsihkh

seklinde konusarak acik iletisim

guven ortammm olustugunu ifade etmistir,

"Zaten

durustluk disinda bir ilke yak yani. Tabii ki durustluk ve guvene dayantyor. Hem
yoneticilerimizle
iliskilertmizde

ve hem de birlikte gorev yapttgtmtz ogretmen arkadaslartmtzla

olmasi gereken disinda bir ,Jey, oyle bize ters gelebilecek bir

davranislart fa/an olmadi yani. Her sey acik ve net, karstlikli olarak durust
davraniriz birbirimize

(GR:LO(l))" seklinde konusan bir baska ogretmen de

durustluk ve guven ilkesinin temel ahndigi bir okul ortammdan bahsetmistir.

Okulunda/Kurumundaki

yonetici

ve

ogretmenlerle

diiriistliik ve giivene dayah olmadigim soyleyenler:

olan

iliskilerinin

Ogretmenlerin %31,42'si

yonetici ve ogretmenlerle olan iliskilerinin diiriistlilk ve guvene dayah olmadigim
soylemislerdir.

"Mudur muavinleri guven vermiyorlar

ve bana karsi durust

davrandiklartni soyleyemem. Hicbir zaman, beni okuldaki en uzak nobet yerine ve
ne tesaduf ki daima Turkiye 'den gelen diger iki arkadastmla birlikte verdiklerini
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aciklayamazlar.

(LF:00(11))"

diyerek, okuldaki yoneticilerin kendisine nobet

konusunda haksizhk yaptiklanm ve durust davranmadiklanni ifade etmistir. Bir
baska ogretmen ise, "Kibris 'ta bulunmaktan

memnunum

hele maddi acidan

doyurucu burasi guzel ancak okul ortaminda her $ey normal gibi gozukse de,
yonetici

veya ogretmen

mttltyetctltgin

arkadaslartmizla

one ctkmasi

soz konusu

Turkiyeli diye bir ayirtm giriveriyor.
gorevinin

bir problem
olabiliyor.

yasadtgtmtzda

Hemen

devreye

mikro
Kibrtsli,

seklinde konusarak Kibns

(LF:ML(3))"

maddi cazibesine dikkat cekmis ancak is ortammm memnuniyeti

acismdan cikan ilk problemde durustluk ve guven ilkesinin hemen devre d1~1
birakilarak Turkiyeli ve Kibnsli diye bir aymma gidildiginden sikayet etmektedir.
Bir baska ogretmen de; "Kibrtsli yonetici ve ogretmenler sadece biz Turkiye 'den
geldigimiz icin bize guvenmiyorlar.

boyle ici huzuru duymadigim

Dolayistyla

ben de onlara guvenmiyorum,

tedirgin bir ortam oluyor haliyle. (GR:j(J))"

diyerek Turkiye'den gelen gorevli oldugu icin kendisine guvenilmedigini ve
dolayisiyla da kendisinin de okulundakilere guvenmedigi hos olmayan, tedirgin
bir ortamda cahstignu ifade etmistir. "Isimi yapmam noktastnda durust ve
guvenilir

olarak

degerlendirildigimi

dii$iinuyorum

ve

hissediyorum

ama

iliskilerimiz daha 90k formal ve burada 90k fazla informal dialoglar yasamadim.
Ada kucuk bir yer insanlar kendi aralartnda informal iliskiler yasiyorlar konu biz
aldugumuzda
yurtdisi

o kadarda sanki bize guvenemiyorlar,

gorev yapan

arkadasliklar

arkadas

adadan ayrtldtktan

kuramtyor. (LF:BB(l))"

arkadashk iliskilerinin isyeriyle

belkide bu yuzden 9ogu
sonra adaya ait kuvvetli

seklinde konusan bir baska ogretmen de
simrh oldugu

ve formal duzeyin disma

91kamad1g1m bu yuzden de yeterince guvenilir bulunmadigim soylemistir,
Okulunda/Kurumunda alman kararlarm ve yapilan uygulamalarm etik
ilkelerle ortii~tiigiinii ifade edenler: Ogretmenlerin %37,14'il okullarmda alman
kararlann ve yapilan uygulamalarm etik ilkelerle ortil~tilgilnil ifade etmislerdir,
"Okul icinde yonetim ile birlikte ogretmenlertn aldigi kararlarin etik kurallartna
uygun oldugunu dii$iinuyorum. Ornegin, sosyal ekinlikler, okulda yaptlacak her
ne i$ varsa, buna benzer yaptlacak diger faaliyetlerle
ilkelere uygun olarak alindigini dusunuyorum.

ilgili a/man kararlar etik

(GM·OQ(J))"

seklinde konusan

bir ogretmen okulda kararlann ve bu kararlarm uygulamalannm etik ilkeler
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oldugunu soylemistir. Bir baska ogretrnen ise, "Gene! anlamda

cercevesinde

onaylamadigim hicbir .yey yak. Ogrenciler adina surekli bir seyler yaptltyor, hem
ahlaki durumlartni, davranislartni duzeltmeleri icin hem de egitim-ogrettm
yonunden gelisme saglayacaklari duzenlemeler yaptliyor, guzel calismalar oldu
ve bunlarda da etige ayktrt bir sey yak yani. Bu gune kadar olmadt. (GR:LO(I))"
diyerek

bugune

yasanmadigmi

kadarki
ogrencilerin

cahsmalar yapildigma

uygulamalarda

etik ilkelere

uygun

dusmeyen

egitim, ogretim ve ahlaki durumlan

bir

adma guzel

sahit oldugunu ifade etmistir, Bir baska ogretmen ise,

"Yani simdi bizim okulda herkes calistyor ve herkes kendi isini en iyi sekilde
yapmaya caltstyor. Euna okul idaresi de dahil. Kararlar ve uygulamalar herkesin
kabul edebilecegi turden. Bunu dtsartdan gelen insanlarda iyi gozlemleyebiliyor.
Onlarda cok iyi, 90k guzel her .yey yolunda diyorlar. (GY.}(4))" diyerek
okulundaki uygulamalarm

etik oldugunu, bunun okul dismdan da gayet net bir

sekilde gozlemlenebildigini

soyleyerek herkesin isini yaptrgiru ifade etmektedir.

Okulunda/Kurumunda

alman kararlann ve yapilan uygulamalarm

etik ilkelerle

ortusmedigini ifade edenler: Ogretmenlerin %62,85'i alman kararlarm ve yapilan
uygulamalarm

etik ilkelerle ortusmedigini

soylemislerdir.

"Altnan kararlar ve

uygulamalar etik ilkelerle zaman zaman ortusmeyebiliyor. Ogrencilerin ytlsonu
gosterileri icin bir tiyatro oyunu sergilemeleri kararlastinlmisti bu cok guzel bir

seydir. Ancak ortaokul cagtndaki bir cocugun aldatma temali bir evlilik oyunu
sergilemesi pek de tabii karstlanamaz. Etik ilkelerle ters dustugi: gayet actkttr.
(LF:06(11))"
cocuklann

seklinde

sene sonunda

konusan

bir

ogretmen

sahnelenecek

tiyatro

gorev
oyununda

yaptigi
aldatma

okulundaki
temasmm

islenmesini etik degerlere uygun olmadiguu soylemistir, Bir baska ogretmcn ise,

"Alman kararlar pek etik ilkelerle bagdasmtyor, yasa, tuzuk veya yonetmelik
geregi isin belli olculerde yaptlmasi zorunludur. Bu kuraldir yani. Iste a
cercevede isin belli etik kurallari vardtr, iste a etik kurallara uymuyorlar mesela
sabah saat 7. 55 'te ders baslamasi gerekiyor, halbuki bir ktstm ogretmenler 10-15
dakika gee geliyor. Derslere giris-ctktslar saatinde yaptlmtyor. Nobetlerde de
ayni. Herkesin nobet yerinde olmasi gerekiyor ama kisi nobete bile gelmiyor. Bu
meslek etigidir seni orda bekleyen gorev var, isinin basinda olman laztm.
Cocuguna ders caltsttrmak icin okula gelmeyen ogretmenler var burada. Keyfi
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olarak gelmiyor okula. Seni orda bekleyen 40 tane ogrencin var. Sen onlara
egitim vermek zorundaszn. Meslek etigidir bu. Maalesef bu etik cokca cigneniyor
gordiigiim kadartyla ... (LF:ML(4))"

seklinde konusarak meslek etiginin cokca

cignendigini, meslek etiginin gerektirdigi goreve zamanmda gelme-gitme,
gorevini tam olarak yapma konularmda buyuk aksamalar oldugunu ifade etmistir.
Okuldaki yonetici ve ogretmenlerin zaman zaman etik d1~1 davranarak bazi
haksizhklar yaptigmdan soz eden bir baska ogretmen ise; "Alman kararlarda etik
olarak bir sorun gorunmemekle
edildigini gormekteyim.
muaf tutulacagi

birlikte uygulamalar da etik ilkelerin goz ardi

Okulumuzda 25 ytlini dolduran ogretmenlerin nobetten

ilkesine

ayktn

olarak

TCIMEB

gorevlisi

bir

ogretmen

arkadasimiza bu karar gecikmeli olarak uygulanmtsttr. Ayrtca kaytt doneminde
ogrencilere alacaklari secmeli dersler icin tercihte bulunma hakki verilmekte
ancak siniflar olusturulurken
Ogrenciler

bu tercihlerin dikkate alinmadigi gorulmektedir.

istekli olduklari secmeli dersi almaktan mahrum btrakilmaktadtr.

(GM:00(6))" seklinde konusarak okulunda kararlar noktasmda etik bir problem

olmadigi

ancak alman kararlarm uygulanmasmda

etik

olmayan

seyler

bulundugunu iki omekle aciklamaktadir. Birinin 25 yihru dolduran ogretmenin
nobetten muaf tutulmasmda Turkiye gorevlisi bir ogretmen icin bu kararm gee
uygulanmasi digeri de ogrencilerin secmeli derslerde yaptiklan tercihlerin dikkate
ahnmamasi seklinde aciklama yaprmstir. Etik ilkelere uygun davrarulmadigiru
soyleyen bir baska ogretmende: "Etik duygusunun farklt bir anlaytstndan
bahsedeyim, Kuzey Kibrts 'ta sendika anlaytsi, derslerin bos gecmesi veya toplanti
uygulamalart bizden cok farklt. Biz buraya gelene kadar sendikantn gelip okulda
toplantt yaptigtni hele hele ders saatlerinde toplantt yapildigini hie gormemistik:
Mesela burada teneffuste sendika ile toplanti yapiliyor ve tabi dersin yartstna
kadar falan bos geciyor. Kibrts sistemi boyle yuruyor. Bize gore etik degil ama

Kibrts etik anlaytstna gore normal kabul ediliyor. (jS:00(5))" seklinde konusarak
Turkiye'de hie ahsik olunmadigi sekliyle sendikanm okula gelip toplanti
yapmasmi, bu toplantilann uzayarak ders saatlerine de sarkmasmi etik
bulmadigmi ifade etmistir. Konuyla ilgili olarak baska bir ogretmen ise, " Burada
biraz yapt ve kulturden kaynaklanan rahatlik var. Cok rahat karar alinabiliyor
bazi seylere. Mesela son iki saat ders var ama okula sendikactlar geliyor onlarla
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toplanu yaptltyor

ve dersler yaptlmtyor. Cok onemli bir ornek daha vermek

istiyorum. Okulda cocuklardan ytl icinde toplanan aidat turu paralar oluyor kayit
yenileme ucreti veya farkli turden, bu para/arm
Bazi

ozel

ogretmenlere

gunlerde

sordugumda

ogrencilerden

ikramlar

oluyor

toplanan paralar

rahatstz etmisti. Cunku o para/arm

kullanilmastyla
ben

oldugunu

ilgili olarak ...

bunun

kaynagtni

soylediler.

Bu beni

toplanma amaci farkli harcanan yer 90k

farkli. Bize ikram olarak sunulmast bana yanlts gelmisti ve bende bundan rahatsiz
oldugumu soylemistim.
olmadtgtni

Tabii bunu pek hos karsilamadtlar

dusunseler

yapmazlar

diye

dusunuyorum.

yani. Ama etik
Cok

rahatlar ...

(GM·ML(6))" seklinde konusarak yine sendikanm okula gelip toplanti yapmasmi
etik bulmadigmi belirtmis ve bununla birlikte dikkatini ceken bir baska hususa
daha deginerek yil icinde ogrencilerden farkli bashklarla toplanan paralarm ilgili
yerlere harcanmasmda
olarak

kullamldigiru

okulundaki

yonetici

dustmduklerini

hassas olunmadigmi,
ve bunu

zaman zaman ogretmenlere ikram

da etik bulmadigmi

ve ogretmcnlcrin

bunun

ifade

etmistir.

etik olup olmadigi

Dahasi
hakkmda

sanmadigim da soylemis, etik olmadigim dusunseler boyle bir

uygulama yapmayacaklanm

da ifade etmistir.

6. VI. Boyut: Okulunuzdaki ydnetici ve ogretmenlerin yapnklari
uygulamalarmm hesabuu verecek diizeyde adil davrandiklarnu
sdyleyebilir

misiniz? Hesap verilebilirlilik durumu sizce nedir?

Orneklendirerek aciklayabilir misiniz?

Arastirmarun besinci sorusuna iliskin arastirmaya katilan 35 ogretmenin
gorusleri Tablo-lO'da belirtilen oranlar ve temalar altmda verilmistir,
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Tablo 10. Okuldaki yonetici ve ogretmenlerin yapnklari uygulamalarmm
hesabmi verecek diizeyde adil davranma durumlari,

Terna

Evet

O/o

Hayir

%

Kismen

O/o

11

31,42

14

40

10

28,57

Hesap verilebilir
diizeyde adil
davramlmaktadir

KKTC'de yurtdisi gorevinde olan ogretmenlerden, okulundaki yonetici ve
ogretmenlerin yaptiklan

uygulamalannm

hesabim verecek diizeyde adil

davrandiklanm ve hesap verilebilirlilik oldugunu scyleyenlerin orani %31,42
iken, okulundaki yonetici ve ogretmenlerin yaptiklan uygulamalanmn hesabmi
verecek duzeyde adil davranmadiklanru ve hesap verilebilirlilik bulunmadignu
soyleyenlerin oram %40'du. Okulundaki/kurumundaki yonetici ve ogretmenlerin
yaptiklan uygulamalannm hesabmi kismen verecek duzeyde adil davrandiklanru
ve kisrnen hesap verilebilirlilik oldugunu soyleyenlerin oram ise %28,57'dir.
Okulundaki/kurumundaki
uygulamalarmm

ydnetici

ve

ogretmenlerin

yapnklari

hesabuu verecek diizeyde adil davrandrklarmi ve hesap

verilebilirlilik oldugunu soyleyenler: ogretmenlerden, okulundaki yonetici ve
ogretmenlerin yaptiklan

uygulamalarmm hesabmi verecek duzeyde adil

davrandiklanm ve hesap verilebilirlilik oldugunu soyleyenlerin oraru %31,42' dir.
"Evet gercekten adil davranzyorlar. Bence okulum %100 hesap verebilir bir okul.
Ornek olarak birkac kez okula plastik bardak satin a/dim miktar olarak cok dusuk
bir meblag olmasina ragmen yine

de bu harcama

idare tarafindan

faturalandirtlarak kayda alindi. (LF:L0(4))" seklinde konusarak okul icin yaptigr
kucttk bir meblag olan ahsveriste bile bu ahsverisin kaydmm tutuldugunu
belirterek okulunun %100 hesap verebilir bir okul olduguna inandigim ifade
etrnistir. Bir baska ogrctmcn ise; "Evet. Her sey kurallara uygundur ve seffaftir.
Gizli kapakli bir durum yoktur. (LF:L0(2))" diyerek, okulundaki uygulamalarm
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seffaf oldugunu ve gizli kapakh bir durum olmadigrru belirtmistir,

Bir baska

ogretmen ise, "i:Jin icinde maddiyat da varsa cok seffaf olunmasi laztm :JU ana

kadar kurum icinde oyle hesabi verilmeyecek anormal saytlabilecek bir uygulama
gormedik. Dyle hesabi verilmeyecek bir caltsma oldugunu da sanmtyorum. Tabii
actkltk seffaflik da var iste :JU kadar geldi, :JU kadar gitti seklinde her seyin
tutanagi tutuluyor. Bir etkinlikten sonra toplanan, harcanan para konusunda bir
iki ogretmen sorumlu olsun, iste onlar toplanstn tutanak tutsun, imza atsin
ogretmen arkadaslar diye teklif ettik, yani islerin seffaflasmasini biz de
destekledik. (LF:i(2))" diyerek okulunda islerin seffaf sekilde yurtltuldugum; para
islerinde sorumlulann

tutanak tutmasmi teklif ettiklerini ve islerin boyle seffaf

sekilde yurutuldugunu soylemistir.

Okulundaki/kurumundaki

ydnetici

ve

ogretmenlerin

yapnklari

uygulamalarmm hesabun verecek diizeyde adil davranmadiklarnu ve hesap
verilebilirlilik
ogretmenlerin

bulunmadigun
yaptiklan

davranmadiklanrn
%40'dir.

soyleyenler:

uygulamalarmm

ve hesap verilebilirlilik

Okulundaki

hesabmi

verecek

bulunrnadigim

yonetici

ve

duzeyde

adil

soyleyenlerin

oraru

"Turkiye 'den gelen ogretmenlerle, yerli ogretmenler arastnda ciddi ve

rahatstz edici boyutlarda aytrimctltk yapan idareciler vardir. Sayle ki,·
Turkiye 'den gelen ogretmenler nasil olsa gelip-gecici, bir gun gidecekler diyerek,

Kibrtsli bir ogretmene yapttrilamayan isleri TC-MEB gorevlilerine yapttrmayi
altskanlik haline getiren, onlarin itiraz etme sanslari yak, zaten ne kadar ezersen
ez sahip ctkanlari da yak gibi bir algtya sahip olan idareci ve hatta ogretmenier
vardtr. Hatta bu sadece Turkiye gorevlileri icin degil Kibris kadrosunda olsa bile
Turkiye

kokenli

ogretmenler

icin

bile

zaman

zaman

gundeme

gelmektedir. (LF:L0(6))" seklinde konusan bir ogretmen Kibnsh ogretmenlerle,
Turkiye'den gelen ogretmenler

arasmda adil olmayan uygulamalarla

gorevlisi olan ve hatta Ttirkiye kokenli olan ogretmenlere
soylemistir.
adaletsizliklere

Baska

bir

ogretmen

dikkat cekerek,

ise

okuldaki

Turkiye

fazla yuklenildigini

uygulamalarda

yapilan

"Secmeli derslerdeki ders ve ogrenci dagtltmi

dikkate alindigtnda adaletsizligin oldugunu soyleyebiliriz. Ogrenctlerin en cok
tercih edebilecekleri bazi dersler (Muzik, Beden gibi) secmeli dersler arastnda hie
gosterilmemektedir. Bazt ogretmenlere secmeli dersleri icin istedikleri ogrencileri
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secebilme firsati verilmekte bir kisim ogretmenlere bu sans verilmemektedir. Bazi
secmeli derslerde ise bir stnifta olmasi gereken ogrenci saytstnin en az iki katt
kadar (60-70 arasi) ogrenci bulunmaktadir.
yogunluklartntn

Ayrica

bazi ogretmenlerin

ders

oldugu gunde pes pese 2-3 hafta mazeret beyan ederek o gunde

okula gelmekten ozellikle kacindiklari gorulmekte ve buna goz yumulmaktadtr.
Okulumuzda dersin 20.dakikasmda stnifi terk etmeyi aliskanlik haline getiren
ogretmenlerimizde vartdtr. Adalet hak getire ... Hesap verilebilirlik durumunun
bana gore iki yonu vardtr. 1.si vicdanin yaptlan isten rahatstzlik duymamasidir.
2.si ise denetimler sonucunda kanun ve yonetmeliklere gore her hangi bir yanlts
uygulamantn ortaya ctkmamasidtr. Maalesef bunlartn olmadigtni uzulerek
gormeye devam ediyoruz. (GM·00(6))" seklinde konusan bir ogretmen okulunda
secmeli derslerde haksiz uygulamalarm oldugunu, bazi ogretmenlerin dersinin
yogun oldugu gun ozellikle derse gelmediklerini, dersin ortasmda suufi birakmayi
ahskanhk haline getiren ogretmenler oldugunu ve bunlarm hicbirinin hesabmi
soracak bir merci bulunmadigim

soylemekte ve vicdanlarm rahatsizhk

duymamasmdan, denetimlerin olmamasmdan uzulerek soz etmektedir. Bir baska
ogretmen ise, "Ozellikle idareci ve ogretmenler birbirlerine karsi dini, siyasi ve
ideolojik dusunce yapilartna

gore davranmaktadirlar. Kendilerine yakin

ogretmenlere guzel ders programi yapilmakta ya da daha az ders verilmektedir.
Sinav gorevlerinin (gerek okul stnavlari gerekse Bakanligin yapttgi sinavlar) adil
olarak dagtttlmadigtm dusunuyorum. Hesap verilebilirlik durumlari hence yok.
Cunku her sey kisisel ctkar ve ahbap cavus iliskisi uzerine kurulmus. Adanin
kucuk bir yer olmasi, insanlartn birbirlerini tarumalan ya da akraba olmalari
hesap verilebilirlik durumunu olumsuz etkilemektedir. (LF:ML(7))" diyerek
okulundaki yonetici ve ogretmenlerin birbirlerine ideolojik durumlarma gore
davrandiklanm, ogretmenler arasmda adaletsiz davramldigmi, insanlann akrabahk
baglanndan dolayi da hesap verilebilirlik durumunun olmadigim soylemistir,
"Okulumuzda gerek yonetici gerekse ogretmenlerin yapttklari hicbir davrarusin
hesabtni adil bir sekilde verecek duzeyde olduguna inanmtyorum. Yaptlan veya
yaptlmayan

(ancak yapilmasi gereken) herhangi bir davrantsi kimsenin

sorgulamasi hesabini sormasi diye bir durum yak ve bu tamamen caltsantn
vicdanina birakilmis. Bu durumda isini geregi gibi yapan yapmaya calisan ile
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istenileni yapmayan arasznda degerlendirecek ve denetleyecek bir gorunur sistem
ve merci yok. Siz gorevinizi yaptyorsunuz

ornegin, bir baskasi bu yapttgtniztn

gereksiz oldugunu soyluyor ve sizi demoralize ediyor. Vicdaruruztngeregi olarak
bunu yaptyorsunuz sizi zorlayan yok, onun da yapmamasini denetleyen bir yapi
yok ... (GM·OO(l))" seklinde konusan bir baska ogretmen ise denetimsizlikten
sikayet etmekte ve gorevini tam yapan ile yapmayana vicdanlardan baska hesap
soracak bir sistemin olmadigim ifade etmektedir.

Okulundaki/kurumundaki

ve

yonetici

ogretmenlerin

yapnklari

uygulamalarmm hesabun kismen verecek diizeyde adil davrandiklarun ve
kismen hesap verilebilirlilik oldugunu soyleyenlert Okulundaki/kurumundaki
yonetici ve ogretmenlerin
duzeyde

adil

yaptiklan

davrandiklanm

scyleyenlerin oraru ise %28,57'dir.

ve

uygulamalannm

hesabiru kismen verecek

kismen

verilebilirlilik

hesap

oldugunu

"Hesap verilebilirlik durumu gozetiliyor. Yasa

yonetmelik gibi uyulmasi gereken yerlere uyuluyor. Ancak inisiyatif kullanmada
esit davranilmayabiliyor. Gene! durum/an etkilemeyecek durumlarda adalet
gozetilmeyip inisiyatif kullanilabiliyor. Sznav gorevlendirmeleri yada yurtdtsi
gezilerine gideceklerde, yurtdisi hizmet ici egitim alacaklarda bunlar olabiliyor.
Bir kriter olmadigi icin, adalet kavrami goz ardi edildigi icin hesap verecek bir
durum da yok gibi dusunuluyor olabilir. Ozetle gene/de adaletli davraniltyor.
Ozel durumlarda inisiyatifle baztlartnin lehinde kararlar altnabiliyor. Hesap
verebilir olduklanni dusunuyorum. Aynca sunu da belirtmem laztm ki burada
hesap saran da yok. (LF:BB(4))" seklinde konusan bir ogretrnen genelde adalet
kavrammm gozetildigini fakat bazilan icin ozel inisiyatif kullaruldigim
bunun da hesabim

soracak bir merci bulunmadignu

ancak

yani adalet ve hesap

verilebilirlilik durumunun kismen gozetildigini ifade etmistir, Bir baska ogretmen
ise, "Burasi kucuk bir yer herkes birbirini tanidigi ve akrabaltk baglari yogun

oldugu icin, ahbap-cavus iliskileri Jazla. Uygulamalarda stkintilar olabiliyor.
Tam olarak kanunlara nizamlara uygun hareket edilmeyebiliyor bazen. Burada
bazi kurumlarzn, dost-arkadas iliskilerinin payt var zannedersem. Islerin kanuni
olarak hesap sormak yerine arkadaslik cercevesinde halledilmesi diye bir anlayts
var ve gene/de o sekilde de cozuluyor. Kanuni olarak hesap sorulsa bile
arkadaslik iliskileri, tanidtklar aract konuluyor ve i$ cozuluyor bir stkintt
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olmadan. (GM:ML(6))"

diyerek insanlann

akrabalik iliskilerinin yogunlugunun

birbirini

tammalan,

hesap verilebilirliligi

arkadashk

ve

olumsuz etkileyerek

sorun olsa bile bunun resmiyete dokulmeden halledilme yoluna gidildiginden
bahsetmistir.

"Kuzey Kibrts Turk Cumhuriyetinde kanunlarzn yasalartn 90k fazla

islemedigini

daha 90k kisilerin

bireysel yaklastmlarintn,

birbirlerini

taniytp

tanimadtklart torpil ve benzeri gibi kisisel iletisimlerle bir seylerin yurudugunu
sanzyorum. Kimseye dogru durust bir hesap soruldugunu falan zannetmiyorum.
Kisisel iliskilere dayalz olarak isler yuruyor yani. Yinede vicdani olarak bakznca
islerin duzgun yapilma egilimi var. Bazt konularda seffaflik soz konusu iken bazz
konularda seffafltk olmamakta

kimsenin haberi olmadan bir seylerin oldugu

gorulmektedir.

Hesap sorma isi ise duzgun bir sekilde yurumemektedir.

geldigimden

beri

herhangi

bir

denetleyicinin

okula

Ben

geldigini

gormedim. (LK:ML(I)) "seklinde konusan bir ogretmende bireysel iliskilerin 90k
oldugundan soz etmekte bazi konulann seffaf bir sekilde yurutuldugunt; ancak bir
kisim islerin seffafhktan uzak olarak halledildigi ve hesap soran da bulunmadigmi
ifade etmistir.

7. VII. Boyut: Okulunuzdaki ydnetici ve ogretmenler islerini yapabilecek
diizeyde bilgi-beceri sahibi midirler? Bu durum sizin giiven algunzi ne
ydnde etkilemektedir? Orneklendirerek aeiklayabilir misiniz?
Arastirmanm yedinci sorusuna iliskin arastirmaya katilan 35 ogretmenin
gorusleri Tablo-11 'de belirtilen oranlar ve temalar altmda verilmistir.

Tablo 11. Okulunuzdaki ydnetici ve ogretmenlerin islerini yapabilecek
diizeyde bilgi-beceri sahibi olup olmadiklarunn giiven algisun ne ydnde
etkiledigini gosteren tablo.
Tema

Evet

%

Hayir

%

Kismen

%

14

40

6

17,14

15

42,85

Bilgi beceri sahibidirler
ve

gilven

algim

olumludur
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KKTC'de yurtdisi gorevinde olan ogretmenlerden, okulundaki yonetici ve
ogretmenlerin islerini yapabilecek duzeyde bilgi-beceri sahibi olduklanm dustmen
ve bu durumun guven algismi olumlu etkiledigini soyleyenlerin oram %40'tlr.
Okulundaki yonetici ve ogretmenlerin islerini yapabilecek duzeyde bilgi-beceri
sahibi olduklanm dusunmeyen ve bu durumun gilven algisim olumsuz etkiledigini
soyleyenlerin
yapabilecek
durumun

oram 17,14'tur.
duzeyde

kismen

Okulundaki
bilgi-beceri

guven algisiru kismen

yonetici ve ogretmenlerin
sahibi olduklanm

olumlu etkiledigini

islerini

dustmen ve bu

soyleyenlerin

oram ise

%42,85'tir.

Okulundaki ydnetici ve ogretmenlerin islerini yapabilecek diizeyde bilgibeceri sahibi olduklarun dustmen ve bu durumun giiven .algisun olumlu
etkiledigini soyleyenler: Ogrctmcnlcrdcn, okulundaki yonetici ve ogretmenlerin
islerini yapabilecek duzeyde bilgi-beceri sahibi olduklanm dustmen ve bu
durumun guven algisiru olumlu etkiledigini soyleyenlerin oram %40'tir.
"Ogretmenler bir isi ustune alinca zaten bilgili oldugu icin altyordur. lsin hakktni
vermeye caltsirlar. Burada soyle bir ornek vereyim okulun tatil oldugu herkesin
tatil yaptigi bir zamanda sirf okulda verilen bir gorev diye onun geregini yerine
getirmek

adina yaz tatilinde

Festivaline
ogretmenler

ogrenci getirir

gecenin

10 'unda 11 'inde Guzelyurt

ve onlarla

ilgilenir.

Halbuki

Portakal

o donemde

baska

tatildedir ve okul da kapaltdtr. Sadece gorevini yerine getirmek

adina yaptyor

arkadaslar

bunu.

Guvenirim

kendilerine. (GY.,j(4))"

seklinde

konusan bir ogretmen, okuldaki ogretmen arkadaslanmn isin hakkirn vermeye
cahstiklanm ve yaz tatilinde bile gorev bilinciyle hareket ettiklerini soyleyerek
ogretmenlerin bilgi-beceri noktasmda tlzerlerine aldiklan isi layikiyla yaptiklanru
ve ozveriyle cahstiklanru belirtmis, bunun da guven algisim olumlu yonde
etkiledigini belirtmistir. Bir baska ogretmen de; "Evet kesinlikle
yapabilecek

islerini

bilgi ve beceri duzeyine sahipler. Calisma ortamtnda karsilastigtm

bir zorlukta yardtmci

olabilecek arkadaslartmin

varltgi guven algtmi olumlu

yonde etkiler. (LF:ML(3))" seklinde konusarak cahsrna ortammda birlikte oldugu

arkadaslannm
kendisinin

bilgi-beceri noktasmda eksiklerinin olmadigiru, bunun da

guven

algisim

olumlu

etkiledigini

belirtmistir.

Baska

bir

cgretmende; "Hem mudur ve hem de ogretmenler kendi alanlartyla ilgili olarak
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yeterli uzmanlik bilgisine sahipler. (jS:00(5))" diyerek mudurun ve ogretmenlerin
kendi

alanlanyla

ilgili

olarak

yeterli

uzmanlik

bilgisine

sahip olduklanm

soylemistir, Baska bir ogretmen de "Evet bence sahiptirler bu da guven algtmi
olumlu yonde

etkilemektedir.

Ornek

olarak

not/arm

girilmesi

asamastnda

notlarimi idareye teslim edip sorunsuz bir sekilde notlarin islenecegine emin
olabiliyorum. Zaten sonucta not fisi bana geliyor ve kontrol ederek imzaltyorum.
Hata

olmadi

bugune

kadar.

