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ONSOZ
Egitim, bir toplumun gelismislik duzeyinin gostergesidir. Iyi egitim almis
bireyler yetistiren ulkeler, her zaman daha ileriye gidebilir. Bu da ancak o iilkedeki
kaliteli egitim sistemi ve isini Iayikiyla yerine getiren ogretmenlerle mumkundur.
insanlarla etkilesimin en fazla oldugu mesleklerden biri de ogretmenliktir.
Ogretmenlerin

karsi

karsiya

kaldigi

bu

durum

beraberinde

tukenmisligi

getirmektedir. Bireysel ve orgutsel nedenlerle ortaya cikan tukenmislik bireyi etkisi
altma almakta ve i~ hayatma yapacagi olumsuz etkilerin yanmda aile ortamim da
kotil bir sekilde etkilemektedir. Gelecek nesillerin ve buna bagli olarak da
toplumlann gelismesinde biiyilk bir rol oynayan ogretmenlerin mesleki tukenmislik
durumlanm tespit etmek ve bu tukenmislik durumunun nedenlerini en aza
indirgeyebilmek hatta miimkiinse tamamen ortadan kaldirmak oldukca onemlidir.
Toplumumuzu daha ileriye tasiyacak ogrencilere rehberlik eden, onlarla
bilgilerini, tecriibelerini paylasan ogretmenlerin tukenmislik durumlanm tespit edip
gerekli

onlemleri

almak

Tukenmislik Durumlanna

acismdan
Iliskin

"Ortaogretim

Ogretmenlerinin

Ogretmen Gorusleri"

adh bu

Mesleki
cahsmada

ogretmenlerin mesleki tukenmislik durumlan tespit edilmeye cahsilmistir,
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OZET
ORTAOGRETiM OGRETMENLERiNiN
DURUMLARINA

MELEKi TUKENMi~LiK

n.tsxtx OGRETMEN

GORU~LERi

Ozberk, Kenan
Yiiksek Lisans, Egitim Ydnetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlamasi
Ana Bilim Dab
Tez Damsmanu Doe, Dr. Gokmen Dagh
Kasun 2015, 155 Sayfa

Bu arastirmanm amaci, KKTC'deki ortaogretim ogretmenlerinin mesleki
tukenmislik durumlanm ogretmen gortisleri ahnarak ortaya koymaktir. Cahsma
nitel desende olusturulmustur, Ortaogretim ogretmenlerinin mesleki tukenmislik
durumlanna iliskin ogretmen gorusleri degerlendirildiginden nitel arastirma
desenlerinden biri olan durum cahsmasi deseni kullamlrmstir. Arastirmanm
cahsma grubunu 2015-2016 ogretim yihnda Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti
Milli Egitim Bakanhgi Genel Ortaogretim ve Mesleki Teknik Ogretim Dairesine
bagh 6 farkh okulda gorev yapan ogretmenler arasmdan kartopu omekleme
yontemiyle secilmis olan 12 gonulltl ogretmen olusturmaktadir.
A91k uclu ve yan yapilandmlmis sorularla yiiz yiize gorusme teknigi
uygulanan arastirmada kanhmcilann ses kaydi almmistir. Eide edilen veriler nitel
veri analizi yontemiyle analiz edilmistir. Icerik analizi yontemi kullamlarak
cozumlenen bulgular tablolarla yorumlanrmstir,
Kanhmcilann

buyuk bir kismmm ders programlanmn yogun ve ek

gorevlerinin fazla olmasmdan sikayetci olduklan,

bikkmhk yasadiklan

ve

verimlerinin dii~tiigii gorulmustur, Ogretmenllk meslegine duyulan saygmm gun
iv

gectikce azalmasmm kauhmcilan iizdiigii, 2011 yilmdan sonra meslege baslayan
ogretmenlerin

ise

maaslanndan

memnun

olmadiklan

bu

durumun

da

performanslanm olumsuz etkiledigi sonucuna ulasilabilir. Ogrencilcrin bilincsiz ve
amacsiz, bilgi bakimmdan alt yapilanmn zayif olmalanmn, simfta disiplin
problemleri yaratmalarmm, ogrencilere verilen emegin karsiligmm ahnamamasmm
katihmci ogretmenleri yordugu, iizdiigii, hayal kmkhgma ugrattigi ve mesleklerinde
kendilerini gelistirmek icin bir istek duymamalanna neden oldugu soylenebilir.
Egitim sistemindeki aksakhklann, okul idaresinin ogretmenlerin ihtiyac duydugu
ogretim arac-gereclerini gidermede gecikmesinin ve okul idaresi tarafmdan
ogretmenler arasmda aynm yapilmasmm ogretmenlerin mesleklerinde daha iyisini
basarma, daha giizel bir seyler yapma istegini zedeledigi sonucuna ulasilabilir,

Anahtar sozciikler: ogretmen, mesleki tukenmislik, nitel calisma, ortaogretim,
egitim,

V

ABSTRACT
TEACHER OPINIONS ABOUT SECONDARY EDUCATION TEACHERS'
BURNOUT CONDITIONS
Ozberk, Kenan
MA, Educational Administration, Supervision, Planning and Economics
Thesis Advisor: Assoc. Prof. Dr. Gokmen Dagh
November 2015, 155 pages

In this study it was aimed to determine teacher opinions about the
occupational burnout of the teachers at the secondary schools in TRNC. The
research is conducted as a case study which is a type of qualitative research method.
It was carried out with 12 teacher participants who work at 6 different secondary
schools under the Ministry of Education in the TRNC during 2015-2016 academic
year. Snowball sampling was used to determine the participants. Semi-structured
interviews with open-ended questions were used to collect the data. The interview
was audio recorded. Content and thematic analysis were applied to process the data
and the findings were presented in tables.
Most of the participants complained about excess workload and
extracurricular activities. It was observed that they are tired and their efficiency is
being reduced because of these. The participants are upset about public opinions
about teachers getting lower and lower each day and teachers who were appointed
after 2011 are not satisfied with their salaries. It was found out that these cases
affect their performances badly. The research's findings show that students behave
in a senseless and purposeless way, that they have poor background knowledge, and
poor classroom discipline which causes the teachers feel fed up, exhousted and
vi

disappointed as a result of their painstaking but fruitless efforts. It can also be said
that the participants are reluctant to improve their occupational skills and knowledge
as a result of the matter just mentioned. It can be deduced that the defects in the
educational system, school administrators' being late to provide the educational
materials that the teachers need and discrimination done by the schools'
administration reduce the teachers' willingnes to achieve better in their occupation.

Keywords: teacher, burnout, qualitative research, secondary education, education.
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BOLUMI

ctnts
Arastirmanm bu bolumunde problem durumuna, problem cumlesine, alt
problemlere, arastirmanm onemine, varsayimlara, smirhhklara ve tammlara yer
verilmistir.