(LF·L0(4))"

konusarak,

$eklinde

mesai

arkadaslannm yeterli bilgi ve beceriye sahip olduklanm dusundugunu, bunun da
kendi giiven algisiru olumlu yonde etkiledigini soyleyerek notlanmn dogru bir
sekilde isleneceginden

emin olarak gonul rahatligiyla notlanm

idareye teslim

edebildigini soylemistir, Konuyla ilgili olarak islerin duzenli yurutuldugunu

ve

bundan

de;

da olumlu

sekilde

"Okulumuzdaki yonetici
beceri sahibidirler.

etkilendigini

ve ogretmenler

soyleyen

bir baska

islerini yapabilecek

ogretmen

duzeyde bilgi ve

Bu durum bana guven ve isimi iyi yapma azmi verir. iyi

calisan disliler arastnda carkin akisint bozmayacak bir disli gibi davranmaya
mecbur

kendimi. (LF:LO(l l))"

hissederim

ogretmenlerin

islerini

gordugunti sdyleyerek,

yapabilecek

seklinde

duzeyde

bilgi

konusarak
beceri

sahibi

yonetici

ve

olduklanm

mevcut duzeni duzenli isleyen carklara benzetmis

ve

kendisinin de aym uyumu devam ettirme gayreti icinde buldugunu ifade etmistir.

Okulundaki ydnetici ve ogretmenlerin islerini yapabilecek diizeyde bilgibeceri sahibi olduklarmi dusunmeyen ve bu durumun giiven algismi olumsuz
etkiledigini sdyleyenler: Okulundaki

yonetici

ve

ogretmenlerin

islerini

yapabilecek duzeyde bilgi-beceri sahibi olduklanm dusunmeyen ve bu durumun
orani 17,14'tfu.

"Buyuk bir

duzeyde bilgi ve beceri sahibi olmadtklartnt,

kendilerini

guven algisim olumsuz etkiledigini
cogunlugun yeterli
yenilemediklerini,

sdyleyenlerin

ogretmenlik mesleginin gereklerini yerine getirmediklerini

ve

ogretmenligi ikinci bir is olarak gorduklerini dusunuyorum. Bu durum meslektas
olarak guven algimi olumsuz etkilemektedir. (LF:ML(7))"
ogretmen,

genelleme yaparak biiyuk cogunlugun yeterli bilgi beceri duzeyine

sahip olmadiklanm
bu konuda

seklinde konusan bir

ve meslegin gereklerini yerine getirmediklerini

guven algismm

olumsuz

etkilendigini

ogretmen de; "Ben yeterli bulmuyorum.
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ldarecilerin

scylemektedir.

soyleyerek,
Bir baska

sadece sekreterya

isleri

yapttklartru dusunuyorum. Okul vizyonu, misyonu gibi algilardan uzak olduklarini
dusunuyorum.

Idareciler

ile ogretmen

islemiyor diye dusunuyorum.
Gostermeye

calisttklanntn

yeterliliklerinin

Benzer
aksine

ve veli arastndaki

hiyerarsi

bir durum ogretmenler
entelektuel

saglikli

icinde gecerli.

birikimlerinin

ve

mesleki

iyi bir duzeyde olmadigiru dusunuyorum. (GM·OO(JO))" diyerek

idarecilerinde ogretmenlerinde

bilgi beceri eksikliklerinden

bahsetmektedir.

Bir

baska ogretmen ise, "Yoneticilerin dogal lider konumunda olmast lazim, yonetici
isini iyi yapacak, adaletli olacak, orgutune hakim olacak, herkesin hakkaniyetine
dikkat edecek ... Bunlar olmadigi zaman dogal liderlik olmuyor zaten. Buradaki
yoneticilik

anlaytsi daha resmi liderlik veya guce dayalt liderlik gibi isliyor

burada. Basartlt liderlik yok. Ozel anlamda benim caltstigun yerde oyle cok
basarili

bir

liderlik

ogretmenlerde

kayma

kavrammdan

hakkini

tam

olarak

verebilen

az burada. Bence fOgu oyle beceri sahibi ama denetimsizlikten

dolayi zamanla ogretmenlerde
dogru

Isinin

goremedim.

soz konusu.
soz

etmekte

mesleki anlamda gevseklik, yorgunluk lackaliga
(GR:L0(5))"
ve

bu

seklinde
nitelikte

konusarak
bir

idareci

dogal

liderlik

goremedigini,

ogretmenlerinde denetim mekanizmasi islemedigi icin islerini yapmakta gevseklik
gosterdiklerini tespit ettigini ifade etmistir,

Okulundaki ydnetici ve ogretmenlerin islerini yapabilecek diizeyde kismen
bilgi-beceri sahibi olduklaruu dii~iinen ve bu durumun giiven algisnu kismen
olumlu etkiledigini
yapabilecek
durumun
%42,85'tir.

duzeyde

stiyleyenlert
kismen

bilgi-beceri

guven algisiru kismen
"Calistigim

Okulundaki yonetici ve ogretmenlerin islerini
sahibi olduklanm

olumlu etkiledigini

dustmen ve bu

soyleyenlerin

kurumda isler bir sekilde yuruyor.

oram ise

Cok bilgi- beceri

sahibi olduklartru dusunmuyorum. Cok bilgili becerikli olanlarda var arada. Arna
gene/de profesyonel manada islet yurutulemiyor.

Suda var ki isler kalmtyor ve

bir sekilde gorduruluyor. Aksayan bir durum yok. Bu durum benim guven algimi
olumlu yada olumsuz olarak etkilemiyor.
olabilir. (LF:BB(4))"

Mevcut durumu kantksadigtm

icin

seklinde konusan bir ogretmen yeterli bilgi beceri sahibi

olanlar da olmayanlarda

oldugunu, islerin profesyonel manada olmasa da bir

sekilde ytlrudtlgtlntl ve bu duruma ahsngi icin de guven algismm olumlu ya da
olumsuz olarak etkilenmedigini belirtmistir.
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"Simdi burada benim gozlemledigim

idareci yok, mudur var. Mudur nedir? Yukarzdan ne bilgi geliyorsa onu aktarzyor.
Idareci inisiyatifi alacak kisi az ve oyle vasfi olan mudure rastlamadim ben. Cok

gayretli ogretmende az burada. Cogu ogretmende aman sunu yapalim, bunu
yapalim, bir seyler kazandiralim §U ogrenciye sunu yapaltm diye ugrasmtyor.
Belki kapasite vardtr ama kapasiteyi kullanmtyor ogretmen. Odtu mezunu, elbette
ki kapasitesi var, bilgisi var ama ne yapiyor? Herkes oyle davrandigi icin o da
cok fazla gayret icine girmiyor. Yani bilgi beceri konusunda stkinti yok ama
uygulama yapan az. (GM·00(4))" diyerek bilgi ve becerisini okulun lehinde
kullanabilecek yonetici ve ogretrnenlerin azhgmdan soz ederek, yoneticiler icin
gereken inisiyatifi alamama, ogretmenler icin ise kapasitesini ak:tif olarak
kullanmama durumunun oldugundan soz etmektedir. Baska bir ogretmen ise
"Isleyise bakarak bu konuda zaytf olduklarini soyleyebilirim. ldarecilerde
ogretmenierde kendilerini daha cok -bunu mesleki anlamda soyluyorumdisaridaki islerine, ozel islerine veriyorlar, ona dikkat ediyorlar. Ozel islerini dart
dortluk yapma noktasinda iyiler ama kendi vazifelerinde ogretmenlik islerinde cok
geriler. Meslegin gereklerini ya bilip yapmtyorlar ya da gercekten bilmiyorlar.
Bunu anlamak icin daha cok zamana ihtiyac var... mesela klima bolumu
ogretmeni, dtsartda klimaci dukkaru caltsttrtyor. 0 dukkanda isler iyi gidiyor ama
kendisi mi yaptyor yoksa elemanlarz mi iyi orastna bakmak laztm. Okulda i§
yapmtyor, lafazanlik yaptyor. Okulda ogretmenlik gorevini savsakltyor. Bir
baskasi mobilya bolumu ogrt. Eli cebinde ders anlatttgtni goren yok, bir baska
ornek daha, mesela bilgisayarli bir tezgah var, bildigini iddia eden bir kisi var. 34 yildtr gel §U makineyi bir goster dedik gostermiyor, o makinada yaptlmts bir
parca bir ornek olur degil mi, yok oyle bir §ey, yani o makinada uretilmis henuz
hicbir §ey yok cocuklara gosterilecek ... yani ya bu ogretmen bu isi bilmiyor,
cunku caltstigmi goren yok hie ... ya da biliyor ama ugrasmiyor, savsakltyor bunu
anlayamadim. (LF:BB(2))" seklinde konusarak bilgi beceri sahibi insanlar
bulundugunu ama bunu okulda nedense yeterince goremediklerini soylemekte ve
ogretmenlerin disanda ozel isler yaptiklanm bu islerin iyi gittigini ogretmenlik
olarak ise bu kisilerden yeterince verim ahnamadigim gordugunu ifade
etmektedir.
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8. VIII.

Boyut:

Okulunuzdaki

ydnetici

ve

ogretmenler

sik

karar

degistirirler mi? Soz ve davramslarr tutarh midir? Birbirine benzeyen
olaylarda farkb davramrlar mi? Bunlari okulunuzdaki
a. Ydneticiler aeismdan drneklendirerek

aeiklar nnsnnz?

b. Ogretmenler acismdan dmeklendirerek aeiklar nnsmiz?

Arastirmamn sekizinci sorusuna iliskin arastirmaya katilan 35 ogretmenin
gorusleri Tablo-12'de belirtilen oranlar ve temalar altmda verilmistir,

Tablo 12. Okuldaki ydnetici ve ogretmenlerin
sik karar degistirip
degistirmedikleri - tutarh olup olmadrklari ve aym olaylarda farkh davramp
davranmadiklarun gdsteren tablo.

Terna

Frekans

O/o

20

57,14

15

42,85

14

40

Yoneticiler sik karar
degistirirler, tutarsizdirlar
ve aym olaylarda farkh
davrandiklan olur
Yoneticiler sik karar
degistirmezler,
tutarhdirlar ve aym
olaylarda farkli
davranmazlar
Ogretmcnlcr sik karar
degistirirler, tutarsizdirlar
ve aym olaylarda farkh
davrandiklan olur
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Ogretmenler sik karar
degistirmezler,
tutarhdirlar ve aym

21

60

olaylarda farkh
davranmazlar

KKTC'de

yurtdisi

yoneticilerin
birbirine

gorevini

yapmak

sik karar degistirerek,

benzeyen

olaylarda

ta

olan

ogretmenlerden;

soz ve davraruslannm

farkh

davrandiklanm

yoneticilerin sik karar degistirmediklerini,

tutarh olmadigmi,

soylerken,

soylemislerdir.

Yine

ogretmenlerin

degistirerek,
olaylarda

gore

ogretmenlerden;

soz ve davraruslanmn

farkh

davrandiklanru

degistirmediklerini,

birbirine

benzeyen

davraruslanmn

tutarh

soylerken,

olmadigmi,
%60'1

sik

birbirine

ogretrnenlerin

karar

benzeyen
sik karar

soylemislerdir.

sik karar degistirerek,

Ogretmenlerden

%40'1

soz ve davramslannm tutarh oldugunu ve birbirine benzeyen

olaylarda farkh davranmadiklan
Ydnetieilerin

%42,85'i

soz ve davramslannm tutarh oldugunu

ve birbirine benzeyen olaylarda farkh davranmadiklan
tablo-12'ye

%57,14'ii

olaylarda

%57,14'ii
tutarh

ideolojik dusuncesine

farkh

yoneticilerin

olmadigmi,

davrandiklanru soylemislerdir,

soz ve davramslarmm

tutarh olmadiguu,

davrandiklarnn
sik

birbirine

karar

soyleyenler:

degistirerek,

benzeyen

soz

olaylarda

ve

farkh

"Evet. Benzer olaylarda ogretmenin dini, siyasi ve

gore farkli davranabilmektedirler. Kendilerine yaktn

ogretmen devamstzlik yaparsa veya gorevini tam manastyla yapmtyor ise degil

hesap

sormak,

yeri

geldiginde

gecmektedirler. (LF:ML(7))"

bazen

onu

savunma

durumuna

bile

seklinde konusan bir ogrctmcn yoneticilerinin

ideolojik duruma gore hareket ederek kendi gorusune yakm olan ogretmenlere
farkh davrandigim, idareci sorumlulugu ile hareket ederek yanhshklann
diizeltilmesini istemek yerine onu savunabildigini bile gordugunu ifade etmistir.
Bir baska ogrctmcn ise "Yoneticiler icin zaman zaman tutarstzltklardan soz etmek
mumkun. Bunun da aslinda bazen daha ust konumda yer alan yoneticilerden
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kaynaklandigini

gorebiliyorum. " Seklinde konusan bir ogretmen yoneticisinin

tutarsizhklan bulundugunu ancak bunun da bir ust yonetimden kaynaklandigmi
sonucta yonetim kademesinde bulunanlarda bir tutarsizhk gordugunu soylemistir.
Bir baska ogretmen ise;

"Yoneticilerin kararlannin

degisken oldugunu

gormekteyim. Olaylar karststnda cok farkli tutumlar sergileyebiliyorlar. Bugun
onayladiklanni yartn veto edebiliyorlar, baska bir tabirle bugun ak dedigine
yartn kara diyebiliyorlar, biraz kisiye gore de davrandtklartnt soyleyebiliriz. Yerli
ogretmenlere daha farkli bize daha farkli yaklastmlar var maalesef (LF:06(3))"
diyerek yoneticilerin adamma gore davrandiklanm, tutarsiz olduklanrn ifade
etmistir. Bir baska ogretmen ise, "Yoneticiler kararstz burada, okul mudurunun
tutarli bir taraftni gormedim. Su is olacak diye karar verdiler diyelim mesela son
saatte bir uygulama yaptlacak. Karar verildi. Ama bir mudur muavini veya bir
ogretmen derse hocam olur mu? Sayle bir aksilik ya cikarsa dedigi anda hemen
mudur vazgeciyor. Idareci hemen vazgeciyor. Idareci dedigin bir karar verir ve
uygular. Ornegin gezi icin karar veriliyor ama birisi itiraz ederse ya hocam o
saatte ogretmen gelmez perisan oluruz derse hemen karardan vazgeciliyor. Bugun
mesela geziye gidilecek diye karar cikiyor ama birisi ya benim isim var hen
gelemeyebilirim, edemeyebilirim falan gibi bir mazeret dile getirince hemen iptal
oluyor. Aym seyi yapan diyelim ki nobet yerine gitmeyen iki ogretmenden kisiye
gore tavtr oluyor. Bir ogretmene farkli daha ust perdeden ftrca, digerine daha
yumusak

davranildtgi

olur,

niye

iste

o

ogretmenin

pozisyonuna

goredir. (GM·06(4))" seklinde konusmakta ve idarecisinin kararsizligmdan
sikayet etmektedir. Nobet yerine gitmeyen iki ogretmen oldugunda ise kendisine
daha yakm gordugune yumusak, digerine daha sert davramlmasmi da
elestirmektedir. Bir baska ogretmen ise, "Evet iste o cok ciddi bir problem yani
bizim olmastnt istedigimiz yonetici, karststndaki insan kim olursa olsun, adil
karar vermesini,

tutarli

olmastni

bekleriz. Maalesef

burada onu pek

yakalayamtyorsunuz. Mesela A sahsi, iste cesitli nedenlerden dolayi derse 15 dk.
Falan ger; geliyor. Mudur gulerek karsiliyor. Ama B sahsi uzaktan geliyor
mazereti de belli yani ama mudurun yuzi; astltyor. A sahstna boyle, B sahstna niye
boyle?(LF.1(2))"

seklinde

konusmakta
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ve

yoneticinin

tutarh

olmadigi,

ogretmenler

arasmda aynrncihk

yaparak gee gelenlerden

birini gultimseyerek

digerini asik suratla karsiladigmi ifade etmistir.
Ydneticilerin
oldugunu

sik karar
ve

sdyleyenler:

degistlrmediklerlnl,

birbirine

benzeyen

soz ve davramslarmm

olaylarda

farkh

tutarh

davranmadiklarun

Ogretmenlerin %42,85'i yoneticilerin sik karar degistirmediklerini,

soz ve davramslannm tutarh oldugunu ve birbirine benzeyen olaylarda farkli

davranmadiklan soylemislerdir.
toplanttlarda

falan

ne

"Yok

biz

konusmussak

daha

odur.

once

Gruplar

ne karar
halinde

almtssak
yapttgimiz

konusmalarda, fikir altsverislerinde konusulur ve a/man kararlar degismemistir.
Uyulur yani degismez kararlar. Birbirine benzeyen olaylarda da ayni davrantr
mudur bey, sana neyse bana da odur degismez yani.(jS:L0(3))" seklinde konusan

bir

ogretmen, okul

mudurunun

tutarh

oldugunu ve kararlanm

kolay

degistirmedigini soyleyerek ogretmenler arasmda da aymm yapilmadignn
belirtmistir. Bir baska ogretmen ise, "Yoneticilerimiz icin konusursak, stk karar
degistirme soz konusu degildir, aldtklari kararlarda son derece tutarltdtrlar.
Herkese

de esit davrantrlar.

Cifte standartlari

diyerek

yoktur. (LFL0(2))"

yoneticilerin tutarh olduklanm ve cifte standart uygulamadiklanm ifade etmistir.
Baska bir ogretmen ise, "Degistirmezler yani. Kararlar altnir ve uygulantr. Aym
olayda farkli davranma pek olmaz ama belki soyle olabilir, kisiye gore degisebilir

yani. Ornegin bayandtr, cocugunu okula btrakacak kimsesi yoktur, arabasi
bozulmustur ... bu gibi durumlar goz onunde bulundurulur yani. (GM·00(2))"

diyerek yoneticilerinin tutarsiz olmadiklanru, adil davrandiklanru belirtmis,
aynmcihk yaptiklan zaman ise mutlaka hakh bir gerekceleri oldugunu ifade
etmistir.

Ogretmenlerin

sik karar

degistirerek,

soz ve davramslarmm

olmadrgnn, birbirine benzeyen olaylarda farkh davrandiklarmi

tutarh

sdyleyenler:

KKTC'de yurtdisi gorevinde bulunan ogretmenlerin %40'1, ogretmenlerin sik
karar degistirerek, soz ve davramslanmn tutarh olmadignu, birbirine benzeyen
olaylarda farkh davrandiklanm soylemislerdir. "Idarecilerin
kayboldugu

icin ogretmenler

yaptirtm

de vicdani kanaatlere gore yastyorlar.

uygulama cok fazla adada. (LF:ML(5))"

gucu

Rastgele

seklinde konusan bir ogretmen, adada

rastgele ve vicdanla bas basa kalarak uygulamalann cokca oldugunu soyleyerek
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bunun asil sebebinin

de idarecilerin

yaptmm

gucunun kaybolmus

olmasma

baglamaktadir. Bir baska ogretmen ise; "KKTC vatandasi olup olmama durumuna

gore ayni olayda farkli davranabiliyorlar, mesela ogrenci eger vatandas ise
farkli, degilse farkli oluyor ve ona gore tavtr degisebiliyor. Hatta yine bugun bir
ornekte disiplin kuruluna gelen bir ogrenci KKTC 'Ii, diger uyeler hemen onun
hakkinda karar verip ceza veriyorlar. Nicin? Cunku kuruldaki KKTC 'li olan
baskan yurtdtsindaydi da o yuzden boyle oldu. Ceza altyor ama zaten hak etmis
cezayt. Sadece kurtartctsi burada yoktu eger o vatandas burada olsaydi buna
musaade etmeyecekti. Hakstz olarak etmeyecekti. Oburleri hakli olarak onu
atttlar ama o olsaydi buna izin vermezdi. Tabi disiplin kurulu baskaru
kendilerinden olunca onun oyuyla kurtuluyor normalde. Mudahale ediyorlar.
Sonucta size farkli sekilde baktyorlar. Yani siz derken Turkiye 'den gelenler
anlaminda.: Vatandas olmayanlara diyelim. (LF:BB(2))" seklinde konusarak
KKTC vatandasi olup olmama durumuna gore ogrerrnenlerin aymm yaptiklanru
soylemistir. Baska bir ogretmende yine disiplin konularmdaki aynrncihktan
bahsederek; "Isler adamina gore degismektedir. Omegin, disiplin kurulunda bir
ogrenci ceza alabilirken ayni davranista bulunan bir baska ogrenci ise ceza
almamaktadir. Bu durumda tutarltliktan bahsedemeyiz.(LK:L0(7))"

seklinde

konusarak ogretmenlerin ogrenciler arasmda aymm yaptiklanru yanli davranarak
aym davramsta bulunan ogrencilerden bir kismmm ceza ahrken bazilanmn ceza
almadiklanm, dolayisiyla da tutarsiz davraruslar oldugunu soylemistir. Bir baska
ogretmen ise; "Gorebildigim kadartyla yaktnltk durumuna gore, kisiye gore bazen
tutumlar, tavtrlar degisik olabiliyor. Bu ayrtmciligtn konusulmamasi da sorun
olarak karsimtza ctktyor ve zaman zaman stktnti olu,Jturabiliyor.(GR:06(8))"
diyerek kisilerin birbirlerine yakinhk durumuna gore tutarsiz davraruslar
gozlemledigini ve bunun bazi zamanlarda sikmti meydana getirdigini soylemistir.
Ogretmenlerin sik karar degistirmediklerini,
oldugunu
sdyleyenler:

soz ve davramslarmm

ve birbirine benzeyen olaylarda farkh
KKTC'de

tutarh

davranmadiklarnu

yurtdisi gorevinde bulunan ogretmenlerin %60'1,

ogretmenlerin sik karar degistirmediklerini, soz ve davraruslanmn tutarh
oldugunu ve birbirine benzeyen olaylarda farkh davranmadiklan soylemislerdir.
"i,J arkadaslarim icin bir tutarstzliktan soz edemem.
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Genellikle sozleri ve

davrantslari

tutarlz,

duzgun

insanlardtr. (LF:BB(l))"

ogretmen, adada gorev yaptigi is arkadaslanmn

seklinde

konusan

sozleri ve davrarnslan

bir

tutarh

insanlar olduklanm ifade etmistir. Bir baska ogretmen ise "Mesela disiplin suclan
konusunda affetme konusunda bir Turkiyeli, Kibrtsli diye ayzrzm yapzlmaz ve ikisi
birlikte affedilir veya affedilmez. (jS:L0(3))" diyerek, ogretmenlerin herhangi bir
aymrncihk yapmadigmi soylemistir, Baska bir ogretmen de "Gene! anlamda oyle
bir durum yoktur. Gerek ogrencilere gerekse ogretmenlerin birbirine karsi farklz
farklz

davrandzklarznz gormedim.

(GR:LO(l))"

diyerek

ogretrnenlerin

anlamda tutarh davrandiklanrn, farkh tutum sergilemediklerini

genel

soylemistir. Baska

bir ogretmen ise, "Ogretmen arkadaslartn soz ve davrantslart tutarlzdzr. Bu gune
kadar herhangi bir szkzntz veya sorun yasamadim. Zaten dogru neyse odur,
adamzna

gore

uygulamalar

degismez, farklz

birbirini

davranzlmaz.

desteklemektedir.

Alman

kararlar

Ornegin yapacagimiz

birlikte dusunuruz ve uygularzz. Aynz sekilde ogrencilerle
kendi

aralarznda

konustuklart

gormedim. (LF:L0(4))"
davranmadiklanru

diyerek

belirterek,

ve

yaptzklarz

bugune

kadar

bu

bir sey varsa

veya ogretmenlerin

uygulamalarda

ogretmenlerin

ve yapzlan

da

celiski

tutarh

oldugunu,

farkh

konuda

aksayan

bir

sey

gormedigini ifade etmistir,

9. IX. Boyut: Okulunuzda kararlarm ortak almdignu soyleyebilir
misiniz? Ydnetici

ve ogretmenler birbirlerine islerin

nasil

glttigt

konusunda bilgi verirler mi? Elestiriye aeik olduklarrm dii~iiniiyor
musunuz? Orneklendirerek aciklar mrsimz?

Arastirmamn

dokuzuncu

sorusuna

iliskin

arastirmaya

katilan

35

ogretrnenin gorusleri Tablo-13 'de belirtilen oranlar ve temalar altmda
verilmistir.
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Tablo 13.0kulda kararlarm ortak ahnma durumu, yonetici ve ogretmenlerin

bilgi ahs-verisi yap1pyapmadrklari ile elestiriye aeik olma durumu.
Frekans

O/o

Kararlar ortak ahmr

19

54,28

Kararlar ortak almmaz

16

45,71

Bilgi alis-verisi yapihr

27

77,14

Bilgi alis-verisi yapilmaz

8

22,85

Elestiriye aciktirlar

20

57,14

Elestiriye acik degillerdir

15

42,85

Terna

KKTC'de yurtdisi gorevini yapmak ta olan ogretmenlerin; %54,28'i
kararlarm ortak almdigiru soylemekte iken %45,71 'i kararlann ortak almmadigmi
soylemektedir. Yonetici ve ogretmenlerin islerin nasil gittigi konusunda
birbirlerine bilgi vermeleri konusunda, arastirmaya katilan ogretmenlerin
%77,14'il islerin nasil gittigi konusunda karsihkh bilgi ahs-verisi oldugunu
soylerken, %22,85'i islerin nasil gittigi konusunda karsihkh bilgi ahs-verisi
olmadigim soylemektedir. Elestiriye acik olma durumu hakkmda ise, arastirmaya
katilan ogretmenlerden %57, 14 'ii elestiriye acik olundugunu soylemekte iken,
%42,85'i elestiriye acik olunmadigmi soylemektedir.
Kurumunda/Okulunda

kararlarm

ortak

ahndignn

sbyleyenlert

Ogretmenlerin; %54,28'i kararlarm ortak almdigim soylemislerdir. "Tabii
ornegin okulumuzda yaptlmast dusunulen etkinliklerle ilgili olarak toplanti yaptltr
ve herkesin fikri sorulur,

karar olgunlasttnltp somut hale geldikten

uygulanmastna

Sene sonu piknigi,

baslaniyor.

ve bun/arm

okul etkinlikleri

sonra

veya anma-

hazirlik asamalartnt sayabiliriz. (LF:L0(4))

kutlama,

gosteriler

diyerek

okulundaki toplantilann karar mercii oldugunu ve butun kararlann

burada almdigim ifade etmistir. Bir baska ogretmen ise, "Tabi, herhangi bir is
yaptlacaksa

ornegin okul yemegini

nasil yapalim,
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nerde yapaltm, ya da bir

etkinlik nerede yapilacak,
bunlar panoya

kimler katilacak vesaire rnutlaka sorulur yani. Ve

da astlir, herkesin

haberi olsun ve bir surpriz yasanmasin

diye. (GM:06(2)) seklinde konusarak yapilacak her iste ogretmenlere soruldugunu
ve bilgilendirme icinde okul panosunun kullamldigim
olabildigince ortak alindigiru soyleyebiliyorum.

soylemistir.

"Kararlarin

Ama yinede oturmus bir kurul

toplanttst adeti fazlaca yok burada. Fakat yinede danismali ve herkesin fikrinin
soruldugu ve genelde de mudur beyin zumrelerle farkli farkli zamanlarda oturup
konustugu

sekilde

oluyor.

boyledir. (GR:00(8))"

Belki

Kibrts 'in

de

gene[

sartlartnda

seklinde konusan ogretmen, kurul toplantilannm

istenen

duzeyde olmasa da yapildigim ancak daha 90k mudur odasmda, zfunreler bazmda
yapilan toplantilarla kararlar almdignu soylemektedir.

Kurumunda/Okulunda
Ogretmenlerin;

kararlarm

%45,71 'i kararlarm

okulu ve ogretmenteri

ortak

ahnmadigun

soylemislerdir, "Tum

ortak almmadigim

ilgilendiren

Derslik Sistemine

soyleyenler:

ge9i§ konusunda,

tum

ogretmenler bir oldu bittiye getirildi ve ister istemez zorunlu olarak bu sisteme
dahil oldu. Fikrimiz sorulsaydi
surulurdu.

Ama

sorulmadt

belki baska turlu karar ctkardi, fikirler
ve

dayatrna

seklinde

bu

uygulandi. (LF:LO(l 1)" seklinde konusarak ogretmenlerin
bir konu olan derslik
sorulmadignu

sistemine

soylemistir.

gecisin oldu bittiye

"Karar

konulartnda

karar

altndi

one
ve

genelini ilgilendiren
getirildigi,

fikirlerinin

90k da kattlimct;

orgutun

goruslerini degerlendiren bir yapt, oyle bir anlayis yok. Ornegin bir aksam, bir
gece

duzenleniyor,

okul

adina,

davetiye

bastirtliyor

kimsenin

fikri

seklinde konusan ogretmen katihmcihk olmadan kararlar

alinmiyor. (GR:L0(5))"

ahnabildigini, bu kararlarm orgutun goruslerini degerlendirmeden ahnmis kararlar
oldugunu bir omekle aciklamistir. Baska bir ogretmen ise, "Bir toplanti yaptlip da
bugune kadar 90k ciddi bir gorus alis-verisi olmadi yani. Isler akartna btraktlmts

oyle yuruyor ... Yani karara kattlman icin bir sey yaptlmtyor zaten, zamantnda
gelip gidin, imzalartruzi attn turunden kararlar var, bunun distnda fikir sorma
diye bir sey pek yok yani. Kararlar ortak altniyor diyernem. (LF:BB(2))" seklinde
konusarak fikirlerinin
akanna
ogretmen

birakilrms
ise,

sorulmadigmi,

haliyle

oylesine

"Okulumuzda

kararlann

ortak almmadigiru,

yiiriidiigilnil

kararlar
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mudur

soylemektedir.
tarafindan

islerin de
Bir baska
aluur

ve

uygulamr(GM:00(6))"

diyerek ortak bir karar alma surecinin olmadigim ve

kararlarm mudur tarafmdan almdiguu soylemistir.
Ydnetici ve ogretmenlerin islerin nasil gittigi konusunda birbirlerine bilgi

verdiklerini soyleyenler: Ogretmenlerin
soylemislerdir.

"Birbirini

bilgilendirme

% 77, 14 'u bilgi ahs-verisi
konusunda

mudur bun/an

oldugunu
soyluyor.

Arkadaslar bakin ben bu okula geldim sunlart sunlari yapttm. Su toreni yaptim, .JU
isleri yaptim, 19 Mayts caltsmasi soyle guzel oldu, alkis aldtk, halk bizi cok
begendi tebrik etti gibi olumlu donut/er varsa o zaman idare bunlar gibi ornekleri
anlattyor.

Sun/an

da

veriyor. (GM:00(4))"

planltyoruz

seklinde

zaman

zaman

diyerek okul idaresinin bilgilendirmelerde

bilgi

bulundugunu

soylemistir, "jfgili kisilerle kendi aralannda toplantt yaparak karar alir ve bunu
bildirirler, bir alt bolumde de mudur yardtmctlari hangi bolume baktyorsa alttnda
olanlari bilgilendirir.
paylasimlart

Yani gorev paylastmi

yaptltr. (GM·00(2))"

neyi gerektiriyorsa

ona gore bilgi

seklinde konusarak gerekli birimlerin kendi

aralannda bilgi paylasimlan yaptigim soylemistir, Baska bir ogretmen ise "Islerin
nastl gittigi
alanlariyla

konusunda

zumreler

ve bazi ogretmenlerin

ilgili olarak rapor haztrladtklanni

kendi sorumluluk

gordum. Aynca ogretmenlere

toplanttlarda bilgi veriliyor, bilgi paylastmi oluyor. Dusuncelerini paylasiyorlar.
Bireysel anlamda mudur de bilgilendirir
seklinde konusan

bir ogretmen

mudure de bilgi verilir. (GR.1(3))"

bazi zi.imrelerin raporlar

hazirlayarak

kendi

bolumleriyle ilgili bilgilendirmeler yaptiklanm, bireysel anlamda mudurunde bilgi
verdigi ve mudure de bilgiler verildigini soyleyerek okul isleyisinde bir bilgi akisi
oldugunu soylemistir.

Ydnetici ve ogretmenlerin islerin nasil gittigi konusunda birbirlerine bilgi
vermediklerini soyleyenler: Ogretmenlerin %22,85'i bilgi ahs-verisi olmadigmi
soylemislerdir. "Ozellikle
konuda danismadigtndan

mudur yardtmcilarimtz,

mudurun

ve islerin nastl gittiginden

kendilerine

kendilerinin

hicbir

bile haberi

olmamasindan sikdyetcidirler. Dolaytstyla bir bilgi aktstndan soz edemem. Hani
ogretmen olarak bizim bir yere kadar haberimiz olmayabilir ve bu okulu etkilemez
ama

idarenin

kendi

eksiklik. (GM 00(6))"
iclerinde

bilgilendirme

icinde

islerden

seklinde konusan
eksikligi

haberdar
ogretmen

yasadigmi

90

olmamasi

buyuk

okul yoneticilerinin

soyleyerek

okulda

islerin

bir
kendi
nasil

ytlrtldilgtlnden mudur yardimcilanmn

bile haberi olmadigiru ifade etmistir, Baska

bir ogretmen ise "Elestiriye acik degiller buradaki idareciler. Onun stkinnstni ben

bireysel anlamda yastyorum. Toplaniilarda soz altp konusmadtm

$U

ana kadar.

lsterim ki efendim en azindan zumreler adina baskanlar kalkip ta konussun.
Mudur bey bunu kendince farkli sekillerde halletmeye caltstyor. (GR:06(8))"
diyerek, elestiriye acik olunmadigiru soylemistir, Elestiriye acik olunmadigmi
gordugunu hatta hemen savunmaya gecilerek nezaket simrlannm bile zorlandignu
soyleyen baska bir ogrctmcn ise "Elestiriye kesinlikle acik degiller. Ornegin
okulda sadece hie; dersi olmadigi gun nobet gorevi olan yalntzca benim. Nobet
gunumde zaten dersimde yokken ve cok onemli bir isimi halletmek icin 15 dakika
erken ctkabilir miyim diye izin istedim ve beklemedigim, nezaket strurlartni
zorlayan bir tepkiyle karsilastim. Elestiriyi kesinlikle kabul etmediklerini, hemen
savunmaya gectiklerini gormekteyim. (LF:06(3))" Seklinde konusarak elestiriye
tahammul bile edilemedigini ifade etmistir.
Kurumunda/Okulundaki ydnetici ve ogretmenlerin elestiriye aeik oldugunu
sdyleyenlerr

Ogretmenlerden

%57, 14 'il

elestiriye

acik

olundugunu

soylemislerdir. "Evet elestiriye actklar. Birlikte caltsttgtm arkadaslar elestiri ve
onerilere actklar. Sozumuze deger verildigini hissettirirler benim icin bu
yeterlidir. (iS:06(5))" seklinde konusan bir ogretmen sozlerine deger verildigini
ve bunun elestiriye acik olundugunun en guzel gostergesi oldugunu belirtmistir.
Bir baska ogretmen ise, "Elestiriye actkurlar ve zevkle elestiri alanlan gorduk
yani. Ornegin yanlts yapttn diye uyardtysam onu almisttr. . .. okulundayken benim
dersimle ilgili olarak actklamalar yapan, yorum yapan bir hoca harum vardi
kendisini acik bir sekilde yanlts tavtr ve davranis icinde oldugunu hattrlatarak
uyardim ve dzur dileyerek bunu kabul etti. (GM·06(2))" seklinde konusarak
elestiriye acik olduklanru yasadigi bir omekle anlatmaktadir. Elestiride
bulundugunda bunun acik yiireklilikle kabul edildigini, okuldaki yonetici ve
ogretmenlerin bilgi eksikliginden kaynaklanan bir sekilde cogu yanhsi dogru
bildiklerini ve dogrusunu ogrendiklerinde ise hayret
karsilandigmi soyleyerek

"Elestiriye aciklar . ..

ve memnuniyetle

Cogunlukla bilgileri eksik

oldugundan ozellikle benim branstm acisindan yanltslart dogru biliyorlar ve
bilgileri cok eksik oldugu icin yanltslari dogru biliyorlar. Cok yanltslan dogru
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zannediyorlar

daha dogrusu.

Bunlari soyledigimiz zaman -ya oylemiymis diye

hayret ediyor ve ogrenmis oluyorlar. Bu onlartn elestiriye ve hatta ogrenmeye
acik olduklannt gosterir. (GY:00(7))" seklinde konusarak elestiriye ve hatta
ogrenmeye acik olduklanm ifade etmistir.
Kurumunda/Okulundaki ydnetici ve ogretmenlerin elestiriye aeik olmadigmi
soyleyenler:

Ogretmenlerden

%42,85'i

elestiriye

acik

olunmadigiru

soylemi~lerdir. "Yoneticiler basta olmak uzere okulda hie kimse elestiriye acik
degil. Soylediginiz

zaman onlarda sizinle ilgili bir seyler soyluyor ve hemen

savunma mekanizmastnt calisttnp, soylediklerinizin mesnetsiz oldugunu ortaya
koymaya calistyorlar.

(jS.·L0(3)) seklinde konusarak, okulundaki yonetici ve

ogretmenlerin elestiriye acik olmadiklanm soylemis ve elestiriye basladigi anda
hemen savunma mekanizmasryla karsilandigmr soylemistir. Bir baska ogretmen
de, "Elestiriye kesinlikle acik degiller. Asltnda kalite ve bilgi anlaminda o
ozellikleri

var ama mahalle basktsi

nedeniyle kucuk

dar bir bolgede

olduklarzndan, elestiri ortami olmuyor. Her $ey gene! bir teamule ve vicdanlara
gore

yuruyor

gibi

bir

ha!

var.

Elestirileri

de

bireysel

anlamda

elestiriyorlar. (GR:00(8))" seklinde konusarak elestiriyi kabul etmeyen ve

elestiriyi elestiren bir yapiyla
"Elestiriye acik olmadtgindan

karsi karsiya kalmdiguu ifade etmektedir.
da sizin goril$leriniz 90k dikkate altnmtyor.

Sorunlara cozum odakli yakla$zmlarznzzda 90k dikkate alinmtyor. (GM:00(1))"
seklinde konusan bir baska ogretmen de sorunlara cozilm odakh yaklasimlann
dikkate almmadigi, goruslere deger verilmedigi ve elestiriye da acik olunmadignu
ifade etmistir.
10. X. Boyut: Okulunuzda yonetici ve ogretmenlerin, birbirlerine saygih
davrandiklarrm soyleyebilir misiniz? Orneklendirerek aeiklayabilir
misiniz?
Arastirmamn onuncu sorusuna iliskin arastirmaya katilan 35 ogretmcnin
gorusleri Tablo-14'de belirtilen oranlar ve temalar altmda verilmistir.
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Tablo 14. Okulunuzda ydnetici ve ogretmenlerin, birbirlerine karsi saygih

davranma durumlari.
Terna

Frekans

O/o

29

82,85

6

17,14

Saygih davramhr
Saygih davramlmaz

KKTC'de

yurtdisi gorevini yapmak ta olan ogretmenlerden;

okulundaki/kurumundaki

yonetici

ve

ogretmenlerin

%82,85'i

birbirlerine

davrandiklanni soylerken, %17,14'u saygih davranmadiklanru

saygih

soylemektedirler.

Ydnetici ve ogretmenlerin birbirlerine saygih davrand1klarm1 soyleyenler:
"Bu konuda sorun ya$ad1g1m1z1 soyleyemem. Karsilikli saygtya dayali ve 9ogu
zaman yonetici-personel

iliskisinden ate hirer meslektas yakinligi var aramizda.

Ben, olasi gorev suresini
calismama
iliskilere
surdurmeyi

ragmen,
ragmen,

dusundugumde;

samimiyeti
mesleki

suiistimal

statuleri

uzun zamandtr
etmemeye

ve rolleri

ayni yonetici

cabaliyorum.

goz ardi

ile

Samimi

etmeden

iletisimi

esas aliyorum. Ozellikle ucuncu sahislarin yer aldigi caltsma ve

toplanti ortamlartnda;

hitap bicimlerinden

gorii$ belirtme sureclerine

kadar

bircok durum icin profesyonel bir yaklastma ozen gosteriyoruz. j$ arkada$larzmla
ve birlikte ortak caltsmalar yuruttugumuz
paylasim

i9erisindeyim.

Bana

karsi

ogretmenlerle

oyle

da

genellikle saygtn bir

davranildigtru

goruyorum.

(LF:BB(l))" seklinde dil~ilncelerini dile getiren bir ogretmen, saygi konusunda bir
sorun yasanmadtgnu,

samimi iliskilerin yanmda profesyonelce

hicbir ortamda saygmliga

zarar gelmeyecek

kendisinin de aym cercevede muhataplanna
baska ogretmen ise "Okulumuzda
birbirlerine saygtli davrantrlar,

sekilde

bir yaklasimla

saygi gordilgilnil

ve

saygi gosterdigini ifade etmistir. Bir

gene/de saygtlt bir ortam vardir. Insanlar

birbirlerinin

alantna 90k mudahale etmezler.

Omegin benim alanimla ilgili olarak hie kimse, ne idareci ne ogretmen gelip
benim alanimla

ilgili konusmaz,

bana mudahale

etmez, bana bilgi vermeye

calismaz. Diger branslarda boyledir. Saygtda kusur yoktur. (GY:06(7)" seklinde
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konusarak, saygili bir ortarn oldugundan bahsetmis ve herkesin birbirinin alanma
da saygiyla yaklasngmi ifade etmistir, Baska bir ogretmende, "Herkes icin bunu

rahatlzkla soyleyebilirim. Gunluk rutin islerle ilgili olsun, sosyal iliski baglaminda
olsun her bir araya gelisimizde samimiyet ve saygt bir aradadtr. Herkes digerinin
alanint bilir ve mudahale etmez. Orneklendirecek olursak mudurumuz dahi
hizmetliden bir konuda istekte bulunacaksa kibarca soy/er. Sesini kimseye karsi
yukselttigini duymadtm. Gene/de kurumda bu tavtr, bu tutum hakimdir. Bu saygtli
ortamformel anlamda degildir ayni zamanda samimi bir havada hissedilmektedir.
(LF:BB(4))" diyerek saygi ve sarnimiyetin birlikte oldugu, kimsenin birbirinin
alanma mudahale etmedigi, mudurun hizmetliden isteginin bile kibar bir sekilde
yapildigi guzel ve huzurlu bir o kadar da sarnimi ortarndan bahsederek, saygi
konusunda sorun yasanmadigmi ifade etmistir.
Ydnetici

ve

ogretmenlerin

birbirlerine

saygrh

davranmadiklarun

sdyleyenler: "Genellikle davranislarda karsiltkli saygi hakim gibi gozukmekteyse
de tam tersi orneklere de sahit olduk zaman icerisinde, ornegin okul
mudurumuzun, "- Senin IQ seviyen 30'/arda" hitabzna maruz kalan ogretmenler
oldugunu, buna karsilik; ozellikle sene baslannda ders programzndan memnun
olmayan ogretmenlerin memnuniyetsizliklerini ozellikle mudure karsi bagiracagira gosterdiklerine pek cok deja sahit olduk. Memnun olmayan ogretmenlerin
memnuniyetsizliklerini gidermek icin okul idaresine karstltk sendikayi devreye
soktuklartru kendi agizlanndan isittik. (GM:00(6))" Seklinde konusan bir
ogretmen

okulda

ogretmenlerin

saygi

birbirlerine

var gibi gozukse
karsi

saygisizca,

de zarnan
bagira

zarnan

cagira

tartistiklanm

ogretmenlerin isi sendika boyutuna tasiyip sikayette bulunduklanni
Baska bir ogretmen

de

mudurun

ve
ve

soylemistir.

"Mudurle birkac ogretmen taktnttli olduklart icin

birbirlerine saygtsizlik yaptyorlar. Bugun mesela toren vardi mudur konusma
yapti, 3-4 ogretmen vardi yaninda ve sonra gitti oturdu. Bende yanlarzna gittim
oturdum. Mudur dondu bana dedi ki hocam toplanttda kufretmek sue mu sen
bilirsin bu isleri dedi. Bende sue olsun olmaszn hocam size yaktsmaz dedim. Niye
diye sordum. Ben konusurken dedi pis pis guluyorlardi dedi. Belki mudur yanlts
algilamisttr onlar baska seye guluyorlardi belki o esnada ama gulme ihtimalleri
var yani. Yaptyorlar da bunu. Okuldaki ozellikle ktdemli ogretmenler mudurle
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problemli ve saygi konusunda hie iyi seyler yasanmiyor

aralarinda (GR:j(3))"

diyerek, mudur ile bazi ogretmenler arasmda sorunlar oldugu 19m saygi
olrnadigim, saygisizhk boyutunda seyler yasandigmi anlatrmstir. Baska bir
ogretmen ise adada fazla kidemli olmamasma ragmen daha ilk toplantida
karsilastrgi saygisiz ortama hayret ettigini ve kulaklarma inanamadigmi ve
mudurun toplantida pek saygih davranmadigmi gordugum; belirterek, "Resmi bir
toplantida insanlartn daha formal konusmast gerekir. Ozellikle elinde mikrofon
ama

informal

konusmalar.:

m

duydugum

hakaretvari

konusmalar

oldu.

Ogretmen derse zamaninda girmiyormus. Elestiriyor onu. Ifsa ediyor. Direk
olarak ismini soyleyerek,

... hanim yok iste cantami unuttum, yok iste makyaj

malzemelerimi unuttum seklindeki bahanelerle ikide birde asag: inmeyin diyerek
kurul toplanttstnda

kendisine

hitap ederek, rezil etti ogretmeni. Yoneticinin

rencide etmeden uyarmasi gerekirdi diye dusunuyorum.
saygtstz ifadeleri ilk deja goruyorum. (LF:ML(4))"

Resmi bir toplantida

diyerek okul mudurunun,

ogretmenin ismini acikca soyleyerek ve toplantida bizzat kendisine yonelerek
hakaret eder sekilde konusmalar yaptigrm soylemis ve resmi bir toplantida
saygisizhgm bu kadanna daha once sahit olmadigim ifade etmistir.

11. XI. Boyut: Okulunuzun idari odalarmda, ogretmenler odasmda
konusulanlarm disari eikmayacagma inamr misnuz? Orneklendirerek
aciklar nnsunz?

Arastirmanm on birinci sorusuna iliskin arastirmaya katilan 3 5 ogretmenin
gorusleri Tablo-15'de belirtilen oranlar ve temalar altmda verilmistir,

Tablo 15. Okulun idari odalarmda, ogretmenler odasmda konusulanlarm
disari eikmayacagma inanma durumu.
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Terna

Frekans

O/o

9

25,71

26

74,28

Konusulanlann disan
cikmayacagma inanmm
Konusulanlann disan
cikmayacagma inanmam

KKTC'de

yurtdrsi gorevinde bulunan ogretmenlerden,

idari odalarmda,

ogretmenler

inandiklanrn

belirtmislerdir.

ogretmenler

odasmda

odasmda

konusulanlann

Ogretmenlerin

konusulanlann

%74,28'i

disan

%25,71 'i okulun

disan

cikmayacagma

okulun idari odalarmda,

cikmayacagma

inanmadiklanrn

soylemislerdir.

Okulun idari odalarmda, ogretmenler odasmda konusulanlarm disarr
erkmayacagma inandiklarun sdyleyenler:
idari odalarmda,
inandiklanm

ogretmenler

soylemislerdir.

odasmda

"Hie;

Ogretmenlerden,

konusulanlann

sahit

%25,71 'i okulun

disan

olmadtm.

cikmayacagma

Guveniyorum

ben

arkadaslarima. Okulumuzda guven ortami hakimdir diyebilirim. Art niyet
olmadigtni dusunuyor ve bir seyin dtsari cikacagini zannetmiyorum. (GR:LO(l))
seklinde goril~lerini belirten bir ogretmen okuldaki gtiven ortammda hicbir lafm
disan 91kmayacagma inandigiru, arkadaslarina bu konuda guvendigini soylemistir.

Okuldaki arkadaslanna giivendigini soyleyen bir baska ogretmen de, "Dtsan
ctkmas derim ben. Bunu denemek basittir ashnda. lid ke!ime konu1ursunuz
arkadastnizla eger bir yerlere gidiyorsa ona gore konusursunuz yani sizde.
Kimlerle

konusacagtnizt

bilirsiniz, secersiniz.

Kime

guvenmeniz

kiminle

konusacaginiz belli olur. Kendi okulum icin konusmak gerekirse... okulun icinde

disartya cikartacak kimse yoktur. Zaten kanustuklanmizda gizli bir sey olmadigi
icin ciksa ne olur, ctkmasa ne olur. LF.-j(2))" diyerek laf tasiyacak kimse
olmadigim dusundugunu
onemsemeyecegini

zaten konusmalann

soylemistir. "Okulumuzda

legal oldugu icin disan ciksa da

gerek

idari

bolum

gerekse

Ogretmenler odastnda konusulanlartn konusuldugu yerde kalmast gerekenleri,
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buyuk cogunluk icin rahatltkla soyleyebilirim
yaptdadtr. (GM:ML(2))"

ki, disari tasimayan kaliteli bir

Diyen bir baska ogretmen okul personelinin laf

tasimayacak kaliteli bir yapida olduguna vurgu yaprmstir. Ayru kurumda gorevli
baska bir ogretmen de "Ogretmenler odastnda konusulur her §ey ama okul distna
r;zktzgmz sanmtyorum ... yak hie oyle bir seye sahit almadzm.(GM:ML(6))"

diyerek

okulda laf tasimanm olmadigim soylemistir. ""
Okulun idari odalarmda, ogretmenler odasmda konusulanlarm

disarr

eikmayacagma inanmadiklarun sdyleyenlerr Ogretmenlerin %74,28'i okulun
idari odalarmda, ogretmenler odasmda konusulanlann disan cikmayacagma
inanmadiklanm soylemislerdir. "Hayir, her §ey dtsari cikar. Yani soyle. Siz de
bilirsiniz,

Namik Kemal Kibrts 'in bir sivrisineginden

cekmisti. Aym manttk. Okuldaki arkadaslartnda

birde dedikodusundan

en sikinti duydugu, rahatstz

oldugu konu budur aslinda. Herkes birbirini tanidigi icin aslinda acik ve net
degiller. Herkes birbirinin acigmi biliyor, acik ve net bir sekilde senin iste §U
eksigin var deme durumunda degil. Dolaytstyla ister istemez ne oluyor. lnsanoglu

icinde tutamaz ve bu sefer okulda konusulanlar
cikiyor. (GR:00(8))"

disari cikabiliyor yani ve

seklinde konusan bir ogretmen Nanuk Kemal'in Kibns

yillanndan bir sozle hareket edip, yaygm bir dedikodu oldugunu ve bunun da
herkeste rahatsizhk meydana getirdigini belirtmektedir. "Dedikodu ve elestirel
soylemlerin cok ya gun yasandigi bir yer Kibrts. Insanlar ve kurumlar bundan cok
mustagni

degiller.

Dolaytstyla

r;agu sey

gizli

kalmtyor.

Ornegin

kurul

toplanttstnda yasanan bir olay saatler sonra disaridaki ogretmen arkadaslarim
tarafindan haber alinmts ve bana dogrulugu hakktnda sorulmustu. Dolaytstyla
gizlilik ve mahremiyet cok yak diyebilirim. (GM:06(10)" Seklinde konusan bir

ogretmen gizlilik ve mahremiyetin olmadigim, kurul toplantismda yasanan bir
olaym disanya ciktigma sahit oldugunu soylemistir. Bir baska ogretmen ise
"Kesinlikle inanmtyorum gizli kalacagtna, konustugunuz

her sey uzerine cesit

cesit ilavelerle r;evreye servis edilebiliyor. Bu nedenle az konusup cok dinlemekten
baska care yak. Ornegin okulda yasanan herhangi bir olayi konuyla hie ilgisi
olmayan kisilerden duyabiliyorsunuz.

Ogretmenlerin cogu okul disinda birlikte

eglenme, yemek gibi ortamlarda bir araya geliyor ve okulda olanlar hakktnda
konusuyorlar.

lste dedikodu boyle boyle

oluyor. (LF:06(3))" Diyerek dedikodular
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ve laf tasimalann caresi olarak az konusup 90k dinlemek oldugunu soylemistir.

"Kesinlikle inanmam.
arkadaslarda
konusulan

Dedikodu,

laf tastma maalesef

bazi

ogretmen

cokca vardtr. Kendi aramtzda yaptigtmtz konusmalar bile
konular

Ornegin,

bile aninda disartya, yaytlmaktadtr

benim

ogretmenler kurulunda, okulu ilgilendiren bir konu vardt. 0 konu hakktnda
yaptigim konusmalar aninda baskalarina, okul distna yaytlmtsttr. Ogrenciler de
oyledir, veliler de.

Bu

tabii ki ogretmen icin moral bozucu ve olumsuz

bir durumdur. (LK:L0(7))"

seklinde

konusarak,

dedikodunun

90k yaygm

oldugunu ve bundan kendisinin moral olarak kotu etkilendigini soylemektedir.
Turkiyeli ogretmenler hakkmda ozel olarak bilgi toplamp ogretmenler sendikasma
goturuldugunt;

soyleyen bir baska ogretrnen ise gorusme sirasmda

"Haytr laf

cikmayacagina, konustugumuz seylerin orada kalacagtna inanmam. Okulda olup
biten olaylar sendikaya ulasttnltyor. Hatta belki de ozel olarak bizim hakkimtzda
bilgiler de gidiyor gibi geliyor bana. Sendika burada Turkiye gorevlilerinin
olmastndan rahatstz oldugunu actkca dile getiriyor. Okuldaki hemen her
ogretmen sendikanin uyesi, laf tasima anlaminda olmasa bile okulda olup biten
seylerin sendikaya gittigi belli.(LF:L0(2))"
kalmadigma

ogretmenler

aciklamalarda bulunmustur.

sendikasi

diyerek

gibi baska

konusulanlann

ortamlara

gittigi

orada

konusunda

"Yok inanmam. Kucuk bir top/um oldugu icin her sey

cabuk dagtltyor. Buna ornek veremem cunku aldigimtz hicbir karar, ya da
soyledigimiz hicbir sey ozel degildi. Aklima gelen bir sey mudur beyin gergin
oldugu bir anda bir meseleyi aktardigtmda bana tepki gosterdi mesele. Ozur
diledigim ve alttan aldigim halde beni Jena halde elestirdi. 5 dakika sonra
ogretmenler odastna gittigimde arkadaslar meselenin aslini ogrenmek uzere bana
sorular sormaya basladilar. Yani ben daha odaya girmeden sorun oraya girmisti.
(GY:i(4))"

Seklinde

konusarak

idari

odalarda

konusulanlann

yayildigim,

gizliligin ihlal edildigini soylemistir.

12. XII. Boyut:
soyleyebilirsiniz?

Okulunuzda mesleki
Mesleki gelisiminiz

doyumunuz hakkmda
tesvik

neler

edilir mi? Fazladan

gosterdiginiz gayretler desteklenir ve takdir edilir mi? Dilek ve
~ikayetlerinizin dikkate almdigun sdyleyebilir misiniz?
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Arastirmamn onikinci sorusuna iliskin arastirmaya katilan 35 ogretmenin
gorusleri Tablo-16' de belirtilen oranlar ve temalar altmda verilmistir,

Tablo 16. Mesleki doyuma ulasma, mesleki gelisimin tesvik edilmesi,
gayretlerin takdiri ile dilek ve sikayetlerin dikkate almma durumlarmi
gosteren tablo.
Evet

O/o

Hay1r

O/o

Mesleki Doyuma Ulasabiliyorum

18

54,54

17

51,51

Mesleki Gelisimim Tesvik Edilir

17

51,51

18

54,54

Gayretlerim Takdir Edilir

24

68,57

11

33,33

24

68,57

11

33,33

Tema

Dilek ve Sikayetlerim Dikkate
Ahmr

KKTC'de yurtdisi gorevinde bulunan ogretmenlerden,
olarak

doyuma

soylemislerdir.

ulasabildigini,
Ogretmenlerin,

%51,51 'i

mesleki

%51,51 'i Mesleki

%54,54'il mesleki

doyuma

gelisimin

ulasamadigmi

tesvik

edildigini

soylerken, %54,54'il mesleki gelisimin tesvik edilmedigini ifade etmislerdir.
Ogretmenlerin

%68,57'si

Fazladan

gosterdigi

gayretlerin

takdir

edildigini

soylerken, %33,33 'ii de gayretlerinin takdir edilmedigini soylemislerdir.
Ogretmenlerin %68,57'si dilek ve sikayetlerinin dikkate almdigmi ifade ederken,
%33,33'il de dilek ve sikayetlerinin dikkate almmadrgnu soylemi~lerdir.
Mesleki
mesleki

doyuma

ulasabildiklerini

olarak doyuma

sdyleyenler:

ulasabildiklerini

Ogretmenlerin

soylemislerdir.

%54,54'il

"Yaptigim i~ direk

uzmanltk alantmla ilgili degil. Branstmla ilgili degil yani. Arna gene/ anlamda
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mesleki egitimle ilgili tecrubem var. Daha onceki yapttgtm gorevler
yaptigim

uzmanlik

Yaptigtm

basardtgim

dusunuyorum.

gorevimde

Bu

etkiliyor. (LO:BB(4))"

zorlanmadan

isler bent mutlu
da

benim

seklinde

ustesinden

ediyor.

Kurumda

burada
sagliyor.

gelmemi

deger verildigimi

mesleki

doyumumu

olumlu

yonde

konusan

ogretmen,

uzman

olarak

gorevlendirildigini ve bunun kendisini zorlamadigmi, yaptigi ve basardigi islerin
kendisini mutlu ettigini soyleyerek, bunun da mesleki doyumuna olumlu katki
yaptigmi belirtmistir, Mesleki olarak tatmin oldugunu soyleyen bir baska
ogretmen, "Mesleki olarak yeterince tatmin oluyorum. Cunku isimi yaptyorum,
isimi basartyla yapabilecegim ortam var ve basartyorum, mutluyum (LF:ML(3))"

seklinde konusarak mesleki doyuma ulasabildigini ifade etmistir. "Ben Kibrts 'a
geldigimden bu yana (5 ytldir) yapmak istedigim her seyi ictenlikle yapttm ve
yaptigtm her isi basardim, her basari da bana buyuk bir mutluluk verdi (LFML(5))" diyerek mesleki olarak doyuma ulastigim samimiyetle ifade etmistir, Bir

baska ogretmen ise, "Okulumda

mesleki

doyumum

hakkznda,

en azzndan

yurtdtstnda hizmet ediyor oldugum dusuncesi ve ogrencilerimden aldigtm olumlu
donut/er sayesinde olumlu hisler tasidigimi soyleyebilirim. Ogretmenltk gonul isi,
kutsal meslek, bu sekilde ogrencileri yetistirme adina calisttgtni bilme duygusu
beni mutlu ediyor. Ogrencilerime bir seyler vermeye 9alz$1yorum. Cocuklardan da
geriye olumlu donut/er altyorum. (LF:LO(l l))" seklinde konusarak yurtdisinda

hizmet etme dustmcesiyle hareket ettigini, ogrencileri icin bir seyler yaptigi ve
aldigi olumlu donutler ile de mutlu oldugunu ve dolayisiyla da mesleki olarak
doyuma ulastigmi soylemistir. Yurtdrsi gorevinde mesleki olarak doyuma
ulastigim soyleyen bir baska ogretmen ise goruslerini; "Mesleki acidan uygun bir
okul ortamznda calisiyorum

ve her faaliyetimiz

destekleniyor.

Ornek vermek

gerekirse; ogrencilerimize yardtmci ders kitaplart daguttk ve bu konuda destek

gorduk.

Yaptigimiz kitap okuma kampanyalanmzz

desteklenmistir.

(LF:L0(2))"

ve diger faaliyetlerimiz

hep

seklinde dile getirmis ve okulunun mesleki

doyumunu destekleyen bir ortam sundugunu, yaptigi cahsmalann destek
gordugunu ifade etmistir.
Mesleki doyuma ulasamadigun soyleyenler: "Mesleki doyum noktaszndan 90k
uzakta

oldugumu

dusunuyorum.

Bu

durum
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okulumuzdaki

egitim-ogretim

materyallerinin yetersizliginden,
sunulmamaszndan

kaynaklaniyor.

var olanlannin da her istenildiginde kullaruma
Ayrtca

akademik

stntflar

dtstnda

profilimizin cok dusuk seviyede olmaszndan da kaynaklanmaktadir.

ogrenci

(GM:06(6))"

seklinde konusan bir ogretmen de mesleki doyuma ulasamadigmi ve bunun nedeni
olarak da okulun ogretim materyallerinin eksik olmasi ve var olanlarmda tam
olarak kullamma sunulmamasi ile ogrenci profilinin akademik basansizligmdan
kaynaklandigmi soylemektedir. Yine ogrenci profilinin akademik basansmm
dusuk olmasmm mesleki doyumunu olumsuz yonde etkiledigine dikkat ceken
baska bir ogretmen de "Kibrts 'a geldigimin ilk ytltnt ogretmeniik hayattmtn en
kotu ytli saytyorum.

Bu kadar dusuk bir ogrenci profili ile karsilastigima

inanamtyor ve Kibrts 'taki gorevimin

ilk yiltni yasanmamts

saymak istiyorum.

Ogrencilerin hem davrants olarak hem de derslerdeki alt yapi ve performans
olarak cok kotu durumda oldugunu gordum. Hem yeni geldigim ada sartlarina,
okuluma, yeni ortama altsmak ve hem de mesleki hayattmtn en kotu ogrenci
profili ile karsilasmts olmanzn getirdigi ust uste olumsuz ortam nedeniyle cok
sevdigim
ogrenciler

meslekten
ve

hem

zevk alamadigim
de

gunler olmustu ancak sonradan

okulumdaki

arkadaslar

birbirimize

cok

hem
alistik

(LF:L0(6)) "diyerek adadaki ilk yihm mesleki doyum anlammda hatirlamak bile

istemedigi kotu gunler olarak niteledigini soylemistir. "Geldigim okula ktyasla
mesleki olarak tatmin olamtyorum. 0 da okulla alakali degil, ogrenci profiliyle
alakali. Geldigim okul Anadolu lisesiydi belki de mesleki doyumun zirvesindeydim
tam. Arna burada ogrenci bilgisinin s1glzg1 beni hayal kinkligtna

ugratti. Yine

cabaliyorum ama mesleki doyuma ulasttm desem yalan olur. Yine de isteyerek
gidiyorum

okuluma.

Okulumda

ogretmen

arkadaslartmla

ilgili olarak yani

mesleki anlamda bir stktntt yok, ogrenctlerimin geri donusunde sikinti var. Zaytf
ogrenctler. Birinci sznavda sordugum 10 soruyu ikinci sznavda da sordum ama
hala ayni sorulari dogru cevaplayamayan

ogrenciter var. (GY:06(7))" seklinde

konusarak Turkiye'de gorev yaptigi okulla buradaki okulu arasmda kiyaslama
yaparak ogrencilerin geri donuslerinde sikmti oldugunu smav sorulanm tekrar
sordugunda bile dogru cevaplayamayacak durumda olan 90k ogrencisi oldugunu
soylemis ve mesleki anlamda baska sikmti yasamadigim ancak ogrencilerin
durumunun kotu oldugunu ifade ederek mesleki doyuma ulasamadigim
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belirtmistir,

Mesleki doyum yerine mesleki olum tabirini kullanan bir baska

ogretmen ise "Mesleki doyum yak olum var burada .... Ben ciddi manada geriye
gittigimi dusunuyorum burada. Ogretmenlik zevk vermiyor, calisma sartlari, bize
bakts ne sayaytm baska bir suru seylerden dolayt mesleki olarak tatmin olmak bir
yana bildiklerimi unutma noktasina geldim diyecegim neredeyse. (LF:BB(2))"
ifadelerini

kullanarak,

mesleki

doyum noktasmdan

90k uzak oldugunu

ve

belirtmistir. Mesleki olarak koreldigini belirten bir diger ogretmen de; "Mesleki
doyum icin ne soyleyebilirim ki, yak hocam mesleki olarak biz koreliyoruz burada.
Cunku caltstiginiz ortamda, ogrenci profilinde bir degisiklik meydana gelmiyor.
Yani mesleki anlamda
mesleki doyumdan
mesleki

doyum

kendinizi korelmis gibi hissediyorsunuz.

bahsedemem.
yerine,

(LF.1(2))"

meslegini

icra

Bu ortamda

seklinde goruslerini
edememe

ve

aktarmis ve

mesleki

bilgisini

Mesleki gelisiminin tesvik edildigini sdyleyenler: Ogretmenlerin,

%51,51 'i

kullanamamayi "mesleki korelme" olarak nitelemistir.

Mesleki gelisimin tesvik edildigini soylemislerdir.

"Yani $U ana kadar acilan her

kursa kattldtm ben. Mesela gecen ytl acilan 10 kursa, kattldim yani seminer
bazinda etkinlige kattldtm. Idare sadece duyurdu ne gidin diye bir telkinde
Asltnda gitmemenin eksi puani varmts yani ama kimse

bulundu ne de gitmeyin.
gitmedi.

Mesleki

gelisimi

tesvik

adada

var ama

ogretmenler

pek ragbet

etmiyorlar, yani ogretmenler onem vermiyor diye yapilan faaliyeti gormezlikten
gelmeyelim.

Ben on tane kursa gittiysem

Biliyorsunuz

ilimde oyum olmaz.

n im

bir ytlda tesvik

elbette

vardtr.

besikten mezara kadardtr. Ben $U ana

kadarki bilgilerim icin yeter demiyorum ve siirekli arasttrtyorum, internet isimizi
cok

kolaylasttrtyor,

bir

ulasabiliyoruz. (GM·00(2))"

haber

baglamtnda

bir

eser

baglaminda

oradan

Seklinde konusan bir ogretmen, mesleki gelisimin

tesviki noktasmda bir eksiklik olmadignu ancak buradaki ogretmenlerin bu tur
faaliyetlere

90k ilgi

gcstermediklerini

soyleyerek

kendisinin

ozellikle

faaliyetleri ilgiyle takip ettigini ve mesleki olarak bu tur cahsmalann

bu

olmasi

gerektigini ifade etmistir, Bir baska ogretmen ise, "Mesleki gelisim noktastnda
sunlari soyleyebilirim,

Turkiye 'de hizmet ici kurslarint gerek anlattci olarak

gerekse kursiyer olarak mutlaka giderdim, hie kacirmazdim. Burada da geleli ktsa
bir siire olmastna ragmen ilk actlan kursa da katildtm. Arna kendi alanimla ilgili
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olarak actlan bir kurs olursa mutlaka kattlmak isterim. (GY:00(9))"

seklinde

konusan bir ogrctmcn adaya geldiginden beri eek uzun zaman gecmemesine
ragmen buldugu ilk firsati degerlendirerek acilan ilk kursa katildiguu

soylernis ve

mesleki gelisimin kendisi icin onemli oldugunu belirtmistir. Bir baska ogretmen
ise, "Mesleki gelisim actstndan okul tarafindan dolaylz yonden bir tesvik oluyor.
Bizim meslegimizi en iyi sekilde yapabilmemiz

hizmetici egitim faaliyetlerini

icin her imkani saglamalari ve

tavsiye etmelerini dikkate alzrsak dolaylz da olsa

okulun mesleki tesvikte bulundugunu soyleyebilirim. (GR:LO(l))" diyerek okulun
mesleki gelisimine yaptigi tesvikin dolayh oldugunu ama sonucta bir tesvik olarak
ifade edebilecegi

yonlendirmeden

bahsetmistir.

"Mesleki gelisim olarak tabii

zaman zaman cesitli kurslar actltyor. Bu kurslarzn amact ogretmenlerin mesleki

gelisimine katki saglamak. Gene/de muracaat oluyor ama katilma sajhasznda pek
katdtm olmuyor burada da bir stktnti var. (GM·ML(6))"
kurslarm

zaman zaman acildigim

ragmen katilmadiklanm

ancak ogretmenlerin

diyerek hizmet ici
muracaat

etmelerine

soylemektedir. Baska bir ogrctmen "Mesleki gelisimim

tesvik edilir mi edilir cunku kimse icin tehdit olusturmuyorum. (LF:BB(l))"
seklinde konusarak amirlerinin kendisini mesleki acidan tesvik ettigini soylemis
ve isini iyi yapmasmm kimseye karsi tehdit olusturmamasim

bu tesvike temel

sayrmstir.

Mesleki gelisiminin tesvik edilmedigini soyleyenler: Ogrctmcnlcrin, %54,54'il
mesleki gelisimin tesvik edilmedigini ifade etmislerdir, "Mesleki gelisimin tesvik
edilmesi konusunda: mesleki olarak hicbir gelisme icerisinde olamadtm bu 5

ytlda, ayrtca mesleki olarak geriledigimi de cok rahat soyleyebilirim. Buraya
ogretmenlik yapmaya geldik ama olumlu bir seyler goremeden geciyor neredeyse
gorev suremiz. Bu surer; icinde mesleki actdan olumlu tesvik, goremedik. Maalesef
okulumuzda ve diger caltstigtm okullarda da (Kibrts 'ta) hicbir destek gormedim
ve gayretlerimizin
gayretlerimin

desteklenmesi

engellendigine

bir yana yonetimce

sahitlik

ettim.

Herkes

bizzat caltsmalanmin,
bulundugu

durumdan

memnun, kimse meslegini ileriye goturme gayretinde degil. Bunu soylerken bir
hadise uzerine onyargili bir bakts actstyla soylemiyorum. Cok deja yasanilan ve
farklz

kisilerle yasanilan

tecrubelerimle

soyluyorum. (GM·OO(l))" seklinde

goruslerini belirten bir ogretmen, adadaki gorev suresi icinde mesleki gelisimi
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tesvik

edecek

olumlu

bir

sey

goremedigini

hatta

tam

tersine

mevcudu

kaybettigine, yapilan iyi islerin de engellendigine sahit oldugunu soylemistir, "j9
denetimin

ve performans

surdurulebilir

degerlendirmesinin

yetersiz

kaliteden pek soz edilemez. Calisanlartn

yonelik idari ve denetsel bir itici guc yeterince yak gibi.
ortamda gelisim gosterme

oldugu

sistemlerde

90k yonlu gelisimine
Dolaytstyla boyle bir

bir gayret gelmiyor kimsenin icinden.

noktastnda

(LF:BB (1))" seklinde konusan bir baska ogretmen de mesleki tesvikte eksik olan
seyin itici bir gil9 seklinde idari ve denetim mekanizmasmdan

soz etmektedir. Bu

mekanizma cahsmaymca da kimsenin mesleki gelisim gayreti icine girmedigini
soylemektedir.

"Mesleki gelisim actsindan aslinda kayip ytllar diyebilirim cunku

ulke kosullari ve ogrenci profili gelisimi tesvik etmek yerine korelmenize sebep
oluyor.

Burada

yapmiyorum

uzulerek

soyluyorum,

zaman

mesleki olarak. (LF:06(3))"

mesleki tesvikin olmadigim

gecirmek

distnda

bir

sey

seklinde konusan bir ogretrnen de

ve ogrenci profilinin

de gelisimi tesvik edecek

boyutta olmadiguu yani kendisini zorlayacak bir ogrenci grubu olmadigi icin
mevcut bilgilerini fazlasiyla yeterli gordilgilnil bunun da korelme demek oldugunu
soyleyerek, yaptigt ogretmenligi zaman gecirmek olarak nitelemistir. Bir baska
ogretmende

Tilrkiye'de

performanslanru
"Ben kendim

yaptigi

ogretmenlikle

adada

yaptigi

ogretmenligin

kiyaslayarak 20'de 1, hatta lO'da 1 performanstan bahsetmistir,
Turkiye 'deyken yaptigun

isin 10 'da birini belki 20 'de birini

yaptyorum. Belki ben okul baslamadan once, Agustos aytnda yaptigtm hazirligi,
calismayi ancak burada bir ytlda yaptyorum. Kuzey Kibris kosullartnda sistem
boyle isliyor. Zaten %10-20 performansla

bu isi goturebiltyorsam

daha niye

gayret gosterilsin ki ... Buradaki problem benim ogretmenligimle veya bilgilerimle
alakali bir sey degil yani buradaki ogretmen veya buradaki idareden kaynaklanan
bir sey oldugunu da dusimmuyorum.

Sistemle alakali oldugunu dusunuyorum.

Mesleki actdan tesvik adina hicbir faaliyet olmuyor,
gorunuyor

mevcut durum yeterli

maalesef Toplum olarak egitim kalitesi iyice asag: cekiliyor ve

bununda sistemden kaynaklandigtru dusunuyorum. (jS:06(5))" Diyerek sistemin
ogretmenlerin kendisini yenilemesi icin bir seyler yapmasiru tesvik etmedigini ve
sonucta toplumun egitim kalitesinin giderek dusme egiliminde oldugunu ifade
etmistir.
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Fazladan gosterdigi gayretlerin takdir edildigini soyleyenler: Ogretmenlerin
%68,57'si

fazladan

gosterdigi

gayretlerin

takdir

edildigini

soylemislerdir.

"Neticede fazladan gosterdigim gayretlerim kurumun menfaatine sonuclantyor o
yuzden

takdir

edildigini

dusunuyorum. (LF:BB(l))"

ogrermen, kurum menfaatiyle

sonuclandigi

seklinde

icin gayretlerinin

konusan

bir

takdir edildigini

soylemistir, Bir baska ogretmen ise, "Gayret ve cabalarin tesvik edilmesi soz
konusudur. Yoneticilerimiz tarafindan her firsatta degerlendiriliyoruz.

Sozlu ve

yaztli olarak taltif ediliyoruz. (LF:BB(4))" diyerek takdir gordligilnli ifade etmistir.
"yonden guzel, olumlu seyler her zaman takdir edilir. Bunu herkesin icinde ifade
ederler,

takdir

toplanttstnda

ederler
olsun,

soyleyerek

diger

$U

calismalardan

etkinliklerde

olsun

okulunun

veli

seklinde,

olsunlar. (LF.1(2))"
etkinliklerinde

yaptigimz

emegi gecen ogretmenlerc

gayretlerinin

o

dolayi
takdiri

denilerek

veli

yaptyorlar

sag

toplantilannda

ve

diger

tesekkur ve takdirlerini

ilettiklerini

sikinti yasamadiklanm

ifade etti.

takdiri noktasmda

Baska bir ogretmcn de, "Yaptlan faydali caltsmalar takdir ediliyor. Ayrzca belgeli
bir

sekilde

de

odullendiriliyor. (LF:L0(2))"

diyerek

cahsmalannm

edilmekte oldugunu ve sozlu veya yazih olarak da odullendirildigini

takdir

soylemistir.

Baska bir ogretmende, "Gorev disinda yaptlan bir faaliyet ornegin izci cocuklartn
Stvil Savunma mudurlugune
denilir. Mudurumuz

goturulmesinde

eslik edilince hocam tesekkurler

bu konuda cimri degildir. (jS:00(5))"

seklinde konusarak

gorev disinda yapilan her bir faaliyet icin okul mudurunun

takdir ettigini

soylemistir, Bir baska ogretmen ise, "Fazladan gayret gosterilirse takdir edilir.
Burada biraz daha o yon fazla.

Gorse! seyler on planda

tutuluyor onlarda

etkinliklerdir. 0 tur etkinlikleri yaparsaniz tamamsintz. 0 konularda ufak bir sey
yapsantz da takdir edilirsiniz. (GY:00(7)) "diyerek adada gorsel manada bir seyler
yapildigmda hemen takdir gordugum; soylemistir. Bir baska ogretmen de, okul
mudurunun

her ttirlu faaliyet ve projeyi maddi-manevi

etkinliklerinize

destek oldugunu

ve yapilanlann

hemen

destekleyerek
diger idareciler

sizin
ve

ogretmenler tarafmdan da bilinmesi ve belki de benimsenmesi icin sozlu, yazih ve
hatta hediyelerle odullendirilmcsi yoluna gidildiginden bahsederek

"okulumuzda

her turlu etkinlik takdir gormektedir. Hatta bu yalnizca ogretmenleri icin degil
ogrenciler icin de boyledir. Tahir yerindeyse mudur hediye vermek icin firsat
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kollar mesela toren strasinda

ornek olarak deniz plazada

iste $U konudaki

yarismada dereceye giren ogrencimizi odullendiriyoruz deyip hemen bir basart
belgesi verir yanina bir kitap, kalem gibi bir hediye de tutusturur. Benim sahsen
urettigim her fikir, yaptigtm her ekstra faaliyet icin bunu mutlaka hayata
gecirelim, gercekten guzel bir konuya temas ettiniz gibi sozlu ifadelerin yam stra,
yaztlt olarak da takdirlerini belirtmistir. (LF:L0(6))" seklinde konusan bir
ogretmen okulundaki her turlu gayretinin ve yaptigi faaliyetlerin hatta fikirlerinin
takdirle karsilandigmi ve yazih olarak ta odullendirildigini soylemistir."
Fazladan

gosterdigi

Ogretmenlerin %33,33 'ii

gayretlerin

takdir

gayretlerinin takdir

edilmedigini

sdyleyenler:

edilmedigini soylemislerdir.

"Dileklerimizde stkayetlertmizde dinlenir ama dikkate altnma noktastnda pek bir
sey yaptlmaz yani. Mesela burada Teknik ogretimin bir konusu Ciraklikla ilgili,
kangren olmus mesele; defalarca kayu islemleriyle, devam-devamstzhkla ilgili
kayit silmeyle ilgili, olmasi gereken seyleri bugune kadar konuyla ilgili olan
sahislarla konustugunuzda cozecegiz, edecegiz, iste soyle yapartz vesaire denildi
ama dart ytldtr ciddi manada hicbir cozum ureiilmedi. Ha aslinda cozum
uretmeye gerek yok, meselenin cozumu belli soyluyoruz da isin sistematigi var
ama dikkate alan yok. (LF:BB(2)) seklinde konusan bir ogretmcn cirakhk
egitirniyle ilgili olarak sorunlara getirdikleri cozum onerilerinin dinlendigini ama
dikkate ahnmadigim soylemistir. Gorus ve onerilerinin, dilek ve sikayetlerinin
yeterince dikkate almmadigmr soyleyen bir baska ogretmen de, "Simdi kendimizi
kabullendirmede yeni oldugumuz icin oncelikle karsi tarafin bizi kabullenmesi
gerekiyor. j/k baslarda hie dikkate alinmiyorduk ama simdi daha yeni yeni
dinleniyor sadece onceden dinliyormus gibi yaptyorlardi. Dilek ve sikayetler
dikkate altnmasa bile dinleniliyor belki zamanla dikkate almtr. Bu kantya nereden
vartyorum. Bizden daha onceden gelmis olan arkadaslartmtztn soylemleri dikkate
altniyor ama biz soyleyince dikkate altnmtyor. Soyledigimiz seyler dogru ve
onemli olsa bile hie yaptlmtyor. (LF:ML(4))" seklinde konusarak sdylediklerinin
yapilmadigmi

dinleniliyormus

gibi

yapildigim

ama

gereginin

yerine

getirilmedigini soyleyerek bunun sebebi olarak da Kibns'ta yeni olmasmi
gostermektedir. Cunku kendisi gibi Turkiye'den gelen gorevlilerin zaman icinde
gortislerinin dikkate almdigiru isteklerinin yerine getirildigini belirtmistir. "Dilek

106

ve sikayetlerin dikkate altnmasi icin soylemeniz tsrarct olmantz gerekir genellikle.
Ustelersiniz ustelersiniz ancak oyle yaparlar. Arna hen boyle tsrarct biri degilim.

Bazi seyleri kendilerinin gorup yapmalartni isterim. Mesela bu hafta ass 'nin son
iki gunuydu ve hen son iki gun ikiserden dart stnavda gozculuk yaptim. Akli
basinda olan hicbir idareci bunu boyle yapmazdi. Cunku okulda bu isi yapan tek
kisi benim. Batun okulun basvurusunu tek basima almisim, benden baska yapacak
kimse yok bu isi. Eminim
dusunebilecek

bunu soylesem

zeka kapasitesine

bir fare bulurlardi.

sahip olduklarini

Arna bunu

dusunuyorum,

kendilerinin

dusunmeleri gerekir. Gerek yok ogrenci de bekler bende beklerim, gee olur ama
isimi yapar ve ctkar giderim. (LK:ML(I))"
sikayetlerinin
olarak

dikkate almmasmi israrla soylemeye devamh hatirlatmaya

yerine

idarecilerin

seklinde konusan bir ogretrnen dilek ve

getirilebilecegini

dusttnmesi gerektigini

soyleyerek,

kendisinin

boyle

bagh

yapmadigim

soyleyerek kendisini zor durumda biraksa,

fazla mesai yaprnasim gerektirse de dilek ve sikayette bulunmayacagiru

ifade

etmistir.

Dilek ve sikayetlerinin dikkate almdigun ifade edenler: Ogretmenlerin
%68,57'si

dilek ve sikayetlerinin dikkate almdiguu soylemi~lerdir.%33,33 'il de

dilek ve sikayetlerinin dikkate almmadigim soylemislerdir, "Bir dilek ve sikayette
bulundugumuz

zaman bu muhakkak dikkate altnir. Ona gore bir duzenleme

yaptlir. (LF:BB(4))"

seklinde konusan bir ogretmen

dilek ve sikayetlerinin

dikkate almdigim ve gereginin de yerine getirildigini soylemistir, Okul idaresine
dilek ve sikayet icin muracaatta bulunmadigim
gorusme

sirasinda,

basvurmadim.

"Ben bugune

soyleyen bir baska ogretmen de

kadar okul idaresine

dilek -sikayet icin

-Peki saym hocam, sunsaydmiz sizce idarenin tavn ne olurdu?

Eminim bir uste gonderirlerdi dikkate alinirdt yani. Simdi haurladtm, derslerimin
en azindan bir ktsmtru projeksiyon cihazi olan bizim okulda atolye tabir edilen bir
sinif var orada yaprnak istemistim, programima uygun dusen iki struftn derslerini
surekli olarak orada yapiyorum.

Sonucta bir istegim oldu ve yerine getirildi.

(GM:00(2))"

bir ogretmen

seklinde konusan

oldugunu ve bununda yerine getirildigini

okul yonetiminden

soyleyerek,

bir istegi

dilek ve sikayetlerinin

dikkate almacagi, gereginin yerine getirilecegine inandigiru belirtmistir. Baska bir
ogretmen de, "Dilek ve sikayetler konusunda...
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bir stktntt yok, onlar dikkate

alimr. Hatta okul idaresine kadar gitmeye gerek yok nasil cozulmesi gerekiyorsa
bir cirptda cozulur. Ornegin okul hizmetlilerine

bir haber gondersek

hemen

stnifimiz temizlenir, coplerimiz toplantr. Okul yonetimi de taleplerimizi bir ust
kuruma gonderiyor
gerceklesme

ama onlarin tavri olumlu veya olumsuz olmasina gore

durumu oluyor veya olmuyor.

(GM:ML(6))

seklinde goruslerini

belirtmis ve dilek ve sikayetlerinin dikkate ahnarak genelde okul ortammda
cozume kavustugunu, okul dismdan takviye gerektiren dilek ve sikayetlerin ise,
bir ust kurumun tavrma gore yerine gelip gelmemesinin degisebildigini ifade
etmistir,

Oncu

Baska bir ogretmen ise, "Okulda yapmak istedigim her is desteklendi.

oldum.

Proje

urettim.

Atolyeleri

gormustur. (LF:ML(5)) seklinde konusarak,

yeniledim.

Bunlar

hep

destek

okulda yaptigi butun faaliyetlerin

desteklendigini belirtmistir. Baska bir ogretmen de "Dilek, sikayet ve onerilerimi
dikkate alirlar. Eger bu yaptlabilecek turden ise, gereksiz degilse,

ornegin okul

kantini konusunda onerilerim vardi ve okul mudurumuzle paylastim fikirlerimi,
sag olsunlar goruslerimi dinlediler ve okul kantininde benim istedigim sekilde
duzenlemeler yaptldt. (GY:i(4))" diyerek dilek ve sikayetlerinin dikkate ahndigim

bir ornekle aciklamistir. "Dilek ve isteklerimizi yapmaya caltstyorlar. Mesela
onceki donemlerde

bizim dersimizin

sinavt, sinav haftastnda

degildi, stnav

haftastna altnmast istedik ve kabul edildi ve duzenli olarak stnav haftastnda
uygulantyor boylece haftada bir saatlik dersimizde kayip olmuyor. (GY:00(7))"

seklinde goruslerini belirten bir baska ogretmen de dersinin smav haftasma
almmasiru istedigini ve bunun yerine getirildigini soylemistir,
Dilek ve sikayetlerinin dikkate almmadigun ifade edenler: Ogretmenlerin
%33,33 'ti dilek ve sikayetlerinin dikkate almmadigim soylemislerdir, "Suana
kadar bir kez nobetim hakktnda sikayet ettim ve duzeltilmesi hakktnda gorustum
oda hie hos karstlanmadi. Buradaki manttk; sorgulamadan uygulamak en aztndan
bize dayattlan bu. (LF:00(3))"

seklinde konusan bir ogretmen sadece bir kez

nobetle ilgili bir konuda istekte bulundugunu ve bunun da dikkate almmak bir
yana hie hos karsilanmadigim soyleyerek okul idaresinin sorgulamadan uygula,
sesini cikarma seklinde bir mantikta oldugunu dil~ilndilgilnilifade etmistir, Baska
bir ogretmen ise, "Kendi branstmizla ilgili iif ytl boyunca bazi taleplerimiz oldu
ve maalesef hicbir sey yaptlmadt. Ancak okulda etkili olan bir grup ogretmenin
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istekleri oncelikli

olarak ve ivedilikle gerceklesiyor.

(GM:00(1))"

seklinde

konusarak kendi isteklerinin dikkate almmadigmi ama okulda etkin olan bir grup
ogretmenin isteklerinin yerine getirildigini soylemis ve "Dilek ve sikayetlerinizi
dinliyorlar ve hicbir sey yapmiyorlar. Bakartz, ederiz, hallederiz mantigi yani;
ancak sizin isteginize benzer istekler baskalartndan geldig! zaman bunlarin yerine
getirildigini goruyorsunuz ve size ikinci stnif dgretmen muamelesi yaptldigtni
dusunuyorsunuz. Onlar nastl olsa bir gun gidecekler soylediklerini dikkate
almayin tarztndan yaklasimlari da duyuyorsunuz bu da daha actsi oluyor,
meselenin. (GM·OO(l))" diyerek yapilan aymmciliga dikkat cekmis ve bunun da
kendisini uzdugunt; ifade etmistir. Kendi isteklerinin 90k dikkate ahnmadigmi
baska bir ogretmen de,

"Isteklerimin, sikayetlerimin dikkate alindigtru

dusunmuyorum. Mesela stniflann bolunmesi isinde, dgrenci paylasimtrun 90k adil
olmadigina sahit oldum. Ogretmenlerden birine de soyledim. Butun siruflar
bolundu ve dengesiz bolundu. Adil olmadigtni dgretmenlere de soyledim. Gene
ogretmenlere hakstzlik yaptldi bunu idarecilere de soyledim ogretmeniere de
soyledim. Bir ogretmen kabul etti. Dogru, adil olmadt dedi. Mudur de seneye
boyle bir sey teklif edilirse tekrar boleriz simdilik boyle kalstn dedi ama somut bir

$ey olmadi. Disiplin durumlartyla ilgili olarak da goruslerimi dinler, dogru Jalan
diye onaylar ama geregi yaptlmaz. (GRJ(3)) diyerek goruslerinin dikkate
almmadigiru soylemistir. Baska bir ogretmen ise "Sikayetlerimiz konusunda
cozume yonelik adtmlarin attlmadigtru gormekteyim maalesef Yoneticilerimiz
goruslerimizi, onerilerimizi dinliyorlar ama biz soylemis olarak kaliyoruz. Hicbir
$ey yaptlmtyor. (GM:06(6))" seklinde konusarak dilek, sikayet ve onerilerinin
dikkate almmadigmi, gereginin yerine getirilmedigini soylemistir.

Dilek ve

sikayetlerin dikkate ahnmasiyla ilgili olarak, yapabileceklerini kendisinin zaten
yaptigmi ancak Kibns'ta sistemle ilgili sorunlar yasanmasi nedeniyle bazi seylerin
tam olarak yurumedigi kanaatini tasiyan bir ogretmen de "Yani sikayetten ziyade
olmasi gerekenlerle ilgili isteklerim oldu. Benim mudur beye aktardtgim hususlar
sistemle ilgili. Gunluk olaylar basit seylerdir asltnda ufak tefek seyleri ben
halletmeye caltstyorum zaten. 0 konularda sorun yak yani. Kibrts 'taki en buyuk
sorun okullartn gidisattyla ilgili sistemsizlik aslinda, Sistemin duzelmesi adina bir
seyler paylastyoruz. j[k geldigimde mesela kardes okul projesiyle alakalt her seyi
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ayarladik

ama burasi hazir olmadigindan

olmadi. Bize guvenmediklerinden

herhalde olmadi yani. Halbuki buyuk bir kazanzm olurdu. Once okeylemislerdi
ancak gerceklesmesi

icin gereken adimlari atmadilar. (GR:06(8))"

seklinde

konusarak

olarak

seylerin

sonuc

dilek

sikayet

gerceklesmedigini soylemistir,
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konusunda

istedigi

4.2. TARTI~MA

I.Boyut: Cahsma ortamimzda kendinizi giivende bissedebilecek uygun

ortann bulabilme durumu: KKTC'de
ogretmenlerden;

%65,71 'i

kendini

yurtdisi gorevini yapmakta olan

guvende

hissedecek

uygun

ortamm

bulundugunu ifade ederken, kendini gtivende hissedecek uygun ortamm
bulunmadigiru ifade edenler %14,28, kendini kismen guvende hissettigini ifade
edenlerin oram ise %20'dir.
Kendini gtivende hisseden %65,71 'lik kismm goruslerini inceledigimizde:
Ogretmenlerin buyuk bir cogunlugu, meslegini en iyi sekilde yapabilmesine
uygun bir zeminde cahstiklanru, okuldaki yonetici ve ogretmen arkadaslanmn iyi
niyetli ve samimi davramslanndan memnun olduklanm, aralarmda karsihkli saygi
ve guvene dayah bir iliski oldugunu ifade etmislerdir. Guvenin, cahsma
ortammdaki arkadaslanndan yarar gorecegi en azmdan istismara veya zarara
ugramayacagi dusuncesi icinde olup, olumlu beklenti icine girme (Rousseau,
Sitkm, Burt ve Camerer, 1988, s.401) seklindeki tammmda ifade edilen olumlu
beklenti durumunun bu sekilde gerceklestigi soylenebilir. Farkh bir ulkeye gelip
yeni bir okul/kurumda gorev yapma durumunda olan ogretmenler cogunlukla bu
beklentilerine uygun bir gilven ortamim bulduklanm ifade etmislerdir. Bu
dustmcelerinin

ana

kaynagi

geldikleri

okul/kurumlardaki

yonetici

ve

ogretmenlerin kendilerini ilk gtmden sicak bir ortamda hissetmelerini saglayacak
yakm ilgileri, geldikleri bu yeni ulkede ilk ihtiyac duyduklan yeme-icme, barmma
gibi sosyal ihtiyaclannm karsilanmasma yonelik cozum bulma gayretleri ile
karsilastiklan samimi tavirlardir. Yoneticilerin ve diger paydaslann iyi niyetine ve
samimiyetine

olan

(Memduhoglu

ve

inane;
Yilmaz,

da

orgutsel
2010:262)

guven

olarak

oldugundan

degerlendirilmektc
arastirmaya

katilan

ogretmenlerin kendilerini huzurlu, mesleklerini en iyi sekilde yapmaya uygun
Sf1.I11imi bir ortamla karsilastiklan ve dolayisiyla da guvende hissettikleri
seklindeki ifadeleri de bu baglamda yorumlanabilir.
Cahsma ortammda kendisini giivende hissedecek uygun bir ortam
bulamadignu ifade eden ogretmenlerin oram %14,28'dir. Cahsnklan ortarm

111

guvensiz olarak niteleyen ogretmenler; guvensizligin karsi tarafm yetersizliginden
veya niyetinden emin olamama ve buna bagli olarak olumsuz bir beklenti tasima
ve bu durumun da karsi tarafla isbirligine gonulsuzluge ve zarar gorulebilecegine
yonelik

kaygi

kendilerini

duyulmasma

huzurlu

ve

yol acngi

guvenli

(Erdem,

2003)

hissetmediklerini

dikkate

almdigmda

soylemislerdir.

Aslmda;

kendilerinin yonetici ve ogretmenlere guven duyma egiliminde olduklanm fakat
aym seyin karsi taraf icin soz konusu olmadigmi uzulerek gorduklerini ifade
etmislerdir, Yurtdisi gorevine gonderilenler, hem mesleki yeterlilik ve hem de
yurtdisi temsil yetenegi smavlanm (Yurtdisi Egitim Personeli Rehber Kitap Md:5)
basanyla gecmis, dolayisiyla secilmis ogretmenlerdir. Gorev yaptiklan ulke ve o
ulke icinde gorevlendirildikleri

okul/kurumlarda da yurtdrsi hizmetin gerektirdigi

temsil yetenegine de sahip olduklarmm bilinciyle hareket etmekte (657 sayih
Devlet Memurlan Kanunu 48/c) ve kendilerini Turkiye Cumhuriyeti Devletinin
bir temsilcisi olarak gormektedirler. (Kamu Kurum ve Kuruluslanrun Yurtdismda
Surekli

Gorevlendirecegi

bilinciyle

geldikleri

Personel

Hakkmda

yeni gorev yerlerinde

Yonetmelik,

Md.4)

karsilastiklan

guvende hissedebilecek uygun bir ortami bulamadiklanm

Bu gorev

ortamda kendilerini
soyleyen ogretmenler,

gilven ortammm onundeki en buyuk engel olarak, var olan onyargrlar ve yasanan
kotu tecrubelerin oldugunu ifade etmislerdir.
Cahsrna ortammda kendini kisrnen guvende hissettigini ifade edenlerin
oram ise %20'dir. Ogrctmcnler, yurtdisi gorevi icin geldikleri okul/kurumlarda
ummadiklan
gelenlere

bir cahsma ortarm ile karsilastiklanm

soyleyerek

Turkiye' den

karsi genelde var olan olumsuz yargilar ve yasamlrrus

tecrubelerin
hissettiklerini

izlerini yonetici ve ogretmenlerin
dttsunmekte ve kendilerinin

bunun ustesinden gelmeye cahsnklanru

davramslannda

olumsuz

zaman zaman

acik iletisim kullanma cabalanyla

soylemektedirler.

Arastirmaya katilan

ogretmenlerden bir kisrm cahstiklan okul/kurumlarda acikca aymm yapildigma
sahit olduklanm

ve bundan dolayi kendilerinin

guven konusunda yuzde yuz emin olamadiklanm

de yonetici ve ogretmenlere
belirtmislerdir.

(Fukuyama,

2000, 4 7) lsgorene duyulan guvensizlik i~ doyumunun engellenmesine

neden

olabilir demektedir.

Handy (1998)'de "Orgut yasarm, birlikte cahsilan insanlara

her zamankinden

daha fazla guvenmeyi

gerektirmektedir.

Guven, ilk anda
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-- ----------

-

-

-

-

--

insana hie kimsenin karsi cikamayacagi
yonuyle

sicak

ve

guzel

bir

anne

ogiidii

yumusak gelebilir. Ancak iliskilerde

gibi,

her

guven kazanmak

zordur" (Handy, 1998, akt: Erden, 2007). Demektedir.
Ogretmenler,

yonetici

ve ogretmenlerin

kendilerini

olumsuz

etkileyerek guvensiz hissetmelerine neden olan bu davramslanmn,

yonde

bu olumsuz

havanm yaklasik olarak 2 yil surdugunu soylemislerdir. Bu iki yilhk sure icinde
yonetici ve ogretmenler ile birbirlerini daha yakmdan tamma imkam bulmalan
sonucunda aym ortam ve kisilerin davramslannm

degistigini tespit ettiklerini

ifade ederek bu psikolojik smmn asilmasmdan sonra hicbir sorunun kalmadigun
ve her seyin daha guzel oldugunu belirtmislerdir.

II. Boyut: Okulunuzda yapilan herhangi bir yanhshkta kasrt arar
nnsimz? Boyle bir durumda okulunuzun ydnetici ve ogretmenlerine giivenir
misiniz? Orneklendirerek aeiklar
yapmakta olan ogretmenlerden;
herhangi

bir yanlishkta

belirtmistir.

herhangi bir yanhshkta
etmis ve %40'

1

14,28'i

guvendigini
gorev

okulda/kurumda

kasit aradigim ve yoneticilerine

yapilan

guvenmedigini

ifade

da gorev yaptigr okulda/kurumda yapilan herhangi bir yanhshkta

kismen

Ogretmenlere

guven ve kasrt arayip aramadiklanmn

gorev

ogretmenlere

gorevini

ve bir kasit aramadigiru

yaptigi

yoneticilerine

%45,71 'i

yurtdisi

%45,71 'i gorev yaptigi okulda/kurumda yapilan

yoneticilerine

Ogretmenlerin

misnnz? KKTC'de

guven duydugunu

yaptigi

guvendigini

kurumda/okulda
ve kasrt

soylemistir,

sorulmasma cevap olarak

yapilan

aramadigrru

Y apilan bir yanhshkta

herhangi
belirtmistir,

bir

yanhshkta

Ogretmenlerin

%11,42'si gorev yaptigi okulda/kurumda ogretmenler tarafmdan yapilan herhangi
bir yanhshkta kasit aradigim ve guvenmedigini ifade etmis ve %42,85'i de gorev
yaptigi okulda/kurumda yapilan herhangi bir yanlishkta ogretmenlerin bir kismina
guven duydugunu ifade etmistir,
Ogretmenlerin gorev yaptiklan okul/kurumlarda
konusu

oldugunda

hem yoneticilere

yapilan bir yanhshk soz

ve hem de ogretmenlere

(%45,71) guven duyduklan ve bir kasrt aramadiklan

aym oranda

gorulmustur. Yoneticilere

gilvenmeyen ve yapilan bir yanhshkta kasrt aradigim soyleyenler (%14,28), aym
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durumda

ogretmenlere

belirtenler
kismen

glivenmeyerek

(% 11,42), bir yanhshk
seklinde

ifade

yapilan

yanhshkta

yapildigmda

edenlerin

oram

kasit

yoneticilere

(%40)'tu.

aradiklanru

olan guvenlerini

Yapilan

bir

yanhshkta

ogretmenlere olan gtlvenlerini kismen seklinde belirtenler (%42,85)'dir.
Yurtdisi gorevinde cahsnklan
ogretmenlerin
bulunduklan
eksikliginden

kasrth
ortamda

bir

okul/kurumlarda

yanhshk

yanhshklar

kaynaklanan

oldugunda da duzeltilecegine

hem yonetici ve hem de

yapmayacaklanna

inanan

ogretmenler,

olsa bile kasrth olmayacagina

hatalar

olabilecegine

vurgu

belki bilgi

yaparak

yanhshk

olan inanclanrn yasarak gordukleri birkac tecriibe

ile ifade etmislerdir. Dolayisiyla bu ifadelerin sahibi olan ogretmenler, okulun
yonetici ve diger ogretmenlerine

gtivenmektedir.

Bir bireyin diger bireylerle

iliskilerinde zarar gormeyecegi hatta yarar gorecegine dair beklentileri seklinde
tarif edilen guven (Polat, 2009:16), boyle bir giiveni ifade etmektedir.

Bununla

birlikte "lnsan iliskilerinde belirsizlik nasil guvensizlige yol aciyorsa, bireyin
kendi gelecegi ve dtmyarrnzm gelecegine iliskin belirsizlikler

de guvensizlige

neden olmaktadir" (Doruk, 2009: 191-192).
Bunun
saptanmistir.

yam sira gercekci

is bilgilerinin

orgutsel

Cunku tarafsiz bilgi sunan orgutlere

baghhgr

guvenmek

arttirdigi

daha kolaydir,

Kirel,<;. (2000),

111.Boyut: Okulunuz/kurumunuzdaki

ydnetici ve/veya ogretmenler

size bir ~ey soylediklerinde inamr mmmz? Orneklendirerek

aerklar mmmz?

KKTC'de yurtdisi gorevini yapmakta olan ogretmenlerden,
okulun/kurumun

yoneticileri

kendilerine

bir sey soylediklerinde

gorev yaptigi
inandiklanm

belirtenlerin oram %65,71 iken, gorev yaptiklan okulun/kurumun ogretmenlerinin
kendilerine bir sey soylediklerinde
Gorev yaptiklan

okulun/kurumun

inandiklanm

belirtenlerin oraru ise %60'tir.

hem yoneticileri ve hem de ogretmenlerinin

kendilerine bir sey soylemeleri halinde inanmadiklanm belirtenler %8,57 olurken,
Yoneticilere kismen inanma oram (%25,71), ogretmenlere kismen inanma oram
ise %31,42 olarak gerceklesrnistir.
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Yurtdisi
okul/kurumun

gorevinde

bulunan

yonetici

ve

ogretmenlerin

ogretmenlerinin

cogunlugu,
sozlerine

bulunduklan
gtivendiklerini

belirtmislerdir. Gorev sureleri boyunca kendilerine scylenenlerin yanhs olduguna
dair bir olay yasamadiklanrn ve arkadaslanmn durustlugune dair olan guvenlerini
sarsacak herhangi bir olayla karsilasmadrklanm

soylemislerdir.

(Firth-Cozens,

2004), baska insanlarm davrams ve sozlerinden emin olma, onlarm iyi niyetli
oldugunu dustmmek
katilan ogretmenler

seklinde orgutsel guven tamrm yapmaktadir.
yonetici ve ogretmenlerin

Cahsmaya

kendi beklentilerine

olarak durustluk ilkesi ile hareket ettiklerine inandiklanni

de uygun

soylemeleri de bu

tamma uygun dtismektedir.
Cahstiklan

okulun/kurumun

yoneticilerinin

soylediklerinde

inanmadiklanm

ogretmenlerinin

de kendilerine bir sey soylediklerinde

kendilerine

(%8,57) belirten, cahstiklan

bir

sey

okulun/kurumun

inanmadiklanm

belirten

(%8,57) az sayidaki ogretmen de, okulda gorev yaptiklan sure zarfmda yonetici

ve ogretmenlerin olumsuz davraruslanna sahit olduklanru ve bircok durumda
yoneticilerin

aynrncihk

yaptiklanm

dtlsundtlklerini soyleyerek,

sozlerini

inandmci bulmamaktadirlar. Louis (2007), Minnesota Universitesinde 2007
yilmda yapilan bir arastirma sonuclanna gore ogretmenlerin yoneticiye olan
guveni; yoneticinin davrarusi, yeterlilik ve gtrvenilirligi ile kisiler arasmda ayinm
yapmamasma bagli oldugu sonucuna ulasildrgim belirtmistir. Aym sekilde
kurumda/okulda gorevli diger ogretmenlerinde ozellikle Turkiye'den gelenler
hakkmda ikiyuzlu konusmalar yaptiklanna sahit olduklanm, kendi yanlarmda
normal duzeyde olan bu konu hakkmdaki konusmalann kendilerinin olmadigi
ortamlarda daha farkh seviyelerde ve oldukca olumsuz bir sekilde gerceklestigini
soyleyerek ogretmenlerin de bu ikiyuzlu davramslanndan dolayi sozlerini
inandmci bulmamaktadirlar. Buda; 2008 yilmda Yilmaz ve Bokeoglu tarafmdan
yapilan ve ogretmenlerin, en cok yoneticilere daha sonra da meslektaslanna
guvendigi belirlenen arastirma sonuclanm destekler mahiyettedir.
Gorev yaptiklan okul/kurumdaki, yoneticilere kismen inanma oraru (%25,71),
ogretmenlere kismen

inanma oram ise %31,42 olarak gerceklesmistir,

Ogretmenler, yonetici ve ogretmenlere kismen guvenme durumunu ise daha cok
kisilere ve onlann davramslanna baglayarak, gorevli olduklan kurumun orgutsel
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yapisiru

ayn,

kisilerin

davramslanm

ayn

tuttuklanm

belirtmislerdir.

Bazi

yoneticiler icin Turkiye' den gel en gorevlilere karsi kendilerine guvenmediklerini
hissettirecek

sekilde stlpheci yaklasimlardan

soz edilmekte, bazen de yonetim

bilgi ve tecriibelerinden kaynaklanan eksikler olmasi sebebiyle inandmcihklan
gtlvenilirlikleri

hakkmda

soru

isaretleri

meydana

gelmektedir.

Bu

okulundaki ogretmenlerle fazla iletisimde bulunmayan, paylasimcihktan
bir yonetim anlayisi sergileyerek, iletisim kanallanm
tutmaktadirlar.
yurtdisi

ve

kisiler
kacman

cogu ogretmenlere kapah

Buna gore okul yoneticilerine kismen guvenme egiliminde olan

gorevlisi ogretmcnler,

seklinde ifade etmislerdir)

okuldaki bazi yoneticilere

(bir ya da ikisine

tam olarak guven duyrnadiklanm

yoneticilere karsi giiven problemi yasamadiklanrn

bunun dismdaki

soylemislerdir. Konuyla ilgili

olarak Kuzey Kibns Turk Cumhuriyetinde 2011 yihnda yapilan bir arastirmada
yoneticiye

guvenin

duymamanm
altmda

en olumsuz

91kt1g1

bir okul icin,

sebepleri arasmda, mudurun acikhgina

iletisim

sorunu

oldugu

seklinde

yoneticiye

guven

yeterince gilvenmemenin

yorumlama

yapilrms,

aynca

ogretmenlerin, okul mudurlerinin kendileri ile bircok bilgiyi paylasmadigmi bazi
bilgileri gizlediklerini dusunmekte oldugu sonucuna ulasilrmsnr. Bu arastirmada
okul mudurlerinin acik kapi politikasi uygulayarak ogretmenlerle
iletisime

girmesinin

yoneticiye

guven

dtizeyini

yukseltecegi

daha siki bir
tavsiyesinde

bulunulmustur. (Soylar, 2011)
Ogretmenler,

meslektaslanna

kismen

inanma

(%31,42)

otekilestirme yapan, on yargilarla hareket eden meslektaslanna

konusunda;

karsi guvenmeme

egilimindeyken, arkadashk iliskilerinde iyi dururnda bulunulan ogretmenlere karsi
ise tam bir guven durumundan soz etmektedirler. Egitim kurumlannda
yakalayabilmenin

ve okuldaki

orgutsel

guvenin

resmini

basanyi

tam olarak ortaya

koyabilmenin, ogretmenlerin birbirlerine olan guvenleri ile yakmdan ilgili oldugu
(Hoy ve Tschannen-Moran,
ortammda meslektaslann

2003; akt. Bas, 2010:25)

birbirlerine

gilven duygusunun

dusunuldugunde

okul

onemi bir kez daha

ortaya cikmaktadir. Halbuki arastirmaya katilan ogretmenler, aym okul/kururnda
birlikte gorev yaptiklan

meslektaslanndan

bir kismmm onyargilanyla

hareket

ettiklerinden sikayet etmekte Ye bu ogretmenlere karsi guven duymadiklanni fakat

diger ogretmenlerle guven problemlerinin olmadigmi soylemektedirler. Onyargi
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ile hareket eden cahsanlann

yanhs ya da olumsuz tutumlar sergileyebilecekleri

(Y.Arslan, 2009: 16) dikkate alindigmda arastirmaya katilan ogretmenlerin
kisim

meslekta~lannm

bu sekilde

bir yanhshk

yaparak

bir

gilvenilirliklerinin

sorgulamr durumda alg1land1gm1 soyleyebiliriz.
IV.

Boyut:

ogretmenlerin

Kisisel

dtlsiince

dii~iince

ve

veya

duygulart

degerlerinizle,

arasmdaki

ydnetici

farkhhklarm

ve

saygryla

kar~Iland1gm1 dtistintlyor musunuz? Acrklar nnsunz?
Arastirmaya katilan ogretmenlerden %74,28'i kisisel dusunce/degcrleri ile
yonetici ve ogretmenlerin
karsilandigim

dusnnce/duygulan

arasmdaki farkhhklann

saygi ile

ifade etmislerdir. Ogretmenler bu konuda saygi gormenin, saygi

gostermekten

gectigi

temel

prensibiyle

hareket

kendilerinin

ve hem de birlikte cahstiklan

kulturlerin

insanlan

soylemektedirler.

olduklarmm

olarak

farkhhklann

bunlarm hicbir zaman tartisma boyutuna

belirterek,

hem

yonetici ve ogretmenlerin,

farkmda

Hemen her durumda

ettiklerini

hareket

gundeme

varmadan,

farkh

ettiklerini

geldigi ancak

siyasi, ekonomik,

dini,

kulturel ve baska bashklarda incelenebilecek hemen her konuda farkh dustmceler
icinde olduklanm

ancak bu farkhhklann

edildigini gordilklerini memnuniyetle
daha 90k yeme-icme aliskanhklan,

aynsma degil, zenginlik olarak kabul

ifade etmektedirler. Konuyla ilgili olarak
dini hassasiyetlerin

on plana 91kt1g1 kisisel

duygu/dil~ilncelerin bir tezat olusturmadan hatta merak konusu olup bilgilendirme
istenilen

konular

Dustmcelerin

oldugunu

ve daima saygryla kar~1land1gm1

ozgurce paylasrldigi,

soylemi~lerdir.

acikhgm ve saygmm oldugu ortamlarda iki

taraf arasmda gelisen bir duygu olan gilvenin (Werhane, 1999; 238-239; Akt.:
Erden,

2007,

olabilmektedir.
dil~i.incelerinin,
ogretmenlerce

3)

gelisebilmesi

boylesine

Yurtdisi gorevlisi ogretmenlerin
degerlerinin

birlikte

demokratik

ortamlarda

btlyuk bir cogunlugu kisisel

gorev

yaptiklan

yonetici

ve

saygiyla kar~iland1gm1 belirtmektedirler.

Ogretmenlerin bir kisrru da (%25,71) kisisel di.i~ilnce/.degerleri ile yonetici
ve ogretmenlerin dilstmce/duygulan
sekilde

anti-demokratik

bir tavirla

gorevinde bulunan ogretmenler,

arasmdaki farkhhklann
karsilandigiru

soylemektedirler.

ozellikle kihk-kiyafet,
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hie beklemedikleri

dis gorunum,

Yurtdisi
gunluk

yasanti gibi konularda bazi yonetici ve ogretmenlerin
kendileri

gibi

soylemislerdir.

dusuumeyenlere
Bu yonetici

karsi

yeterli

ve ogretmenlerin

kendileri gibi olmayan,

anlayisi

gostermediklerini

ada genelinde

hissedilen

ve

maalesef olumsuz olan Turkiyeli algismm da etkisiyle ya bizzat kendilerine ya da
kendisiyle

aym dusuncede

davramslarda
duygu/dusunce

olan farkh kisilere (veliler gibi) saygisiz soz ve

bulunduklanm
farkhhklanm

ifade etmisler ve buna sebep olarak ta kisisel
gostermislerdir.

Halbuki

farkh

dustmen

meslektaslar, demokrasi, hosgoru ve saygi normlan gibi soyut olarak kabul edilen
konularla da ilgili olmak durumunda olan okullarda (Erden, 2007),

birbirlerine

her anlamda saygiyla davranmak durumundadirlar.

V. Boyut: Okulunuzdaki ydneticivebgretmenlerle olan iliskilerinizin:
a. Diiriistliik ve giivene dayah olup olmadrg; hakkmda neler
sdyleyebilirsiniz? Aeiklar nnsmiz?
b. Alman karar ve uygulamalar etik ilkeler ile ne kadar
ortii~mektedir? Orneklendirerek aeiklayabilir misiniz?
KKTC'de yurtdisi gorevinde bulunan ogretmenlerin %68,57'si okulundaki
yonetici ve ogretmenlerle olan iliskilerinin durustluk ve guvene dayah oldugunu
belirmekte iken, %31,42' si yonetici ve ogretmenlerle olan iliskilerinin durustluk
ve guvene dayali olmadigmi soylemislerdir. %37,14'il okullarmda alman
kararlarm ve yapilan uygulamalarm etik ilkelerle ortil~tilgilnilsoylerken, %62,85'i
alman kararlann ve yapilan uygulamalarm etik ilkelerle ortusmedigini ifade
etmislerdir.
Yonetici ve ogretmenlerle olan iliskilerinin dtirustluk ve guvene dayah
oldugunu belirten %68,57'lik kismm goruslerini inceledigimizde: Yurtdisi
gorevlisi ogretmenler, gorevli olduklan

kurumun/okulun yoneticileri ve

ogretmenleri ile durustluk ve guvene dayah bir iliskileri oldugunu soylemislerdir.

i~ yasammdaki ilkelerle ozel yasantirmzdaki ilkelerin celismemesi gerektigi ve
insanm ozel yasammda ne ise gorev yaptigr kurumda, cahsma ortammda da aym
ilkelerle hareket etmesi normal oldugunu soyleyen ogretmenler, bunun tersi bir
durumun rol yapmak olacagiru ve bunun da uzun silrmesinin mumkun olmadigmi
ifade ederek kisinin kendini cahsma ortami ile bunun dismdaki ortamlarda da aym
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sekilde tammlamasmm

onemine dikkat cekmislerdir.

Cunku ahlak kurallan,

dogruluk, durustluk gibi ilkelerin butun davram~lanm1zm altmda yatan temel
ilkeler olmasi ve gereginin
Ogretmenlerin,
temelinde

yerine getirilmesi

gereklidir

(Aydm, 2001, 50).

durustluk ilkesinin, yonetici ve ogretmenlerle

yattigmi belirtmeleri,

durustlugun,

olan iliskilerinin

dogruluk icin gerekli bir kosul

(Becker, 1998, 15 8) oldugu anlayisim desteklemekte oldugu du~unulebilir.
Ogretmenlerin
iliskilerinin

bir kisrm

(%31,42)

ise yonetici

durustluk ve guvene dayah olmadignu

ve ogretmenlerle
dustmduklerini

olan

belirterek

bunun sebeplerini siralarken de yerli ogretmen, yabanci ogrctmen ayinrmna yol
acan mikro milliyetcilik

duygusuna ve bunun getirdigi ogretmenler arasmdaki

esitsizliklere ve yoneticilerin yaptiklan uygulamalardaki bazi haksiz davramslara
vurgu yapmaktadirlar, Ogretmenlerin yurtdisi gorevinin kendilerine maddi acidan
kazanc saglamasmdan

memnun olmakla birlikte, bir sureligine burada gorevli

olmalarmm yani gecici statunun okul ortammda kendilerinin

sahiplenilmedigi

imajma yol actigim da dtlsilnrnektedirler. Ogretmenler yurtdisi gorevinin maddi
olarak oldukca iyi imkanlar sunmasmdan memnun olmakla beraber bunun tek
basma yeterli olmadigi ve is ortammda aradiklan huzur ve guveni saglayacak
durust is arkadaslan hnlarnadiklarim

soylemislerdir. Fukuyama'ya

gore (2000)

sadece maddi unsurlarla motive edilen cahsanlara, orgute karsi aidiyet duygusuna
sahiplenme hissi verilmediginde yuksek guven olmamaktadir. Buda arastirmaya
katilan ogretmenlerin, birlikte cahstiklan yonetici ve ogretmenlerin durustluk ve
guven ilkesine aykm bir sekilde Kibnsh, Turkiyeli seklinde aymm yapildigmi
dusunmelcrine

sebep

olan

davramslarla

kar~1la~t1klannda

yurtdisi

gorevi

nedeniyle aldiklan ekstra ucretlerden memnun olmalarma karsm is ortammda
arkadaslanndan
zedelendigini

bekledikleri davramslar olmamasi nedeniyle guven duygularmm
aciklamakta

oldugunu soyleyebiliriz.

Ogretmenler

ada genelinde

okul ortammm formal iliskilerle birlikte bundan daha 90k informal iliski ve
diyaloglarla oruntult; oldugunu belirterek, kendilerinin formal boyutun disma pek
cikamadiklan icin okuldaki yonetici ve ogretmenlerle olmasi gereken durustluk ve
guven ilkesini yeterince hissedemediklerini
rolun belirlenmesi

soylemislerdir.

guveni besler (McAllister,

Orgutlerde

formal

1995, 28), ancak kendileriyle

informal diyaloglann olmamasi da okul ortamlanm olumsuz etkilemektedir. Her
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orgutte formal ya da informal kurallarla ilgi olarak, orgut i~ gorenleri acik ya da
gizli bir anlayisa sahiptirler (Kramer, 1999, 576) ve formal iliskilerin yasandigi
bir orgutte yetki devri, kararlara katilma simrh olmakta ve giivenin gelismesi de
guelesmektedir (Erdem, 2003, 171-172). Bunun da ogretmenlerin okul ortammda
informal iliski di.izeyinde olmamalarmm gorev yaptiklan okul/kurumlarda gorev

yapan yonetici ve ogretmenler ile kuvvetli arkadashklar kuramamasma
dolayisiyla da iliskilerin yeterince guven duygusu olusturamamasma bir yonuyle
acikhk getirdigini soyleyebiliriz.
Okulda alman kararlann ve yapilan uygulamalarm etik degerler ile ortusup
ortii~mediginin sorulmasi i.izerine ogretmenlerin, %62,85'i etik degerler ile
ortusmedigi kanaatini tasimakta olduklanm belirtmisler, %37, 14 'ii ise okullarmda
alman

kararlann

ve

yapilan

uygulamalarm

etik

ilkelerle

ortii~tiigiinii

soylemislerdir. Bu ogrennenlerin goruslerini inceledigimizde; okullarda agirhkh
olarak, Kibns'ta, Tfuk:iye sartlanna gore daha rahat sayilabilecek bir is yapma
anlayismm yay= - , g

re nu is kiilti.iriiniin de resmiyete ve biirokrasiye

uygunlugundan

- ahsilageldigi sekliyle yapilmasmdan ve bunun sonucu

:fa-

kabul edilen bir anlayisla yapihyor olmasmdan
degerlerin 90k fazla

kaynaklanan s.e~-~
soyleyebiliriz, lli.:b · -

dikkate

almrnadigim

lerle hareket etme, insani degerlerle yakmdan ilgili

olup, insan

· leyici bir rol oynamakta (Cubukcu, 2010) ve

yoneticilerden ...

ygun davranmasi beklenilmektedir (Luhmann,
'urtdisi gorevinde bulunan ogretmenlerde dogal

olarak, birli l";o

· ci ve ogretmenlerden, aldiklan kararlann ve

yaptiklan

degerlerle

iliskilerde duzen ve istikrar beklemektedir,

(2009)' a gore
beklentilerin

ortusmesini beklemektedir. Doruk

ya da karsilanmamasi ise guvensizlige neden

g~~r::ICl'fflll!"Si

- ·

olmaktadir.

ogretmenler de etik

degerlere uygunluk

olcude ger9ekle~medigini belirttiklerinden

noktasmdaki

soylenebilir. Hosmer'e gore de giivenilir bir
kurallara uygun ve etik ilkelere dayanan

yoneticiden

davramslar g,-

-==::::e5il3C

~yla

orgutsel yasamda giivenin hangi diizeyde
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algilandigmi anlamanm en iyi yolu, yoneticilerin guvenilirligini

sorgulamaktan

gecmektedir (Erdem, 2003; akt.Tuzun, 2006:35).

VI.

Boyut:

Okulunuzdaki

uygulamalarmm
soyleyebilir

hesabuu

misiniz?

ydnetici
verecek

Hesap

ve ogretmenlerin
diizeyde

verilebilirlilik

adil

yapnklari

davrandiklartm

durumu

sizce nedir?

Orneklendirerek aciklayabilir misiniz?
Arastirmaya katilan ogretmenlerden,

gorevli olduklan okul/kurumlardaki

yonetici ve ogretmenlerin yaptiklan uygulamalarmm hesabim verecek duzeyde
adil davrandiklanm ve hesap verilebilir bir durumda olduklanm soyleyenlerin
oram

%31,42

iken,

okulundaki

yonetici

ve

ogretmenlerin

yaptiklan

uygulamalannm hesabmi verecek duzeyde adil davranmadiklanni ve hesap
verilebilirlilik

bulunmadigim

soyleyenlerin

oram

%40' du.

Okulundaki/kurumundaki yonetici ve ogretmenlerin yaptiklan uygulamalarmm
hesabnu kismen verecek duzeyde adil davrandiklanm ve kismen hesap
verilebilirlilik oldugunu scyleyenlerin oram ise %28,57'dir.
Y aptiklan uygulamalarmm hesabim verecek duzeyde adil davranma ve

hesap verilebilirlilik durumunu inceledigimizde: Ogretmenlerin bir kismi
(%31,42), adil davranma ve hesap verilebilirlilik durumunun bulundugunu
soylerken, %40'hk bir kismi ise adil davrarulmadigmi ve hesap verilebilirlilik
bulunmadigi gorusundedirler. Kurumun/okulun yoneticisinin tavrmda Kibns Turk
Orta Egitim Ogretmenleri Sendikasmm (KTOOES) soylemleri, basm bildirisi,
bulten

ve eylemler seklinde

kendini gosteren

etkinlikleri ile her firsatta

Tiirkiye'den gelen ogretmenlerinde soz konusu edildigi bir takim olumsuz
telkinlerinin etkili oldugu konusunda da ifadeler yer almistir. Okullanndaki isleyis
hakkmda sendikalann bircok konuda belirleyici oldugundan soz etmislerdir. Adil
davranma ve hesap verilebilirlilik icin, "var" diyen ogretmenler kendi okullarmda
en ufak bir ahsverisin dahi kayit altma almmasi ve sahit olduklan seffaf yonetim
anlayisim gostermislerdir, Yilmaz (2006)'da seffafhgi egitim kurumlannda
surdurulebilir bir guven ortarm olusturmak icin yapilacak eylemler arasmda
sayrmstir.
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Adil davraruslar olmadigim ve hesap verilebilir durumun bulunmadigmi
soyleyenler ise, cahstiklan kurumlarda/okullarda Turkiye'den gelenler ve yerliler
seklinde bir aymm yapildigim ve kendilerine negatif aynmcihk uygulandigim
dusunmekte, hatta bu mikro milliyetciligin yalmz Turkiye'den gelerek yurtdisi
gorevinde bulunanlar icin degil, aym zamanda Turkiye kokenli olup, KKTC
vatandashgma sahip ve KKTC MEGSB kadrosunda bulunan ogretmenlere de
uygulandigi gorusundedirler. Kendilerine gelip-gecici gozuyle bakildigmdan
adalet duygusunun yeterince isletilmedigi kaygisrru tasiyan bu gorusteki
ogretmenlere gore, yerli ogretmenlerin sahip olduklan sendikal haklar, sosyal
statu, akrabahk baglan gibi yakmhklardan dolayi, onlara yaptmlmayan veya
yaptmlamayan gorevlerin kendilerine yaptmldigim, cunku hayir deme sanslanrun
bulunmadigmi soylemektedirler. Bunun sonucunda da memur kelimesinin kelime
anlammm sadece kendilerine uygulanmis oldugu sekliyle emredilen bir
pozisyonda bulunduklanm ve aym kurumda/okulda gorev yapmalarma ragmen is
konusunda ikinci simf muameleye tabi tutulduklanm ifade etmektedirler. Erden
(2007)'e gore de okulda guven tesisi icin ogretmenler arasmda eski-yeni gibi
kriterlerde dahil aymrncihk yapilmamahdir. Ogretmenler adalet ve hesap
verilebilirlilik

durumunun

bulunmamasmi

dusunmelerinin

altmda

yatan

sebeplerden biri olarak da, denetim mekanizmasmm yeterince cahstmlmamis
olmasmi gostermektedirler. Denetim mekanizmasi ya hie uygulanmamakta ya da
uygulandigi zamanlarda da yine kisisel yakmhklar gundeme getirilerek resmi
boyuta tasmmadan informal iliskilerle kimseye dokunmayacak sekilde halledilme
yoluna gidilmesi veya denetim mekanizmasmm cahstmlamayacak dururna
getirilmesi gibi seceneklerin bulundugunu gorduklerini ifade etmislerdir, Bunlara
gore denetimsiz ortamda herkes kendi vicdaniyla bas basa kalmakta ve islerin
genel yuruyusu, gidisatma birakilarak kururnlar gum; birlik sekilde idare
edilmektedir. Bu konuda kanun, tuzuk ve yonetmelikler gibi yasal dayanaklarm
cignenmesi soz konusu olmadan kisisel bir takim uygulamalar gelistirilerek isler
bir sekilde halledilme yoluna gidilmektedir goril~il agirhk kazanmaktadir,
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VII. Boyut: Okulunuzdaki ydnetici ve ogretmenler islerini yapabilecek

diizeyde bilgi-beceri sahibi midirler? Bu durum sizin giiven algunzi ne
ydnde etkilemektedir? Orneklendirerek aeiklayabilir misiniz?
Arastirmaya katilan ogretmenlerden, okulundaki yonetici ve ogretmenlerin
islerini

yapabilecek

durumun

giiven

duzeyde

algisim

bilgi-beceri

olumlu

sahibi olduklanm

etkiledigini

Okulundaki yonetici ve ogretmenlerin

dustmen ve bu

soyleyenlerin

oram

%40'tir.

islerini yapabilecek duzeyde bilgi-beceri

sahibi olduklanm dusunmeyen ve bu durumun guven algisim olumsuz etkiledigini
soyleyenlerin

oraru %17,14'tUr. Okulundaki yonetici ve ogretmenlerin

islerini

yapabilecek duzeyde bilgi-beceri sahibi olma durumlan ile bu durumun guven
algilanni olumlu etkileme durumunu kismen seklinde ifade edenlerin oram ise
oram ise %42,85'tir.
Idareci ve ogretmenlerin islerini yapabilecek duzeyde bilgi-beceri sahibi
olup

olmamalanm

ogretmenler;

ve bu

birlikte

guven algisim etkilemesi

durumun

cahstiklan

meslektaslanm,

isini

hakkiyla

konusunda
yapabilecek

duzeyde bilgi ve bu bilgilerini aktive edecek beceriye sahip olarak yoneticilik
ve/veya

ogretmenlik

gorevini

yapabilenler

ve yapamayanlar

olarak

ikiye

ayirmaktadirlar, Gorev smmru yasa ve yonetmelikleri uygulama, yukandan gelen
emir ve direktifleri asagiya iletme seklinde cizmis, sekreterya hizmetleri yiiriitme
seklinde mudurluk

anlayisina

sahip, inisiyatif kullamna konusunda

cekingen

tavirlar sergileyen, dogal lider pozisyonunda olmayan yoneticiler bulundugunu,
bu turlu yonetim

kadrosunun

oldugu okullarda

islerin bir sekilde yiiriiyor

olmasmm aldatici bir goruntu oldugundan soz eden ogretmenler bu durumun
guven algilanru

olumsuz etkiledigini

belirtmislerdir.

Bununla birlikte liderlik

kabiliyetlerini ortaya koymada basanh olan, adil davramslar sergileyen mudurler
de bulundugunu

soyleyen ogretmenler, kurumun/okulun
yoneticilerin

tavirlar sergileyen

~ar
bir

iliski

bulundugunu

da liderlik becerisi ile orgutsel guven arasmda
sdylemektedirler.

yoneticilerinin liderlik pozisyonlanndaki
olumlu

yonde

guven telkin ederek

etmislerdir. Konu uzerinde cahsan Yilmaz (2006)

cahsrna azmi verdikleri

olumlu

ogretmenlerine

isleyisi uzerinde etkili

etkilendik:lerini

Buda

ogretmenlerin,

basanlanmn guven algilan bakimmdan

dtlsundtlrmektedir.
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Arastirmaya

katilan

ogretmenler,

cahstiklan

okul/kurumdaki

diger ogretmenlerin

kendi alanlanyla

ilgili uzmanhk bilgileri ve bunlan aktarmadaki becerileri ile is yapma usulleri
hakkmda da yoneticilerdekine
yapabilenler

ve

yapmayan/yapamayanlar

degerlendirmislerdir.
yapabilecek

benzer bir aymma giderek, islerini iyi duzeyde

Buna

gore

de

olarak

iki

ogretmenlerden

islerini

sekilde alan bilgisine ve bunlan aktarabilecek

sahip olan ogretmenlerin

bulundugu

duygusunu da fabrikalardaki

farkli
iyi

sekilde
duzeyde

duzeyde becerilere

ve bu ogretmenlerle

birlikte

cahsma

birbirlerine bagh, duzgun sekilde cahsan disliler

arasmdaki uyuma benzetmisler

ve kendilerini de bu disliler arasmdaki uyuma

katilan parcalar olarak gorduklerini belirtmislerdir. Ogretmenler, meslegin geregi
olan fedakarhk duygusuyla hareket ederek, mesai saatleri dismda, tatillerde bile
okulu

ve ogrencileriyle

ilgili cahsmalarda

aktif rol almaya

gonullu

olan

ogretmenlerin de bulundugunu, bu tur meslektaslarla birlikte cahsmaktan dolayi
memnun

olduklanru

ve bu durumdan

da guven anlammda

olumlu

sekilde

etkilendiklerini soylemislerdir. Soylar (2011)'a gore de "Ogretmenlerin mesleki
yeterlilige sahip olmasi, okulun diger cahsanlanyla

iliskilerinde acik ve durust

olmasi gibi durumlar, okulda orgutsel guvenin olusmasma katki saglayacaktir".
Arastirmaya
ogretmenler

kanlan ogretmenler,
olmakla

birlikte,

icin

bilgisi

ile

ogretmenlik

sikmtilar gibi birtakim etkenlerle

da ikinci siraya koyanlar ile kendi ozel islerini aksatmadan

ogretmenligi i~ hay

gozetilmedigi

uzmanhk

ozel hayatlarmdaki

veya mesleki yorg

kaygisi

gerekli

manada isini yapan

... _ halde denetimsizlik, kidem olarak kendini ustun gorme

yeterliklerine sahin o

yurutme

bunlar gibi profesyonel

da gorevini

.
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sizhga

yapanlar

ugradignu

ile yapmayanlar

dustmen

arasmda

ve bu yiizden

fark

okuldaki

gorevlerini tam ola.rak yerine getirmeyerek aksatan ogretmenlerin de bulundugunu
ifade etmislerdir, E'~

ki boyle bir durumda ogretmenler,

guven konusunda oh:.mJ.snz bir algiya sahip olmaktadirlar.
(2004), orgutsel g-~-e::I ~
kalitelerine

karsi

arkadaslannm

meslektaslanna

Perry ve Mankin

ve ust yoneticilerin yeteneklerine ve

genel inane; ve emin olma durumu"

tammlayarak,

i~ arkadaslanna

guvenin boyurla . : .. ..,. - '

Bu da ayru okulda/kurumda
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duyulan

guveni,

seklinde
orgutsel

gorev yapan

ogretmenlerin birbirlerine duyduklan kisisel guven ve mesleki yeterliliklerinden
memnuniyetin guven algisim olumlu bir sekilde etkiledigini dusundurmektedir.

VIII. Boyut: Okulunuzdaki yonetici ve ogretmenler sik karar
degistirirler mi? Soz ve davramslari

tutarh nndir?

Birbirine

benzeyen olaylarda farkh davramrlar mi? Bunlari okulunuzdaki
a. Ydneticiler aeismdan drneklendirerek aciklar misunz?
b. Ogretmenler aeismdan drneldendirerek aciklar misunz?
Arastirmaya katilan ogretmenlerden; %57,14'-U yoneticilerin sik karar
degistirerek, soz ve davramslannm tutarh olmadigim, birbirine benzeyen
olaylarda farkh davrandiklanm soylerken, %42,85'i yoneticilerin sik karar
degistirmediklerini, soz ve davraruslanmn tutarh oldugunu ve birbirine benzeyen
olaylarda farkh

davranmadiklanm

soylemislerdir. Ogrctmenlerden

%40'1

ogretmenlerin sik karar degistirerek, soz ve davramslanmn tutarh olmadigim,
birbirine benzeyen olaylarda farkh davrandiklanni

soylerken, %60'1 ise

ogretmenlerin sik karar degistirmediklerini, soz ve davramslanrun tutarh
oldugunu ve birbirine benzeyen olaylarda farkh davranmadrklanm soylemislerdir.
Ogretmenlerin,

gorev yaptiklan okul/kurumdaki yoneticilerin sik karar

degistirme, tutarhhk ve birbirine benzer olaylarda farkh davranma konusundaki
goruslerini inceledigimizde; arastirmaya katilan ogretmenler, ideolojik davranislar
sergileyen yoneticiler oldugundan soz ederek bu yoneticilerin kendi fikir ve
dusunce yapisma gore kurumda gorev yapanlan kategorize ettigini ve ona gore
davrandiklan kanaatini tasimaktadirlar. Hatta bazi okul mudurlerinin, bir ust
duzey yonetim kademesinin kendi durumlan hakkmda ne dusunduklerini
onemseyerek gorev yapma hassasiyetlerini ona gore belirlemek durumunda
olduklanm gozlemlediklerini de ifade etmislerdir.

Yerli ogretmen, yabanci

ogretmen aymmmdan soz eden ogretmenler, kisiye gore davraruldtgmi okul
yoneticilerinin kendisine yakm gordug-U ogretmenlere ayn digerlerine ayn
davrandiklanm

gorduklerini

ve

bununda

kendilerini

rahatsiz

ettigini

soylemektcdirler. Okula gee kaldigi icin dersine gecikmeli olarak giren iki
ogretmenden birine gereken uyannm yapihrken diger ogretmenin ise gormezden
gelinmesi gibi bir aymm yapildigmi ornek olarak gostermislerdir. Louis (2007),
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"kisiler arasmda ayinm yapmadan davranmasi, ogretmenlerin yoneticiye olan
gtlvenini dogrudan

etkiler"

demektedir.

Bu

tiir haksiz

uygulamalarm,

ogretmenlerin yoneticilerine karsi olan giivenlerine zarar vererek ogretmenlerin
guven durumunu olumsuz sekilde etkileyecegi soylenebilir. Liderin dogru sozlu
olacagma ve taahhutlerinde duracagma olan inancta orgutsel guvenin tamrm
icinde yer alabildiginden (Bokeoglu ve Yilmaz, 2008:212-213), yoneticilerin
kararlannm kmlgan bir sekilde olup, sik sik degisme ihtimali, birbirine benzeyen
olaylarda farkh davramslar sergilemeleri gibi tutarsizhklann ogretmenlerin guven
duygusuna zarar vermekte oldugunu dii~iindurmektedir. Ogretmenler acismdan
baktigirmzda, yoneticilerde oldugundan biraz farkh olmakla birlikte dolayh olarak
yoneticilerden kaynaklanan bir durum soz konusudur. Sayle ki, yoneticilerin
birtakim nedenlerden dolayi etkili bir yonetim tarzi ortaya koyamamalan ve
bunun sonucunda da yaptmm gticlerinin etkisizle~mesiyle ogretmenler, kurumsal
uygulamalar yerine kendi kararlanm hayata gecirerek, vicdani kanaatlere gore
hareket etmek zorunda kalmaktadirlar. Ogretmenlerin arasmda da az da olsa genel
ortamdan etkilenerek aymmcihk yapanlar ve kisiye gore farkli davrananlar
bulunmakta bu da giinubirlik uygulamalar yapilmasiyla sonuclanmakta ve
ogretmenlerin yaptiklan uygulamalarda sik karar degistirmcler, tutarsiz ve farkli
davramslar ortaya eikarmaktadtr. Aslmda arastirmaya kanlan ogretmenlerin
%60'1,

birlikte

cahstiklan

ogretmenlerln

tutarh

davramslar

sergiledigi

kanaatindedir. Aym okul ortammda farkh uygulamalarm yapilmasmm zaten
mantikli olmadigmi ve birlikte alman kararlarm yine aym kararhhkla uygulanarak
uygulamalarda bir btlttinluk oldugunu gordiiklerini ifade eden ogretmenler,
dogrunun bir ve degismez oldugu ilkesine vurgu yaparak aynmcihk yapilmadan
herkese aym sekilde davramldigmt soylemektedirler. i~ arkadaslan icin tutarsizlik
kelimesini telaffuz etmek istemediklerini belirten ogretmenler, okullarda
aymmcihk yapmadan isini yapan ogretmenler olmasnu ve dolayisiyla huzurlu ve
guvenli bir cahsma ortammi yasadiklanm ifade etmislerdir,

Davram~larm

tutarhhgi hem guveni gelistirmede onemli bir faktor (Demircan ve Ceylan,
2003: 141) ve hem de orgutsel guvenin boyutlan arasmda sayildigmdan (Erden,
2007) ogretmenlerin, gorev yaptiklan okul/kurumlarda birlikte cahsnklan
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ogretmenlerin

tutarh

davramslar

sergilemelerinin

kendilerine

duyulan guveni

olumlu anlamda etkiledigi duygusuna sahip olduklan soylenebilir.

IX. Boyut: Okulunuzda kararlarm ortak almdigim sdyleyebilir misiniz?
Ydnetici ve ogretmenler birbirlerine islerin nasil gittigi konusunda bilgi

verirler

mi?

aeik

Elestiriye

olduklarmi

dii~iiniiyor

musunuz?

Orneklendirerek aerklar misunz?
Arastirmaya

katilan

ogretmenlerin;

%54,28'i

kararlarm

ortak

almdigim

soylemekte iken %45,71 'i kararlarm ortak almmadigmi soylemektedir. Yonetici
ve ogretmenlerin
konusunda,

islerin nasil gittigi konusunda

arastirmaya

katilan

ogretmenlerin

birbirlerine

bilgi vermeleri

% 77, 14 'ii islerin nasil gittigi

konusunda karsihkh bilgi ahs-verisi oldugunu soylerken, %22,85'i islerin nasil
gittigi konusunda karsihkh bilgi ahs-verisi olmadigmi soylemektedir. Elestiriye
acik olma durumu hakkmda ise, arastirmaya katilan ogretmenlerden

%57,14'il

elestiriye acik olundugunu soylemekte iken, %42,85'i elestiriye acik olunmadignu
soy lemektedir.
Okullarda kararlann
tavrmm

belirleyici

bulunmadiguu
rahatca

ortak ahnmasi konusunda ogretmenler,

oldugunu

yoneticilerle toplantilann
soz etmektedirler.
uygulanmasmm

ortamlar

bir

toplanti

kulturunun

zumreler

bazmda

da olsa

yoneticiler

kararlan

kendi baslanna

ahp

dikte ederken bazi okullarda ise ortak karar alma sureclerinin
Ogretmenler, kurul toplantilannm

tercih etmedigi
aynnttlann

soylemektedirler.

olusturularak

yapildigi ve kararlann ahndigi bir cahsma sisteminden

Bazi okullarda

isletildigi gorulmektedir.

baglandigi,

genelde

ancak ortak kararlar almmasi icin olmasa bile herkesin fikrini

soyleyebilecekleri

konusmayi

soyleyerek

yoneticilerinin

ancak 90k onemli konularm
konusulmadigi

bir

toplanti

genellikle kimsenin
gorusulerek
seklinde

karara
gectigini

Ogretmenler, bazi okullarda hicbir danisma ve bilgilendirme

olmadan okul yonetiminin kararlar aldigi ve uygulanmasmi

dikte ettigini, bazi

okullarda ise sadece konunun muhatabi olan yonetici ve ogretmenlerin kauldigi
zumre bazmda
soylemislerdir.

~iik

toplannlar

yapilarak

karar

alma silrecinin

Konuyla ilgili olarak, orgutlerde guvenin olusturacagi

isledigini
olumlu

etkiyi ele alan bir cahsmada, cahsanlann ne olup bittigini anlamalanm saglayan
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toplantilar,

haftahk raporlar ve yapilan islerle ilgili bilgilendirmelerin

acismdan

onemi

uygulanmasi

vurgulanrrustir.

asamasmda

(Kartal,

da konuyla

ilgili

2010).

Ogrctmcnlcr,

sorumlulugu

olan

guven

kararlann
yonetici

ve

ogretmenler tarafmdan kendi sorumluluk alanlarma giren konularda, yaptiklan
uygulamalarla

ilgili olarak zaman zaman genele ve sikhkla da konuyla ilgili

olanlara bilgi verildigini de gczlemlediklerini

belirtmislerdir.

Az da olsa bazi

okullarda islerin nasil gittigi konusunda ogretmenlerin ve hatta bazi yoneticilerin
bile bilgilendirilmedigi

gorulurken bircok okulda yeterli duzeyde bilgi alisverisi

yapildigiru ve herkesin kurumun isleyisi, islerin gidisati ve takvime baglanmis,
kararlastmlrms

etkinliklerin

soylemislerdir.

Duzenli

son

olarak

durumlarmdan

bilgi

ahs

haberdar

verisinde

olduklanm

bulunulmasi,

karsihkh

etkilesime acik olunmasi ve inisiyatif kullamrmrun tesvik edilmesi gibi tutumlar
yoneticilere

guven

kolaylastirdigi (Kalayci, 2007)

duyulmasmi

icin

de

ogretmenlerin guven duygularmm olumlu bir sekilde etkilendigini soyleyebiliriz.
Elestiriye acik olma durumu hakkmda da ogretmenler, cahstiklan okul/kurumdaki
yonetici ve ogretmenlerin

genelde elestiriye acik ve geregini yerine getirme

durumunda

olduklanm

soylemektedirler.

yoneticilerin

ve ogretmenlerin

Ogretmenler,

kimi

okullarda

elestiriyi kabul etmeyerek kendini savunmaya

gectigi ve hatta yapilan bu elestiriye bir baska elestiri ile karsihk vermeye cahsan
yonetici ve ogretmenlerin

de bulundugunu belirterek, elestirilerin yapici olmasi

halinde ise kabul gorme ihtimalinin daha yuksek oldugunu ifade etrnislerdir.
Ogretmenler,
duzeltilmesi

bazen

kabul

ve memnuniyetle

kararlarm

tamamlanmasi

veya eksik bilgiler

nedeniyle

yapilan

hatalarm

icin dogru bilgileri aktarmamn da olumlu elestiri, yapici elestiri

olarak algilandigiru
soyleyerek

yanhs

kabul gordugum;

uygulanmasi

sirasmda

ve dogru uygulamalann

gormesini

de elestiriye

acik

ortaya

gczlemlediklerini
cikan

de

eksikliklerin

yapilmasi adma yapilan duzeltmelerin
olundugunun

gostergesi

olarak

kabul

etmektedirler. Gercek anlamda yapilan elestirilerin kisileri ve kurumu yenilige,
gelismeye goturebilecek ozelliklere sahip oldugu (Soylar, 2011) ve arastirmaya
katilan ogretmenlerin
olundugu

de gorevli olduklan

seklindeki kanaatlerinden

kurumlarda

dolayi bu durumun

yapici elestiriye
ogretmenleri

acik

olumlu

sekilde etkiledigini soyleyebiliriz. Guven duygusu da insamn elestiriye daha acik
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olmasma yardnn ettiginden (Cooper ve Sawaf, 2007), ogretmenlerin

elestiriye

acikhk hakkmdaki olumlu kanaatlerinin guven duygusunu destekleyici bir yarn
oldugu dusunulebilir.

X. Boyut: Okulunuzda yonetici ve ogretmenlerin, birbirlerine saygih
davrandrklarnn soyleyebilir misiniz? Orneklendirerek aeiklayabilir
misiniz?
Ogretmenlerin gorev yaptiklan okul/kurumlardaki yonetici ve ogretmenlerin
birbirlerine

saygih

davramp

davranmadiklan

konusundaki

goruslerini

inceledigimizde; ogretmenlerin buyuk bir cogunlugu (%82,85) gorev yaptiklan
okul/kurumlardaki yoneticilerin ve ogretmenlerin birbirlerine karsi saygih
davrandiklanm

belirtmislerdir,

Saygistzhkla

karsilasmadiklanm

belirten

ogretmenler, mesleki statu ve rolleri goz ardi etmeyen bir gorev anlayisi ile
hareket edildiginde karsihkh

acik iletisimin oldugu, samimi arkadashk

iliskilerinin kuruldugunu soylemi~lerdir. Kurumdaki saygi ortamim hem kisilerin
birbirlerine hitap etmelerindeki saygmhk ve hem de hie; kimsenin bir digerinin
isine kansmama, alanma mudahale etmeme seklindeki saygiyi da kapsadigmi
belirten ogretmenler, karsihkh olarak bu saygm ortamm korunmasmda herkesin
katkisi oldugunu soylemislerdir. insanlann daha basanh ve verimli cahsmalannm,
kendilerini mutlu ve mernnun eden bir cahsma ortamma sahip olmalan ve
sevecekleri cahsma arkadaslan ile daha mumkun hale geldigini (Yilmaz, 2005)
dikkate aldigirmzda, ogretmenlerin saygih davramslar sergilenen, saygi gordukleri
okullarda daha verimli ve mutlu bir sekilde gorev yaptiklanm soyleyebiliriz.
Saygi konusunda kurumunda sikmti oldugunu belirten az sayidaki ogretmen

(% 17,14)' de okul ici anlasmazhklar olarak sayabilecegimiz mudurluk, muavinlik
gibi yoneticilik gorevlerine gecme, zumre baskanhgi yapma gibi veya kidem ya
da sahsi meseleler, ideolojik nedenler gibi faktorlere dayah olarak iyi
gecinemeyen yonetici ve ogretmenlerin birbirlerine saygih davranmadiklanrn
soylemislerdir.

Arastirmaya

katilan

ogretmenler

kendilerine

saygisizhk

yapilmadrgim ancak bu saygm ortamm herhangi bir nedenle bozulmasi
durumunda ise nezaket kurallannm bir anda yikrlabildigini de gorduklerini ifade
etmislerdir. Yoneticilerin, kendi altmda cahsan diger yonetici ve ogretmenlere
saygi duymasi cok onemlidir. Cunku guveni kazanmak zordur, kaybetmek ise
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kolaydir, (O'Toole, 2002; akt.: Erden, 2007). Burada Mustafa Kemal Ataturk'un

"Nerede karsihkli sevgi ve saygi varsa; orada uyum ve gtiven vardir. Uyum ve
guvenin oldugu yerde disiplin vardir. Disiplinin oldugu yerde basan ve mutluluk
vardir" sozunu hatirlamak yararh olacaktir.
XI. Boyut: Okulunuzun idari odalarmda, ogretmenler odasmda
konusulanlarin disarr eikmayacagma inamr nusnnz? Orneklendirerek
aeiklar misunz?
Ogretmenlerin

okulun

idari

odalarmda,

ogretmenler

odasmda

konusulanlan disan cikip cikmamasi hakkmdaki goruslerini inceledigimizde;
arastirmaya katilan ogretmenlerin cogunlugu (%74,28), okulda konusulanlann
disan cikmayacagma inanmadiklanru soylemislerdir. Konuyla ilgili olarak 90k
sayida ornek veren ogretmenler, idari odalar, ogretmenler odasi veya diger
birimlerde konusulanlann 90k kisa bir surede farkh ortamlarda paylasilabildigini,
sir tutmanm pek olmadigmi belirtmisler hatta mudur odasmda konusulan bir
konunun aradan on dakika gectikten soma ogretrnenler odasmda konusulduguna
da sahit olduklanm ifade etmislerdir. Aslmda okulda konusulanlann legal, disan
cikmasmda mahzur olmayan, baskalanmn duymasmdan cekinilmeyecek, rahatsiz
olunmayacak, konular ve konusmalar oldugunu ve bununda disan cikmasmda bir
mahzur gormediklerini belirten ogretmenler, sir anlammda paylasilan konularm
ise disan cikmasmdan rahatsizhk duyduklanm bu yuzden kimlerle hangi
konularm konusulup
soylemislerdir.

konusulmayacagmm

Arkadashk

iliskilerine

zamanla

zarar

veren

anlasilabilir
sirlann

oldugunu

aciklanmasi,

baskalanyla paylasilmasi okul ortammdaki huzuru bozacak bir etkiye sahip
oldugundan hos karsilanmamaktadir. Ozellikle de dedikodu boyutundaki
konusmalann, okul dismda gerceklestigini belirten ogretmenler, siki arkadaslik
iliskisi bulunan ogretmenlerin okul saatleri disinda ortak gecirdikleri vakitlerin
buna zemin hazirladigim dusunduklerini soylemislerdir. Soylediklerinin bir baska
yerde konusuldugunu ogrenmek kisiyi rahatsiz edebilecek, istenmeyen bir
durumdur. Surekli olarak sozlerinin yanhs anlasildigi icin kendisini kontrol etme
ihtiyaci hissettigini soyleyen bir ogretmen, adada gecirdigi gunler icin septik
tabirini kullanmaktadir. Bu supheci yaklasima dusme sebebi olarak da adaya
geldigi gunden bu yana sozlerinin, davraruslannm ve hatta kihk, kiyafetinin
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surekli

olarak

okul d1~1 ortamlarda

soz konusu

edildigini,

dedikodusunun

yapildigmi soyleyerek, yanhs anlasilmamak icin kendini surekli endise yasadiguu
belirtmis ve okul ortammm kendisi icin guvensiz oldugunu soylemistir, Guven
duygusunun
suphecilik,

hakim

olmadigi

kiskanchk

olumsuzluklarm
ogretmcnlerin,

ve

orgutlerin
dedikodu

ortak

ozellikleri

(Bokeoglu

ve

arasmda

Yilmaz,

sayilan,

2008)

gibi

okul ortarmm da bu sekilde olumsuz bir sekilde etkiledigini,
kendisini

supheci yaklasimlann

guvende

hissetmemesine

neden

olan dedikodu

ve

gorev anlayisma ve kisilerin mutluluguna zarar vermekte

oldugunu dusunebiliriz.
Bununla birlikte ogretmenlerden,
odasmda konusulanlann

okulun idari odalarmda,

disan cikrnayacagma inandiklanm

de bulunmaktadir. Okulundaki arkadaslanru,

konusulanlann

ogretmenler

belirtenler (%25,71)
konusuldugu yerde

kalacak, sir tutabilen, laf tasimayan kaliteli bir yapida oldugunu soyleyerek,
onlara gilvendiklerini belirten ogretmenlerde gorev sureleri boyunca dedikoduya
sahit olmadiklanni

ifade ederek, zaten normal

olanm dedikodu

yapmamak

oldugunu belirterek hele de ogretmenlere boyle bir davrarusi yakistiramadiklanm
soylemislerdir. Yapilan bir arastirmada, Turk toplumu ve sahip oldugu degerler
icerisinde,

guvenilir

kisilerin

ozellikleri

sayihrken,

dedikodu

yapmamakta

sayilnustir. (Boru, 2001; akt.: Soylar, 2011) Bu ozelliklerdc cahsma arkadaslanna
sahip oldugunu dustmen ogretmenlerin, cahstiklan okul/kurumlarda birlikte gorev
yaptiklan arkadaslanna karsi guven konusunda daha iyi bir konumda olduklanru
soyleyebiliriz.

XII. Boyut:

Okulunuzda mesleki doyumunuz hakkmda neler

sdyleyebilirsiniz?

Mesleki gelisiminiz tesvik edilir mi? Fazladan

gdsterdiginiz gayretler

desteklenir ve takdir edilir mi? Dilek ve

~ikayetleri:nizindikkate almdigun soyleyebilir misiniz?
Ogretmenlerin o/o68,5Tsi dilek ve sikayetlerinin dikkate almdigim ifade ederken,
%33,33 'u de dilek ve sikayetlerinin dikkate ahnmadrgim soylemislerdir.
Ogretmenlerin

mesleki doyum hakkmdaki

goruslerini

inceledigimizde;

mesleki olarak
ulasamadiklanm

evenlerin

(%51,51)

131

birbirine

yakm oranlarda

oldugunu

gormekteyiz. Mesleki doyum noktasmda kendini iyi durumda hisseden
ogretmenlerden bazilan yalruzca yurtdismda hizmet etme duygusunun bile
kendilerini mutlu ettiginden soz ederek, okuldaki yonetici ve ogretmenler,
ogrenciler ve velilerden aldiklan olumlu donutlerin kendileri icin anlamh
oldugunu ifade etmislerdir. Ogretmenlerden bazilan da adaya geldikleri gorevlerin
paralelinde, uzmanliklanndan dolayi bakanhk birimlerinde kendilerine bir takim
gorevler verilebildigini, verilen gorevleri en iyi sekilde yapmaya cahsnklanru ve
bunun karsihgmi da kendilerine deger verildiginin hissettirilmesi seklinde
aldiklanru soyleyerek mesleki doyuma ulastiklanru belirtmislerdir, Gorev
yaptiklan okul/kurum icinde kendilerini degerli hissetmelerinin onemli oldugunu
vurgulayan ogretmenler, adaya gelis amaclanna ve gorevlendirildikleri alandaki
is becerilerine uygun ortamda gorev yaptiklanm, isini iyi yaparak basanh, mutlu
olduklanru ve boylece mesleki doyuma ulasarak, bu durumdan zevk aldiklanru
soylemektedirler. Orgutsel guvenin ozellikle bireylerin is doyumunu etkiledigi
(Polat, 2007) goz onunde bulunduruldugunda ogretmenlerin mesleki olarak
yaptiklan isten zevk almalan ve doyuma ulasmalanrnn guven anlammda olumlu
bir etkisi oldugunu soyleyebiliriz.
Mesleki doyuma ulasamadiklanru soyleyen (%51,51) ogretmenler ogrenci
profilinin akademik smiflar dismda istenilen duzeyde olmamasmdan sikayet
etmektedirler. Ogrencilerin akademik basanlanmn dti~tik ve davramslannm da
disiplinsiz

oldugunu

belirten

ogretmenler,

derslerin

istenilen

duzeyde

islenemedigi ve ogrencilerin geri bildirimlerinin de oldukca yetersiz oldugunu
scylemektedirler. Yurtdisi gorevine gelmeden once cahstiklan okullar ile yeni
gorev yerindeki durumu kiyaslayan ogretmenler, uygun olmayan smif ortamlan,
ders materyallerindeki eksiklikler, ogrencilerinin hazir bulunusluk dtizeyleri ile
akademik basanlannm

dusuk olmasmm mesleki doyuma mani oldugunu

sdylemektedirler. Bunlarm yam sira ogretmenlikten zevk alamadiklanru,
bildiklerini unutma noktasma geldiklerini hatta mesleki olarak geriye gittiklerini,
dolayisiyla da mesleki doyuma ulasamadiklanm soylemektedirler. Balci'ya
(2005) gore de, orgutsel ortam bir is doyumu etkenidir. Dolayisiyla kurumun
genel yapismm, mesleki doyuma etki ettigini, ogrencilerin bilgi eksiklikleri,
disiplinsizlikler, derslik ve malzeme yetersizlikleri, gibi konulann da is doyumu
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acismdan olurnsuz bir etkiye sahip oldugunu ve ogretmenleri olurnsuz sekilde
etkiledigini soyleyebiliriz.
Mesleki gelisimin tesvik edilmesi konusunda, mesleki gelisiminin tesvik
edildigini soyleyenlerin oraru %51,51, tesvik edilmedigini soyleyenlerin oraru ise
%54,54 seklindedir, Birbirine yakm oranlarda olan bu gorusleri inceledigimizde;
gerek hizmetici egitim faaliyetlerinin

istenilen duzeyde planlanmamasi

kendisini zorlayacak duzeyde bir ogrenci profili bulunmamasi

gerekse

gibi nedenlerle

mesleki gelisimin yeterli duzeyde olmadigim, Kibns Milli Egitiminde hizmetici
egitim

planlamalanmn

yeterli

sayida

olmadigmi,

planlanan

faaliyetlere

de

katihrmn oldukca yetersiz duzeyde oldugunu ve bu faaliyetlere katihm icin de
yeterli duzeyde tesvik gcrmediklerini soyleyenogretmenler,
gecirdikleri

sureyi mesleki

denetimin

ve

yurtdisi gorevlerinde

acidan kayip yillar olarak nitelemektedirler.

performans

degerlendirmesinin

yetersiz

oldugu

i9

sistemlerde

surdurulebilir kaliteden pek soz edilemeyecegini belirten ogretmenler, cahsanlann
90k yonlu gelisimine yonelik idari ve denetsel bir itici gucun olmadigim ve
dolayisiyla

boyle bir ortamda

gelisim gosterme

kimsenin icinden gelmedigini soylemektedirler.
ogretmenlerinin
durumlanyla

mesleki

gelisimleri

ilgilenmelidir.

noktasmda

bir gayretin

de

Erden'e (2007) gore, yoneticiler

dahil okul performanslanm

Adadaki ogretmenlerin

etkileyecek

mesleki gelisimlerine katki

saglamak amaciyla yapilan faaliyetleri onemseyen ve yeterli gorerek, mesleki
gelisimlerinin tesvik edildigini soyleyen (%51,51) ogretmenlerin dusunceleri de,
idarenin bir yaptmrm olmamasma ragmen acilan hizmetici egitim kurslarmm
yeterli sayida oldugu, katihmm zorunlu tutulmamasma
oldukca

verimli

yonetiminin

cahsmalann

meslegin

icrasi

bulundugu
icin gerekli

ragmen isteyenler icin

seklindedir,
altyapiyi

Ogretmenler,

hazirlama

gayretleri

okul
ve

hizmetici egitim faaliyetlerini tavsiye etmelerini mesleki gelisimin dolayh da olsa
tesvik edildigi seklinde anlamarun dogru olacagi kanaatindedirler.
Ogretmenlerin

%68,57'si

Fazladan

gosterdigi

gayretlerin

takdir

edildigini

soylerken, %33,33 'ii de gayretlerinin takdir edilmedigini soylemislerdir,

Okulda gosterilen fazladan gayretlerin takdir edilip edilmedigi konusunda
ogretmenlerin goruslerini inceledigimizde; ogretmenlerin cogunlugu (%68,57)
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okuldaki cahsma ve gayretlerinin
gosterilen

gayretlerin

kurumun

takdir gordugunu
menfaati

ile

belirtmislerdir.

sonuclandigi

icin

Fazladan
de takdir

gorduklerini belirten ogretmenler, takdirlerin yalmzca gosterilen gayretlerle smirh
olmayip,

fikir bazmda

uretilenlerin

etkinligin de karsihksiz kalmadigim,
edildigini

ifade etmislerdir.

ve planlamp

gerceklestirilen

her turlu

sozlu ve yazih olarak her firsatta takdir

Gayretlerinin

karsrhgmi

bulmasmm

kendilerini

olumlu yonde motive ettigini belirten ogretmenler, veli toplantilan,

kutlamalar

gibi etkinliklerde ozel olarak kendileriyle ilgili cumle kullamlarak yaptiklan isler,
gosterdikleri yararhhklar, caba ve gayretler nedeniyle, takdir ve tesekkur almaktan
buyuk bir mernnuniyet duymaktadirlar.

Bunun tersine yaptiklannm

gormezden

gelinmesi, islerinin takdir edilmemesi dururnuna ise icerleyerek duygusal olarak
kendilerini kotu hissetmektedirler.
Dilek ve sikayetlerin dikkate ahrup gereginin yerine getirilmesi konusunda
ogretmenlerin gortislerini inceledigimizde; ogretmenlerin cogunun (%68,57) dilek
ve sikayetlerinin

dikkate almarak gereginin yerine getirildigini dustmduklerini,

bazi ogretmenlerin (%33,33) ise dilek ve ~ikayetlerinin dinlenmedigi, goz ardi
edildigini dustmduklerini soyleyebiliriz. Dilek ve sikayetlerinin dikkate almdigim
belirten ogretmenler,

kendi getirdikleri

9oztim onerilerinc kiymet verildigini,

okuldaki yoneticilere, ogretmenlere ve hatta hizmetlilere ilettikleri bir istek, bir
sikayet

dururnunda

hemen

dikkate

almarak

konuya

cozum

getirilmeye

cahsildrgim soylemislerdir. Ogretmenler, kendi cahsma prensiplerinin ve ortaya
koyduklan isin kalitesine inanan yoneticilerin dilek ve sikayetleri konusunda ciddi
davranarak goruslerine kiymet verdiklerini, ttrettikleri proje, cozum onerileri veya
gereken duzeltmeleri yapmaya istekli davrandiklanm,

kendi ellerinde degilse list

makamlara muracaat ederek gerekli degisimleri yapmaya gayret gosterdiklerini
ifade etmislerdir. Okulun genel isleyisi, bahce duzenlemesi, okul kafeteryasmm
duzeni,

smav

yoneticilere

haftasi

uygulamalan

gibi birbirinden

ilettikleri dileklerin veya dtizeltilmesini

sikayetlerin

coztllmesi

ogretmenler,

goruslerine

yaklasilmasmdan

icin
dilek

mernnuniyet

gereginin
ve

duymakta

etkilenmektedirler.
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bircok

konuda,

istedikleri konularla ilgili

yapilmaya

sikayetlerine

farkh

cahsildigmi

boyle

yapici

ve bu dururndan

soyleyen
bir

sekilde

olumlu

sekilde

BOLUMV
SONU(: VE ONERiLER

5.1. Sonuclar
Orgutsel guven algisma yonelik sorulan sorularda yurtdisi gorevlisi
ogretmenlerin goruslerine gore elde edilen sonuclar 19 ( on dokuz) madde halinde
sunulmustur.
Arastirmaya katilan ogretmenler gortisme sorulannda belirtilen, kendinizi
guvende hissedecek uygun ortami bulabiliyor musunuz? Sorusuna, yuksek bir
oranda (%65,71 ), kendilerini

guvende hissedebilecekleri

uygun

ortarm

bulabildikleri yonunde olumlu cevap vermislerdir. Kendileri icin yeni bir ortam
olan yurtdisi gorevi, bir takim beklentiler ve bilinmezlikleri de beraberinde
getirmekte, ogretmenler icin yeni bir cahsma ortami ve yeni bir duzen anlamma
gelmektedir. Bu yeni ortamda da en buyuk ihtiyac fiziksel ihtiyaclardan hemen
sonra gelen gtrven ihtiyacidir (Maslow, 1943). Ogretmenler, ihtiyac duyduklan
guven ortarmm bulabilmek icin yaklasik iki yilhk bir sure gecmesi gerektigini
belirtmislerdir, Bu sure zarfmda hem kendilerinin yeni cahsma ortamma ve hem
de cahsma ortammdaki arkadaslannm kendilerine alismalannm mumkun
olabilmesi icin bu kadar bir sure gecmesi gerektigini tecriibe ettiklerini
soylemislerdir. Bu sureye nicin ihtiyac duyulmaktadir? Ada genelinde ozellikle
Tilrkiye'den gelenlere karsi duyulan onyargilarla karsilanan ogretmenler,
kendilerini karsilayan bu onyargilan ancak iki yilda yikabilmekte, devleti temsil
etme misyonuna sadakatle baghhgim gosterebilme firsatlanru ancak bu surede
ger9ekle~tirebilmektedir. KKTC yurtdisi gorevinin belki de en zor kisrm
bulundugu kurumda Turkiye gorevlisi olarak kabullenilme asamasidir. Formal
boyutta, resmi olarak gorevin yapilmasma engel bir durum soz konusu
olmamakla birlikte informal boyutta yasanan iliskilerde bu onyargi hissedilmekte
ve ogretmenler kendilerini bu ortama kabul ettirinceye kadar gecen sure zarfmda
zorlanmaktadirlar. Yurtdisi gorevlisi ogretmenler sozil edilen iki yilhk sure
atlatildiktan sonra normal cahsma sartlanna kavustuguna inanmakta, bunun
gerceklesmesiyle de kurum icinde kendisini guvende hissedebilmektedir.
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Cahsilan okul/kurumun buyuklugu acismdan ise durum, Soylar (2011 )' a gore
soyle sekillenmektedir, "Kucuk okullar yapisi geregi yoneticiye informal iletisim
olanagi saglamakta ve alman kararlann

daha tutarh olmasim saglamaktadir.

Buyuk okullarda iliskiler daha bicimsel ve biirokratiktir".

1- Kendisini giivende hissedecek ortamm kismen bulundugunu

kendisini

guvende

hissedebilecek

uygun

ortamm

(%20) ve

bulunmadigim

(% 14,28)

soyleyen ogretmenler yurt disma cikmanm getirdigi yasam tarzi degisikligi ve
beraberinde gelen psikolojik etkilere ahsma ya da alisamamadan kaynaklanan ve
ozel durumlar yasayan ogretmenlerden olusmaktadir diyebiliriz.
2- Gorusme

sorulannda

belirtilen, yoneticiler ve ogretmenler

icin ayn

olmak uzere yapilan bir yanlislikta kasit arar misiruz? Sorusuna, arastirmaya
katilan ogretmenlerden; %45,71 'i gorev yaptigi okulda/kurumda yapilan herhangi
bir yanhshkta

yoneticilerine

Ogretmenlerin

%14,28'i

guvendigini ve bir kasit aramadigmi belirtmistir.

gorev yaptigi okulda/kurumda

yapilan herhangi bir

yanhshkta kasit aradiguu ve yoneticilerine guvenmedigini ifade etmis ve %40'1 da
gorev yaptigi okulda/kurumda

yapilan herhangi bir yanhshkta

yoneticilerine

kisrnen giiven duydugunu soylemistir, Yapilan bir yanlishkta ogretmenlere guven
ve kasit arayip aramadiklanrun
kurumda/okulda
kasit

yapilan herhangi bir yanhshkta

aramadigmi

okulda/kurumda
aradigmi

ve

sorulmasma cevap olarak %45,71 'i gorev yaptigi

belirtmistir,

ogretmenler
guvenmedigini

Ogretmenlerin

tarafmdan
ifade

ogretm~nlere
%11,42'si

guvendigini
gorev

yaptigi

yapilan herhangi bir yanhshkta

etmis

ve

%42,85'i

de

gorev

ve

kasrt
yaptigi

okulda/kurumda yapilan herhangi bir yanhshkta ogretmenlerin bir kismma giiven
duydugunu ifade etmistir.
Gorev yaptigi kurumda/okulda

bir yanhshk olmasi halinde bunda bir

kasrt arama konusunda ogretmenler, gorev yaptiklan kurumun hem yoneticilerine
hem

de ogretmenlerine

aramadiklanru
olabilecegi

(%45, 71) belirtmis

konusunda

bulunmaktadir,

guven

duyduklanru

bir

kasrt

olmakla birlikte, giiven duymayarak

kasit

supheler tasidiklanrn

Her iki grup ogretmenlerin

temel sebepler yoneticilerin

belirterek

herhangi

belirten (%14,28)

ogretmenlerde

bu karuya varmalannda

etken olan

liderlik ozellikleri ve yonetim becerileri ile hem
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yoneticilerle

ve hem

de kurumda

tecriibeler ile karsilastiklan

gorevli

muamelelerdir.

mi.imki.in oldugu ancak bu yanhshklann

diger

ogretmenlerle

yasadiklan

Yoneticilerin yanhshk yapmalannm
bir kasrttan kaynaklanmadigi,

eksiklikleri, yanhs bilgi sahibi olma veya yanlis anlasilmalardan

bilgi

kaynaklanma

ihtimalinin daha kuvvetli oldugu gorusu hakimdir. Zaten orgutsel guvenin bir
tarumi da "cahsanlann,

yoneticilerin

ve diger paydaslann

iyi niyetine

ve

samimiyetine olan inancidir" (Memduhoglu ve Yilmaz, 2010:262). Seklinde ifade
edilmistir.

Bu sekilde

eksikliginin

dustmen

duzeltilmesi

ogretmenler

halinde

olumlu

Bununla birlikte yapilan yanhshklarda

yapilan

tepkiler

yanhshkflarjdaki

aldiklanm

bilgi

belirtmislerdir.

kasrt olmasi durumunu pek de uzak bir

ihtimal olarak gormeyen ogretmenler de bulunmaktadir. Bu grup dusunce sahibi
ogretmenler,

yapilan

uygulamalarda

aym

hatalarm

aym

kisiler

uzerindc

yogunla~mas1mn yalmzca tesaduflerle aciklanamayacagi, sikca tekrarlanan bu gibi
durumlann altmda baska sebepler aranmasi gerektigi kanaatini tasima egiliminde
olduklan soylenebilir.
3- Ogretmenler,

gorev

yaptiklan

okul/kurumdaki

yonetici

ve

ogretmenlerin kendilerine bir sey soylemeleri halinde inarup inanmama durumlan
hakkmdaki

goruslerini

ifade

ederken

tecriibeler

davramslanm

ayn tutma gibi bir dusunceye ulastiklan
ve ogretmenlerle

kurumun

yasarulanlann

kazandirdigi

yoneticiler

neticesinde,

birebir

orgutsel

gerek kurumsal

yapisi

kendilerine
ile kisilerin

soylenebilir. Buna gore

anlamda

gorevin

gerektirdigi

paylasimlar ve bu paylasimlar icin olusturulan ortamlar ile yapilmasi gereken
gorevler

konusundaki

yasamlanlann

iletisim,

gorev

bolii~iimii

gibi

birebir

durumlarda

edindirdigi tecriibeler ile informal boyutta yasarulan iliskilerin

kazandirdigi tecriibelerin isigmda kisiden kisiye degismekte olan bir inandmcihk
soz konusu hale gelmektedir diyebiliriz. Ogretmenler yoneticilerine her anlamda
guvenmek ve soylediklerine inanmak istemekte, aksi olmadikca onlann sozlerine
giivendiklerini
cogunlugu

ifade etmektedirler.

(%65,71)

belirtmektedirler.

yoneticilerine

Oransal olarak baktigirmzda
giivendiklerini

Hemen hemen ayrn durum meslektaslan

(%60) aym oranlara yakm duzeyde meslektaslann
Bu

inanci

ve sozlerine

engelleyen

durumlar;

birebir
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ogretmenlerin
inandiklanru

icin de gecerli olup

da sozlerine gtrvenilmektedir.

yasanan

olumsuzluklar,

guveni

zedeleyecek iliskiler, onyargi ile hareket edilmesi ile sahit olunan olumsuz
durumlardir. Burada da yine gerek yoneticilerin ve gerekse ogretmenlerin,
Turkiye gorevlilerine bakis acilanmn farkh olmasi ve kendilerine farkh
davramldigi izlenimine yol acacak zaman zaman haksizhk boyutuna varan
uygulamalardir diyebiliriz. Bunlann disinda yonetim bilgilerinin eksikligi ve
tecriibesizlik gibi durumlarda inandmcihk iizerinde olumsuz bir algi olusturmakta
oldugu soylenebilir.
4- Arastirmaya katilan ogretmenler kisisel dusunce veya degerler ile
yonetici ve ogretmenlerin dusunce ve duygulan arasmdaki farkhhklann saygiyla
karsilamp karsilanmadigi konusunda buyuk cogunlukla diyebilecegimiz bir
oranda (%74,28) saygiyla karsilanma durumu oldugunu soylemektedirler.
Kibns'a yurtdisi gorevi icin gelen ogretmenler Tiirkiye'de var olan Yavru Vatan
algisiyla adaya gelmekte ancak trafik diizeninden, elektrik sistemine kadar
kendisine yabanci gelen bir ortamla karsilasmaktadir. Hatta konusulan dilin
Turkce olmasma ragmen farkh bir sivesini duymakta, farkli bir iklime ayak
uydurmaya cahsmaktadir. Kendisinin geldigi Turkiye sartlanmn halen adada
mevcut olan yasam standartlan ve ahskanhklanndan farkh oldugunu gormekte ve
her firsatta kiyas yapmak durumunda kalmaktadir. Bu farkhhklann kulturel bir
zenginlik unsuru olarak gorulmesi halinde saygiyla karsilanmasi gerektigini
dustmen ogretmenler, gorev yaptiklan okul/kurumlarda bunun boyle oldugunu
memnuniyetle

ifade

etmislerdir,

Aym

zamanda

saygi

gormenin

saygi

gostermekten gectigi dusuncesinden hareketle isyerindeki ortamlarda yeni
karsilastiklan bu kulturun biitiin degerlerine ve bu kiiltiir ortammda yetisen
insanlarm duygu ve dustmcelerine saygiyla yaklasildigmda 90k kulturluluge hie
de yabanci olmayan genelde ada halkinm ozelde ise kurumundaki yonetici ve
ogrctmen arkadaslannm da kendilerinin duygu ve dusuncelerine, degerlerine karsi
saygiyla yaklastiklanm soylemektedirler. Hatta kendi duygu ve dusuncelerine
karsi bir merak bulundugu, davraruslanmn altmda yatan kiiltiirii, degerleri, duygu
ve dusuncelerini ogrenmek isteyenlerinde oldugunu boylece karsihkh etkilesim
icine girildigi de belirtilmistir. Genelde dini anlayis, hayati algilama, sosyal
yasam, ekonomik ve

siyasi dustmce farkhhklan

gibi ana bashklarda

toplanabilecek olan farkhhklann sikhkla giindeme geldigi, karsihkh bilgilendirme
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seklinde gecen konusmalann
etme

seklinde

son bulan

tartisma ve kavgaya vardmlmadan
sohbetlere

konu

oldugu

kendini ifade

belirtilmektedir.

Ancak,

ogretmenlerden bazilan da (%25,71) aradaki bu kultur ve onun beslendigi dini
anlayis

basta

olmak

uzere

farkhhklann

saygiyla

karsilanmadigma

sahit

olduklanm, kendileri boylesi davramslara maruz kalmarms olsalar da kendi duygu
ve dustmcelerine sahip, okulla ilintili olmak uzere (veliler gibi) bazi insanlarm bu
tur duygu ve dustincelerinden

dolayi antidemokratik

uygulamalara, kucumseme

ve hakaretlere ugradiklanm da gorduklerini belirtmektedirler.
5- Ogretmenler
durustluk

okuldaki

ve guvene dayah

%68,57'lik

yonetici

ve ogretmenlerle

olup olmadigi

konusundaki

olan iliskilerinin
arastirma

sorusuna

bir oranda durustluk ve guvene dayah bir iliski icinde olduklanm

soylemislerdir. Insarun icinin dismm bir olmasi gerektigini dustmen ogretmenler
bu durumun okul ve ozel hayat icinde gecerli oldugunu, ozel hayatmda hangi
ilkelerle hareket ediyorsa, is hayatmda da aym ilkelere bagli olarak hareket
etmesinin dogal oldugunu, bunun dismda bir tercihin ise normal olmadignu, rol
yapmak demek oldugunu ifade etmislerdir.
zamanda is arkadaslanndan

Boyle dustmen ogretmenler

aym

bir hayli takdir gorduklerini ve ozelliklede genelde

toplumda var olan ozelde ise yasadiklan olumsuz tecrubelerle edinilen onyargi ve
olumsuz

dtlstmcelerden

kendilerinin

ayn tutuldugunun

itirafmm

yapilmasmi,

arada kurulan samimi ve sicak iliskilerin durustluk ve guven temelli oldugunun
gostergesi olarak saymaktadirlar.
(%31,42)

birlikte

duygulanyla

cahstiklan

hareket ettiklerini,

Bununla birlikte ogretmenlerden

yonetici

ve ogretmenlerin

mikro

bazilan

da

milliyetcilik

yerli ogretmen - yabanci ogretmen gibi bir

aymmcihk ve onun getirdigi kayirmacihk anlayisiyla hareket edildigini belirterek

yurtdisi gorevinin kendilerine cazip maddi imkanlar getirmesinin memnuniyeti ile
yine yurtdisi gorevinin getirdigi gecici ogretmen statusunun olumsuzluklanm bir
arada yasadiklanrn ifade etmektedirler. Milliyetcilik duygulanna sahip olan
yonetici ve ogretmenlerce kendilerine gorevi bir gun bitecek olan -gecici
ogretmen- gozuyle bakilmasimn olumsuz bir algiyi da beraberinde getirerek,
dislanmalanna ve haksiz uygulamalara maruz kalmalanna sebep oldugunu
dusundurmektedir. Bu durum da yonetici ve ogretmenlerle olan iliskiler, ada
genelinde is arkadashgmm informal boyutlannm cok yaygm olmasmm aksine,
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yalmzca formal duzeyde kalan is arkadashgi seklinde olup sarnimi sicak iliskiler
kurulamamasi ile sonuclanmaktadir,
6- Okulda alman kararlann ve yapilan uygularnalann etik degerler ile
ortusmesi konusunda ogretmenler %62,85 oranmda olumsuz bir kanaate
sahiptirler. Gorev yaptiklan kurumlarda alman kararlar ve yapilan uygulamalarda
etik degerlerden daha cok, genel anlarnda kabul goren uygularnanm islerin
ahsilageldigi sekliyle yiiriitiilmesi ile kisilere ozgii is yapma bicimlerinin
uygulanarak kurumsalhgm oturmadigiru gozlemlediklerini soyleyen ogretmenlere
gore kurumlarda etik degerlerin dikkate almmasi birinci oncelik olarak
dusunulmemektedir. Etik degerlerin kisiye gore degistigini gozlemlediklerini
belirten ogretmenlere gore, etik degerler kisilere gore degismekte kiminin etik
olarak hicbir sakmca gormedigi uygularnalar kimine gore ise etik simrlar icinde
yer almamaktadir. Ogretmenlerin basit bahanelerle uzun sureli devamsizhk
yapmalan, derse giris cikislardaki duzensizlik ve bunun duzeltilmesi yolunda
etkili adimlar atilmamasi, ogretmenler sendikasmm ders saatleri icinde okulda
toplanti yapmasi, gibi uygularnalan ornek olarak gosteren ogretmenler gorev
yaptiklan okul/kurumlardaki uygulamalan ister istemez Tiirkiye'de gorev
yaptiklan okullar ile kiyaslamakta olduklarmdan bu ttir uygularnalarm etik
degerlerle ortusmedigini dusunmektedirler. Halbuki su an gorevli olduklan
kurumlarda boyle uygularnalar yapilmakta, yonetici ve ogretmenlerin de bu
duruma etik acidan bir itirazi bulunmamaktadir.
7- Yonetici

ve

ogretmenlerin

yaptiklan

uygularnalarmm hesabim

verebilecek duzeyde adil davramp davranmadiklan ve hesap verilebilirlilik
durumunun soruldugu arastirma sorusuna ogretmenler agirhkh olarak (%40) adil
davramlmadigi ve hesap verilebilirlilik durumunun olmadigi seklinde gorii~
belirtmislerdir. Daha onceki maddelerde verilen cevaplara uygun olarak
ogretmenlcr, okullarmdaki gorevli olan yonetici ve ogretmenlerin kisiler arasmda
aymmcihk olarak tammlanabilecek sekilde farkh davrandiklanru, bu farkh
davramsm altmda kisisel sebepler olarak gosterebilecegimiz akrabahk, yakmhk,
aym siyasi dusunceye mensubiyet veya milliyetcilik anlarnmda Turkiyeli, Kibnsh
aynmcihgi ve TC-MEB gorevlisi ogretmenlerin sahip olmadiklan sendikal
haklarm getirdigi davrams farkhliklannm gozlemlendigi seklinde goruslerini
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belirtmislerdir,
az

Yurtdisi gorevinin gecici statu saglamasmm bir dezavantaji olarak

once

siralanan

sebeplerden

yaptmlmayan/yaptmlamayan

gorevlerin

ogretmenler

adil

yoneticilerin

ayarlanmasmdan
secen

muamelesi

secimine

yapildigmdan

uygulamalarm

kendilerine

ogretmenlcrc

yaptmldigiru
ders

soyleyen

programlanmn

secmeli derslerde ders seciminin ve dersi

kadar

soz

yerli

davranmayarak,

nobet gorevlerine,

ogrencilerin

dolayi

bircok

alanda

etmislerdir.

Bu

kendilerine

haksiz

ve

ikinci
adil

suuf

olmayan

hesabirun sorulmasi konusunda olumsuz bir kanaate sahip olan

ogretmenler denetim mekanizmasi hakkmda da ya hie olmadigi veya olsa bile
hem kanun ve tuzukler cignenmeden ve hem de kimseye bir zarar gelmeyecek
sekilde

ara

dclayisiyla

cozum

formullerinin

da denetim

bulundugunu

mekanizmasmm

ve

yetersiz

yaptmmm

oldugunu

olmadigiru

vurgularmslardir,

Herkesin vicdamyla bas basa birakildigi boyle bir durumda kurumlarm isleyisi
kurumsalhktan
yurutulmekte

uzaklasmakta

ve

kisisel

bir

takim

oldugu kanaati hakim gibi gozukmektedir.

uygulamalarla

islerin

Arastirmaya

katilan

ogretmenlerden bazilan (%31,42) da ozellikle maddi konularm hesap verilebilir
sekilde

yapildigmi,

ettiklerine

sahit

belirtmislerdir.

yonetici
olduklanm

Hesap

ve

ogretmenlerin

ve

verilebilirlilik

bu

adalet

konuda
ve adil

duygusuyla

kendilerine
davranmanm

gorusunde olanlara gore (%28,57) ise kurumlarda

hareket

gilvendiklerini
kismen

oldugu

genel bir adalet havasmm

oldugu, maddi konularm cogunlukla seffaf bir sekilde yurutuldugu ancak kisilere
gore insiyatif kullanma noktasmda bu durumun bozularak bazilan
kararlar

almmasi

yoluna

gidilebildigi,

boyle

bir

durumun

icin lehte

da hesabmm

sorulmadigi, bireysel uygulamalarm genel teamullere donil~tilgil bir isleyisten soz
edebiliriz.
8- Yonetici ve ogretmenlerin islerini yapabilecekleri duzeyde bilgi-beceri
sahibi olup olmadiklan

ve bu durumun guven algisiru ne sekilde etkiledigi

seklindeki arastirma sorusuna ogretmenler birbirine yakm oranlarda olumlu (%40)
ve kismen (42,85) seklinde cevap vermislerdir. Aynca ogretmenlerden,
olduklan

okul/kurumlardaki

yonetici ve ogretmenlerin

gorevli

islerini yapabilecekleri

duzeyde bilgi-beceri sahibi olmadiklan ve bu durumun da gilven algisiru olumsuz
etkiledigini

soyleyerek

olumsuz

sekilde
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cevap

verenlerde

(%17,14)

bulunmaktadir, Arastirmaya katilan ogretmenler, calistiklan okul/kurumdaki diger
ogretmenlerin kendi alanlanyla ilgili uzmanhk bilgileri ve bunlan aktarmadaki
becerileri ile i~ yapma usulleri hakkmda da yoneticilerdekine benzer bir aymma
giderek, islerini iyi duzeyde yapabilenler ve yapmayan/yapamayanlar olarak iki
farkh sekilde degerlendirmislerdir.
Yonetici ve ogretmenlerin bir kismi gorevlerini hem en iyi sekilde
yapabilecek alan bilgisine ve hem de bunlan uygulayacak beceriye sahiptirler.
Ogretmenler gorev yaptiklan kurumlarda/okullarda aldiklan egitim ile uzmanhk
alanlarma giren konular hakkmda yeterince bilgi sahibi olan ve bu bilgilerin
ogretilmesi, uygulanmasi noktasmda beceri sahibi, gayretli-ba~anh yonetici ve
ogretmenlerin bulundugunu soylemislerdir. Ogretmenlerin kendi branslannda
gerekli ve yeterli egitimi aldiktan sonra meslege baslamalan ve ilgili surecleri
gectikten sonra bazi ogretmenlerin yonetici pozisyonuna atanarak mudnrluk ve
muavinlik kadrolannda yoneticilik yaptiklanm ve bu kisilerin gorevleri icin
gerekli olan yeterli donamma sahip olduklan kanaatini tasiyan ogretmenler bunu
icra noktasmda da 90k basanh
soylemektedirler.

Dogal

olan yonetici ve ogretmenler oldugunu

liderlik

ozellikleri

gosteren

yoneticilerin

okullarmda/kurumlarmda, ogretmenler uzerinde etkili olan ve bir fabrikamn
dislileri seklinde cahsan bir sistem oturtmus olduklanru, okulda gorevli diger
ogretmenlerin de kendilerini bu sisteme dogal bir sekilde uyan ve kendisini
onemli hissederek sistemin bir parcasi olarak gormesi ile sonuclanan kurumsal bir
yapi gorulmektedir. Arastirmaya katilan ogretmenler gorevli olduklan okullarda,
birlikte gorev yaptiklan ogretmenlerin arasmda kendilerini ogretmenlige, okuluna
ve ogrencilerine adamis kisilerin bulundugu, mesai kavrarm ile kendisini
simrlandrrmayan, yaz tatilleri de dahil olmak uzere ogrencileri icin cabalayan
ogretmenlerin varhgmdan soz etmektedirler. Bu ogretmenler ogretmenligi 90k
yonlu olarak icra etmekte ve islerini de gayet iyi yapmaktadtrlar. Yoneticilerin ve
ogretmenlerin bu durumlannm da guven algisma etkisi son derece olumlu
olmaktadir, Ancak bazi yoneticilerin yonetim becerilerini, bazi ogretmenlerin de
mesleki

bilgilerini

olmasi

gerektigi

kadar

yani

yeterince

uygulamad1klan/uygulayamad1klan da gcrttlmektedir. Bu durumun, yoneticilerin
kendi gorev smirlanm yasa ve yonetmelikleri uygulamak, yukandan gelen resmi
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yazilara cevap yazmak, sekreterya islerini yiirtitmek, inisiyatif kullanmayan bir
yonetim

anlayisi

seklinde

cizmesi

ile

dogal

liderlik

ozellikleri

gosterrnemelerinden, ogretmenler icin ise daha cok kendi ozel islerini yapmaya
zaman ve emek harcamayi dusunme, mesleki yorgunluk, denetim mekanizmasmm
yetersizligi gibi nedenlerle okuldaki isi ikinci planda gorme ve daha az
onemsemelerinden kaynaklandigi seklinde ozetlenebilecek bir durum oldugu
soylenebilir.
9- Yoneticiler ve ogretmenler acismdan soz ve davramslann tutarh olup
olmadigi, sik karar degistirme durumu ve birbirine benzeyen olaylarda farkh
davraruhp davramlmadigi seklindeki arastirma sorusuna arastirmaya katilan
ogretmenler, %57, 14 oranmda yoneticiler icin, %40 oranmda da ogretmenler icin
sik karar degisikligi oldugunu ve soz ve davramslanmn tutarh olmadigmi,
birbirine benzeyen olaylarda farkh davrandiklanm belirtmislerdir, Ogrctmenlerin
%42,85'i

yoneticilerin,

davranmayarak

tutarli

%60'1 da

ogretmenlerin

olduklanm

ve

sik

aym

karar

olaylarda

farkh

degi~tirmediklerini

soylemektedirler. Ogretmenler, yonetici ve ogretmenlerin akrabahk baglan,
yakmhk, dini, siyasi ve ideolojik goruslerine gore kisileri kategorize ettiklerini,
cahsanlar arasmda aymm yaparak kisiye gore farkh davramslar sergilediklerini ve
aym davramsi sergileyen iki kisiden birdigerine yukanda siralanan nedenlerden
dolayi daha anlayish ve toleransh davramhrken digerine karsi daha sert bir tutum
izlenildigine sahit olduklanm soylemektedirler. Bu noktada, ogretmenlerin en
temel gorevi olan ders ve nobet gorevleri konusunda sikhkla aym sekilde
davranan ( ders ve nobet gorevlerini aksatacak sekilde programmm en yogun
oldugu gunlerde pespese rapor-izin

kullanarak

devamsizhk

yapan)

iki

ogretmenden birine daha farkh davramldigi, ornegin aym gun icerisinde dersine
geciken iki ogretmenden birine karsi uyan yapihrken digerinin gormezden
gelinmesi gibi aymmcihklar yapildigmm gozlemlendigini belirtmektedirler.
Yurtdisi gorevlisi ogretmenler yerli yabanci aymmmm bir sonucu ve gecici
statunun kendilerine getirdigi dezavantajh bir durum yasadiklanna dikkat cekerek
kurumdaki tutarsizhklann altmda yatan nedenlerden birinin de kurumun/okulun
yoneticisinin veya ogretmenlerin, bir list amirlerine karsi kendisi hakkmda bir
imaj meydana getirme cahsmasi olduguna dikkat cekmektedirler. Yoneticilerin
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kararlanmn

sik sik degisme

davramslar

sergilemeleri

ihtimali,

birbirine

gibi tutarsizhklann

benzeyen

olmasi,

olaylarda

ogretmenlerin

farkh
gtiven

duygusunun olumsuz sekilde etkilendigi kanaati olusturmaktadir, Arastirmaya
katilan ogretmenlerin %60'1, birlikte cahstiklan ogretmenlerin genelde tutarh
davraruslar sergiledigi kanaatini tasimaktadir. Aym okul ortammda farkh
uygulamalarm yapilmasimn zaten mantikh olmadigmi kisilere gore farkh
davrarnlmadignu gorduklerini ifade eden ogretmenler, dogrunun bir ve degismez
oldugu ilkesine vurgu yaparak aynmcilik yapilmadigmi ve herkese aym sekilde
esit davramldigim soylemektedirler. Bu gorusteki ogretmenlerin gtiven algismm
da olumlu oldugu seklinde bir kanaat olusmaktadir.
10-

Gorev yaptiklan kurumlarda/okullarda kararlarm ortak bir sekilde

ahmp almmadrgi ve bilgi-alisverisinin yapihp yapilmadigi seklindeki arasnrma
sorusuna, ogretmenler,
kararlar

dogrultusunda

%54,28 oranmda kararlarm ortak almdigmi ve alman
karsilikh

bilgi

ahs-verisinin

oldugunu

(%77,14)

belirtmislerdir, Ogretrnenlerden, kararlarm ortak ahnmadigi gorusunde olan
(%45,71) ve bilgi ahs-verisinin yeterli derecede olmadigiru belirtenler de
(%22,85) bulunmaktadir. Okula ait butun kararlarm ortak bir sekilde almdigi en
etkili organ olan ogretmenler kurulu toplantilanmn resmi bir formalite olarak
algilanmasi, mumkun oldugunca kisa surmesi icin detaylara inilmeden, ana hatlan
ile yapilan konusmalardan ibaret kalmasi neticesinde islevini tam olarak yerine
getiremeyen, formalite bir toplanti olarak dusunulmesine yol acmaktadir,
Ogretmenler gorev yaptiklan

okullarda, okulu ilgilendiren kararlarm ya

ogretmenler kurulu toplantilannda veya zumreler bazmda yapilan toplantilarda
almdigim belirtmektedirler. Ancak en 90k uygulanan karar alma seklinin,
konunun muhataplanmn yoneticiler tarafmdan toplanmasiyla yapilan lokal
toplantilar ve bu toplantilarda alman kararlar seklinde oldugunu soylemislerdir,
Ogretmenler kurulu toplantilan, okulun talim ve terbiye kurulu gibi cahsmasi
gerekirken, kurum kulturu icerisinde oturmus bir uygulama olmamasi nedeni ile
bu islevini yerine getiremeyen sade bir toplanti olarak kalmaktadir, Hem
yoneticiler hem de ogretmenler dusuncelerini, fikirlerini tam olarak ifade
edememekte, eksik alman kararlar zaman icinde yoneticiler tarafmdan bireysel ve
gunubirlik olarak ahnmakta, bireysel uygulamalarm kuruma mal edilmesinde de
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sikmtilar meydana gelmektedir. Ancak karar alma sekli ne olursa olsun kurum
icinde alman kararlarm uygulanmasi sirasmda hem sorumlu olanlar hem de is
bolumu yapanlar, birbirlerine ve diger birimlere karsi islerin nasil gittigi, kendi
durumunun ne oldugu konusunda zaman zaman bilgiler vermektedir. Okulun sene
sonu gosterisi

icin tiyatro hazirlayanlar

haberdardirlar.

Bunun

tersinin

ile koro calistrranlar

yasandigi

durumlarm

da oldugunu

ogretmenler boyle bir durumda alman kararlann uygulanmasmm
kansikhklar
bilgisinin

meydana geldigini belirtmektedirler.
olrnadigi

onemli

kararlann

birbirlerinden
belirten

zorlastigun ve

Okul ortammda hie kimsenin

hayata

gecirilmesi,

uygulanmasi

zorlasmaktadir. Bilgi ah~veri~inin oneminin boyle durumlarda daha iyi anlasildigi
sonucu ortaya cikmaktadir.
11-

Yonetici

ve

ogretmenlerin

elestiriye

acik

olup

olmadiklan

seklindeki arastirma sorusuna ogretmenlerin, gorev yaptiklan okul/kurumlardaki
yonetici ve ogretmenlerin

elestiriye acik olduklanm belirtenlerin oram %57,14

iken elestiriye acik olmadiklanru
kabul veya reddedilmesinde,
sahiptir.

Dolay1s1yla

ifade edenlerin oram %42,85'tir.

Elestirilerin

kimin? - neyi? - nasil? Soyledigi aynca bir oneme

yurtdisi

gorevlisi

ogretmenler,

gorev

yaptiklan

okul/kurumlardaki pozisyonlarma gore farkh tepkiler aldiklanm soylemektedirler.
Buna gore de elestirinin kabul edilcbilirliligi

veya reddedilmesi

soz konusu

olabilmektedir. Elbette ki elestirinin yapici olmasi ve kusur bulmaktan 90k cozum
odakh olmasi gerekmektedir. Ogretmenler gorev yaptiklan okul/kurumlarda kendi
fikirlerine

deger

verildigini;

yapilmast

planlanan

islerle

ilgili

gorii~lerine

basvurulmasmi onerilerinin dikkate almmasmi ve yapilan islerin degerlendirildigi
toplantilara davet edilerek, problemlerin tesbiti ve 9oztim onerileri hakkmdaki
fikirlerinin

sorulmasmm

dustinmektedirler.

elestiriye

Yonetici

ve

acikhk

icin

ogretmenlerin

iyi bir

gosterge

kendilerine

oldugunu

zaman

zaman

damsmalan ile ortaya cikan bilgi eksiklikleri veya yanhslann dogru bilinmesi gibi
nedenlerden

kaynaklanan

memnuniyetlerini

durumlann

de

karsi

tarafm

ifade etmeleri, sozlerine, gorii~ dusunce ve onerilerine deger

verildiginin hissettirilmesi,

elestiriye aciklik icin yeterince fikir vermekte ve bu

tilr yonetici ve ogretmenlerin
kurumuna/okuluna

duzeltilmesinde

oldugu okullarda yurtdisi gorevlisi ogretmenler

katki koymamn

mutlulugunu
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yasayarak

orgiitlerine

daha

candan ve samimi olarak baglanmakta ve gtrvenmekte olduklan gorulmektedir.
Bunun yanm sira bircok kurumda/okulda,
ahnmayarak
oldugu

hatta hemen savunmaya

seklinde

soylenilcnlerin

karsi

elestiriler

mesnetsiz

coztun odakh yaklasimlann

gecilerek, yapilan elestirinin

ile elestiri

oldugunu

karsismda

dikkate
mesnetsiz

savunmaya

iddia etme ve elestireni

gecme,

bir bahane ile

elestirme gibi durumlar ya da mahalle baskisi olara nitelenebilecek durumlar da
gorulehilmektedir.

Soyle ki; islerin kurumsal anlamda bir isleyisten 90k kisisel

uygulamalar ve bunlann genellenmesi ile olusan i~ yapma usullerinde yanhshk
tespit edildigi veya duzeltilmesi yonunde fikir beyan edildiginde, eskiden beri biz
boyle

yapiyoruz,

eski

kar~1la~ilabilmekte

koye

ve yapilan

yeni
elestiri

adet

mi?

amacma

Seklinde

bir

ulasamamakta

anlayisla

yanhslar

da

duzeltilememcktedir.
12-

Gorev yaptiklan

okul/kurumlardaki

birbirlerine karsi saygih davrarup davranmadiklan

yonetici

ve ogretmenlerin

seklindeki arastirma sorusuna;

ogretmenlerin buyuk ccgunlugu (%82,85) yonetici ve ogretmenlerin birbirlerine
saygih davrandiklan

seklinde goril~ belirtmislerdir.

Ogretmenlerin bir kisrm da

(%17,14) yonetici ve ogretmenlerin birbirlerine karsi saygih davranmadiklanm
soylemislerdir,

Yurtdisi

gorevlisi

ogretmenler,

cahstiklan

okul/kurumlardaki

saygi ortarmm; kisilerin birbirlerine hitap etmelerindeki saygmhk ve yonetici ve
ogretmenlerin birbirlerinin isine kansmama, alanma mudahale etmeme seklindeki
saygiyi da kapsadigmi belirtmektedirler.

Kisilerin birbirlerine saygi cumleleriyle

hitap ettiklerinin gozlemlendigini ve kurum icinde hicbir konusrnanm tartismaya,
kavgaya donusturulmeyerek
saygi duyduklanm
yoneticilik

ifade etmektedirler. Ancak az sayida olsa da kurum icinde,

gorevlerine

anlasmazhk

atanma, kidem durumu

yasayan

davranmayarak,

insanlann birbirlerinin farkli dusunme hakkma da

yonetici

nezaket kurallanm

ve

gibi nedenlerle

ogrctmenlerln

cignedikleri

veya kisisel

birbirlerine

durumlarm

saygih

da zaman zaman

yasanabildigine sahit olduklanm soylemektedirler.
13-

Okulunuzun idari odalannda, ogretmenler odasmda konusulanlann

disan ctkmayacagma inamr misimz? Seklindeki arastirma sorusuna ogretmenler
cogunluk

olarak (%7 4,28) inanmadiklan

Okulundaki arkadaslanna

yonunde

bu konuda giivendiklerini
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goruslerini

belirtmislerdir,

soyleyerek idari odalarda,

ogretmenler odasmda konusulanlann

disan cikmayacagma inandiklanm

belirten

ogretmenlerin oram ise %25,71 'dir. Ogretmenler, normal ahlakm gerektirdigi ve
ozellikle de ogretmenlere asla yakismayacak bir durum olan dedikodu yapma,
arkadan konusma, sirlan ifsa etme gibi davramslann, ahlakm ogretildigi egitimogretim kurumlannda

asla yasanmamasi gereken cirkin davraruslar olarak kabul

edildigini ve ogretmen

arkadaslanna

Dedikodu

yapilmadtgi

ve okulda

gorusunde

olan

soyleyerek,

bazi

ozellikle

asla yakistiramadtklanm
konusulanlann

ogretmenler;

mesai

dedikodudan

disanya

arkadaslarrru

kacman

soylemislerdir.

kaliteli

cikartilmayacagi

90k iyi tanidigim

bir yapmm

varligmdan

duyduklan memnuniyeti ifade etmislerdir. Ancak, yurtdisi gorevlisi ogretmenler,
dedikodu sirlan ifsa etme ve arkadan konusmanm

cirkin, kotu ve yanhs bir

davrams olarak kabul ediliyor olmakla birlikte yaygm olarak gorilldtlgtlnu de
gozlemlediklerini belirtmektedirler.

Gorev yaptiklan kurumlarm yoneticilerine ve

ogretmenlerine bu konuda tam olarak giivenemediklerini
buyuk bir cogunlukla
cikabilecegi

da okulda konusulanlann

dusuncesi

giivenmeyen/giivenemeyen

tasimaktadirlar.
formal

soyleyen ogretmenler,

dedikodu
S0nu9

boyutta

iliskilerin

seklinde disanya
olarak

birbirine

yasandigi

mesai

arkadashklan

olusmakta ve ogretmenler arasmda, "acaba benim hakkimda rm

konusuluyor"

paranoyasma

dusme tehlikesi ile septik bir anlayisla yasamak

zorunda kalanlar olmaktadir. Attigi her adimm hesabmi yaparak, iyi mi - kotu mii
algilamr? Ne dusunulur?

kaygisiyla hareket eden ve mesai arkadaslanna

olarak giivenemeyen egitim cahsanlanmn

verimliliginin

tam

ve kuruma katkismm

miikemmel olmasi beklenemez.
14-

Okulunuzda mesleki doyumunuz hakkmda neler soyleyebilirsiniz?

Seklindeki arastirma sorusuna yurtdisi gorevlisi olan ogretmenler
yakm oranlarda, mesleki doyuma ulasabildiklerini
ulasamadiklanm

soylemislerdir

(%51,51 ).

mesleki acidan doyuma ulasma noktasmda
onceki

sorularda

ogrctmenlerm

ortamm

huzur

(%54,54) ve mesleki doyuma

Gorev yaptiklan

okul/kurumlarda

sikmti yasamayan

ve giiveni,

birbirlerine

cahsma

sartlan,

ogretmenlerin;
yonetici

durustlugune - sozlerine giivenilirlik, mesai arkadaslannm

ve
alan

bilgisi ve bunlan kullanabilme becerileri gibi sorulara verdikleri olumlu cevaplar
dogrultusunda ifadeler kullanarak, ozetle soylemek gerekirse cahsma ortammdan
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memnuniyet

ve

yoneticilere-ogretmenlere

gtiven

duyduklanm

ifade

eden

ogretmenler olduklanm gorliyoruz. Bu tur ortamlann mesleki doyum icin gerekli
altyapiyi olu~turdugunu ve bu cahsma sartlanna
doyum yasadiklanm

soyleyebiliriz.

alamna giren isleri yapabilecek

Gorev yaptigi kurumda

materyallere

imkam

hissedebilecegi

ortamda 9ah~tig1m ifade eden, yoneticilerinden,
ve velilerden

mesleki

kendi uzmanhk

sahip ve bunlan istedigi zaman

kullanabilme

ogrencilerinden

bulan,

sahip ogretmenlerin

kurumunda/okulunda

olumlu donutler

kendisini

alabilen

degerli

ogretmenlerden,

ogretmenler

yurtdisi

gorevinde yakaladigi basan ile bu hasannm getirdigi mutlulugunu yasayabilmekte
dolayisiyla da mesleki doyuma ulasabilmektedir diyebiliriz.
Mesleki
ogretmenlerin;
olumsuz

yeterli

bu konu hakkmdaki

ifadeler

Ogretmenler,

acidan

iceren

cevaplar

gorev yaptiklan

doyuma
arastirma
veren

ula~amad1klar1m
sorusuna,

ogretmenler

okul/kurumlarm

onceki

soyleyen
sorulara da

olduklarm1 gorliyoruz.

fiziki yapisinm,

okul olmaya

elverisli olmadigim, atolyelerin ya yetersiz veya en azmdan istedikleri sartlara
sahip olmadignu dli~linmektedirler. Derslerde kullamlacak ara9-gere9lerin,
malzemelerin eksik veya var olanlarmda istenildiginde ulasilmasi mumktm
olmadigi, fiziki olarak kotu sartlarda hizmet vermeye 9ah~1ld1g1m belirten
ogretmenler, ogrencilerin akademik basanlanmn 90k kotu oldugunu, istenilen
duzeyde geri donut ahnamadigmi, mesleki bilgi ve tecrlibelerini kullanabilecegi
rahat ve huzur verici ortam hulamadiklanru, onyargilarla yaklasimlann
kendilerinin motivasyonunu dli~fuerek huzursuz ve glivensiz bir ortamda
calismakta olduklanm ifade ederek, Tfukiye'de cahsttklan okullar ile mevcut
durumu her acidan kiyaslamakta, yeni ortamm sahip oldugu arti degerler ile
memnun olmakta fakat az once sayilan eksiler ve eksiklerin toplammdan dolayi
meydana gelen huzursuz ortamdan dolayi da olumsuz manada etkilenerek mesleki
olarak doyuma ula~amad1klarm1soylemektedirler.
15-

Mesleki gelisimin tesvik edilip edilmediginin soruldugu arastirma

sorusuna ogretmenler; mesleki doyumdakine benzer ve yakm oranlarda cevap
vermi~lerdir. Buna gore; mesleki geli~iminin tesvik edildigini belirten (%51,51)
ogretmenler ile mesleki gelisiminin tesvik edilmedigini belirten (%54,54)
ogretmenlerin gorli~leri arasmda, oransal bir yakmhk gorlilmektedir. Kuzey
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Kibns'ta hizrnetici egitim faaliyetlerinin gunden gune daha da onemsenerek her
gecen yil daha fazla sayida ve bransta, daha 90k ogretmene hitap eden faaliyetler
planlanmakta ve ogretmenlerin Ti.irkiye'de yapilan hizmetici egitim faaliyetlerine
katilmalan

yonunde

de cahsmalar

duzenlenen faaliyetlerin
duzeyde

olmaktadir.

Ancak

hali hazirda,

gerek

sayisi, gerekse bu faaliyetlere katihm oraru istenilen

bulunmamaktadir.

Hizmetici

egitim

faaliyetleri

ile

ilgili

olarak

ogretmenlere duyurular yapilmakta, ilgi duyan ogretmenler icin kanlabilecekleri
faaliyetler, kurslar bulunmakta, ancak katihm zorunlulugu olan faaliyetlerde bile
kanhmlar

istenilen

(hizmetici

egitim

zorunlulugu
yaptmm

duzeye ulasamamaktadir.

Ancak duzenlenen

kurslan,

toplantilar)

seminerler

ve

faaliyetlerin

bazilannda

olsa bile, katihm icin istekli olmayan ogretmenlere

uygulanmamasi

ve mesleki

gelisim icin yonetici

yeterince tesvik ve yonlendirme yapilmamasi

herhangi bir

ve ogretmenlere

gibi durumlar mesleki gelisimin

yeterince desteklenmedigi, tesvik edilmedigini dusundtlrmektedir.
kendilerini, branslannda

kanhm

Ogretmenlerin

zorlayacak bir ogrenci profili de bulamamalan

mesleki

acidan adanm kayip yillar olarak gorulmesi sonucunu dogurmaktadir.

Aynca,

yonetici ve ogretmenlerin, kendilerinin mesleki gelisimlerini tesvik edecek, onlan
yonlendirecek

sekilde gerek idari gerekse ic denetim mekanizmalarmm

guc seklinde cahstmlmadigi

da gorulmekte

oldugundan;

itici bir

boyle bir ortamda

stirdurtllebilir bir kaliteden soz etmek de zorlasmakta, kisilerin gelisim gosterme
yerine, en iyi ihtimalle mesleki yasammdaki

hali hazirda mevcut olan bilgi

birikimini korumaya ve boylece devam etmeye odaklanma seklinde bir mesleki
anlayis ve ahsilageldigi

sekliyle devam etmesi arzulanan bir mesleki yasam

gozlemlenmektedir.
16-

Fazladan gosterdiginiz

gayretleriniz takdir edilir mi? Seklindeki

arasurma sorusuna yurtdisi gorevlisi ogretmenlerin cogunlugu, fazladan gosterilen
gayretlerin takdir edildigini (%68,57) soylemekle birlikte, fazladan gosterilen
gayretlerin
Yurtdisi

takdir edilmedigi

gorevlisi

gorusunde

ogretmenler

olanlar da (%33,33) bulunmaktadir.

gorev yaptiklan

okul/kurumlarda

ogretmenlik

gorevlerini yaparken bu gorevlerinin yam sira idari cahsmalar, ogrenci hizmetleri,
sosyal ve kulturel etkinlikler,
torenleri,

yansmalar

izcilik, koro, folklor cahsmalan,

ve bunlar

gibi faaliyetler
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icin yaptiklan

anma-kutlama
cahsmalann

yoneticiler ve ogretmenlcr tarafmdan gerek sozlu gerekse takdir, tesekkur, katihm
ve hizmet belgesi di.izenlenmesi gibi yazih sekilde takdirle karsilandigim ve bu
durumdan buyuk bir memnuniyet duyduklanru ifade etmektedirler. Ogretmenlerin
fazladan yaptiklan

islerin sonuc itibanyla

kurumun/okulun

sonuclar doguyor olmasmm, takdir edilmelerini

kolaylastmci

da menfaatine

de

bir etkiye sahip

oldugu soylenilebilir. Ogretmcnlcr aynca okulla iliskili diger kisi ve kurumlardan
da (okul aile birlikleri, koruma demekleri, veliler vb.) aldiklan geri donutlerin
olumlu etkisinin kendilerini motive edici bir etkiye sahip oldugunu ve yurtdisi
gorevinin guzel ve tath hatiralan

olarak degerlendirdiklerini

belirtmektedirler.

Fazladan gosterilen gayretler genelde gonulluluk esasma dayah oldugundan bu
gayretlerin ve yapilan cahsmalann

takdir gormemesi bir sonraki cahsmalar icin

ogretmenlerin gonullu olmasmi zorlastirmakta,

iyi bir sey yapngr dusuncesi ile

hareket ediliyor ve kuruma katki koymanm mutlulugu yasamyorken takdir
gormeme en azmdan ogretmenleri demoralize etmekte oldugunu soyleyebiliriz,
17-

Dilek ve sikayetlerinin dikkate ahmp almmadigi ve gereginin

yenne getirilip getirilmediginin soruldugu arastirma sorusuna ogretmenler,
%68,57 dikkate ahrnp gereginin yerine getirildigi, %33,33 dikkate ahnmadigi ve
yerine getirilmedigi seklinde cevaplar vermislerdir, Okul yonetimine bir dilek
veya sikayet icin basvuran ogretmenler yine yukandaki sorulann paralelinde ve
birbirine yakm oranlarda olmak uzere, dilek ve sikayette bulunduklarmda bunlarm
dikkate almarak gereginin yerine getirildigini, bazi ogretmenler ise zaman zaman
dinleniliyormus izlenimi verilip hicbir islemin yapilmadigim yada hie dikkate
almmadiguu dusunmektedirler. Okulda kendilerince aksayan, olmamasi gereken
ya

da mi.idahale edilmesini

istedikleri

durumlarla karsilasarak

bunlan

kurumun/okulun yetkililerine haber verdiklerinde; ilk olarak gorilslerine kiymet
verildigi ve gorus ve dusuncelerinin dikkate almmasi anlamma geldigi icin kurum
amirinin olumlu bir yaklasim sergileyerek duruma mi.idahale etmesi/ettirmesi son
derece olumlu ve manidar karsilanmaktadir. Yurtdisi gorevlisi ogretmenler -her
iki ulkenin egitim sistemleri her ne kadar birbirine benziyor olsa da- baska bir
egitim sisteminin icinden gelmis, i.ilkelerini egitim ogretim alanmda temsil
yetenegine sahip, yetkin kisiler olarak algilandiklan ve kabul gorduklerinde;
kendilerinin gori.i~, dusunce, fikir ve cnerilerinden yararlamlabilecek egitimciler
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olarak algilanmasindan

memnuniyet

duyarak,

daha mutlu hissetmektedirler.

Ogrctmenlerin, branslan, ders programlan, okulun isleyisi, snuf duzenleri, buro
ve kirtasiye islemleri ile ve daha bircok farkh alanda gordukleri aksakhklann
dtizeltilmesi ya da islerin daha iyi ve verimli yapilabilmesi adma fikir ve oneri
olarak soylediklerinin

kabul gormemesi hem can sikici ve hem de kurumun

isleyisinin duzelmesi, bir adim ileri giderek daha verimli cahsabilmesi adma bir
kayip olarak gorulmesi gereken nahos durumlar olarak karsmuza cikmaktadir.

18-

Ogretmenlerin

tuzuk ve yonetmelik

gorevlerini,

kihk kiyafetlerini

gibi yasal dayanaklarm

ahsilmasi

zor bir surec olarak gcrulmektedir.

ozellikle

gorevin

ilk zamanlarmda

aradaki

duzenleyen kanun,

Turkiye' den farkh olmasi da
Yurtdisi gorevlisi ogretmenler
kurumsal

farkhhklara

cahsmakta yeni durumunu eski gorev ve sorumluluklanyla

alismaya

kiyaslama yoluna

gitmektedir.

5.2. Oneriler
Arastirmacilar icin oneriler:
1- Yurtdisi gorevinde bulunan ogretmenler gerek yazih ve sozlu smavlar
gerekse yurtdisi gorevinden once hazirhk seminerleri gibi sureclerden gecmis
olsalar da KKTC'ye geldiklerinde uyum semineri olarak isimlendirilebilecek

bir

egitim verilmeli ve ada gorevine bircok yonden hazir hale getirilmelidirler.
2- Okullanrmzda

guven duygusunun

gelistirilmesi,

guvenin onemi ile guvenin nasil gelistirilebilecegi

guven ve orgutsel

yonunde Bakanhk tarafmdan

bilgilendirici cahsmalar yapilmahdir.
3- Bakanhk
cahsmalar

tarafmdan

yapilmahdir.

kurumlarm

U zmanlarmca

guven

hazirlanrms

diizeylerinin

olculebilecegi

testler veya derinlemesine

incelemeler yapilabilmesine imkan tamyan nitel cahsmalara agirhk verilmelidir.
4- Ogrctmenlerin hem kendi okullarmda ve hem de kendileri gibi yurtdisi
gorevinde bulunan diger ogretmenlerle bireysel iletisimlerinin gelistirilmesi icin
etkinlikler planlanmahdir.

Bunlar zumre toplantilan

gibi resmi organizasyonlar

olabilecegi gibi informal etkilesimi mumkun kilabilecek piknikler veya sportif
aktiviteler de olabilir.
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5- Yurtdisi

gorevlisi

ogretmenler

Tilrkiye'deki ve hem de KKTC'deki

gorev

si.ireleri

boyunca

hem

ilgili mevzuatla yalmzca mazeret ve yilhk

izin gibi kendisini ilk elden etkileyecek konularla ilgilenmekte, diger mevzuata
yabanci kalmaktadir. Ada icinde yapilacak olan okul degistirme ve tayin istekleri
konusunda

ilgili mevzuat

yoneticileriyle
gecebilmek

hakkmda

anlasamamakta
icin

bilgilendirilmesini

yurtdisi

bilgi

sahibi olmadigi

ve zor durumda
gorevlilerinin

icin okul/kurum

kalmaktadir.
ilgili

Bunun

mevzuat

onune

konusunda

saglayacak kurs veya egitim seminerleri duzenlenmelidir.

6- Yurtdisi gorevlisi ogretmenler

uzmanhk

alanlanna

giren konularda

yalmzca kendi okulunda degil milli egitimin diger kurum ve kuruluslannda
degerlendirilerek motive edilebilirler.
7- Ogretmenlerin
cahsmalar
Bakanhk'la

yapmak

guven algilanm

uzere okullannda

koordineli

bir sekilde

olumlu etkileme

Ti.irkiye gorevlisi

Turkiye

gorevlisi

yollan

konusunda

bulunan

yoneticiler

ogretmenlerin

mesleki

calismalara katkilanrn daha aktif olarak saglayabilecek planlamalar konusunda
ortak cahsmalar yapabilirler.
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EKLER:

EK-1: GORU~ME FORMU

YURTDISINDA GOREVLENDiRiLEN OGRETMENLERiN OKULLARINDAKi ORGUTSEL
GUVEN ALGILARINA VONELiK DURUM tALISMASI
(KKTC ORNEGi)
I. SOLUM: KiSiSEL BiLGiLER
a.

Ka~ y1ld1r ogretmenlik vapivorsunuz?

b.

Ka~ vrldrr KKTC'de ogretmenlik

c.

Ne kadar suredir bu okulda gorev yap1yorsunuz? (

d.

Medeni durumunuz

e.

bgrenim durumunuz?

f.

Bransiruz nedir? Motorlu Araclar Teknolojisi

g.

Okul

ru-u

(

vapivorsunuz

nedir? Bekar (

Evli (

) ay/y1I
) ay/y1I

) -

), Yuksek Lisans (

Lisans (

ilkokul (

),

(

), Ortaokul (

), Lise (

cocuklu
), Doktora (

), Lise ve Ortaokul birlikte (

),

Meslek Lisesi (

II. BOLOM: ORGUTSEL GUVEN GORUSME SORULARI
13. c;all~ma ortarnrruzda

kendinizi

guvende

musunuz? brneklendirerek aciklavabilir

hissedebilecek

uygun ortarru

bulabiliyor

misiniz?

14. Okulunuzda vapilan herhangi bir vanhshkta kasrt arar rnrsrruz? Boyle bir durumda
okulunuzun;
a.

Yonetlcllerlne

b.

Ogretmenlerine

15. Okul vonettcilerlnlz

guvenlr misiniz?
guvenir misiniz? brneklendirerek acrklar rrusrruz?

ve/veya okulunuzdaki

ogretmenler size bir ~ey sovlediklerlnde

lnarur rmsrmz?
a.

Mudur ve diger vonetlciler icin orneklendirir misiniz?

b.

Ogretmenlere

guvenlr misiniz? brneklendirir misiniz?

16. Kislsel dusunce veya degerlerlnlzle,

vonetlcl ve ogretmenlerin

dusunce ve duygulan

arasmdaki farkhhklann savgrvla kar~1land1gm1 du~unuyor musunuz? Aciklar rntsiruz?

17. Okulunuzdaki vonetici ve ogretmenlerle

olan lltskllerinizln:
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a.

Di..iri..istli..ik

ve

stiyleyebilirsiniz.
b.

gi..ivene

davah

olmadig:

hakkmda

neler

Aciklar rrusrruz?

Alman karar ve uygulamalar
brneklendirerek

olup

etik ilkeler

ile ne kadar ortusmektedir?

acrklavabillr misiniz?

18. Okulunuzdaki ytinetici ve tigretmenler vaptrklan uygulamalarmm hesabiru verecek
di..izeydeadil davrandrklanru stiyleyebilir misiniz? Hesap verilebilirlilik durumu sizce
nedir? brneklendirerek acrklavabillr misiniz?
19. Okulunuzdaki ytinetici ve ogretmenler islerinl yapabilecek di..izeydebilgi-beceri sahibi
midirler? Bu durum sizin gi..iven algrruzt ne ytinde etkilemektedir? brneklendirerek
acrklavabilir misiniz?
20. Okulunuzdaki ytinetici ve ogretmenler sik karar degi~tirirler mi? 5oz ve davraruslan
tutarh

rrudrr? Birbirine

benzeyen olaylarda

farkh

davrarurlar

rm? Bunlan

okulunuzdaki;
a.

Yoneticiler acismdan: brneklendirerek aciklavablllr misiniz?

b. bgretmenler acismdan: orneklendirerek aciklavablllr misiniz?
21. Okulunuzda kararlann ortak almd1gm1 sovleveblllr misiniz? Yonetici ve ogretmenler
birbirlerine islerin nasil gittigi konusunda bilgi verirler mi? Elestlrive acik olundugunu
dusunuvor musunuz? brneklendirerek aciklavabilir misiniz?
22. Okulunuzda vonettci ve ogretmenlerin, birbirlerine savgih davrandrklanru sovlevebilir
misiniz? brneklendirerek acrklavablllr misiniz?
23. Okulunuzun

idari

odalannda,

ogretmenler

odasmda

konusulanlarm

drsan

crkmavacagrnainarur rrusrruz?brneklendirerek aciklar rrusrruz?
24. Okulunuzda mesleki doyumunuz hakkmda neler sovlevebilirsiniz? Mesleki gellsirnlniz
tesvik edilir mi? Fazladangosterdlglnlz gayretler desteklenir ve takdir edilir mi? Dilek
ve ~ikayetlerinizin dikkate ahndignu sovlevebilir misiniz?
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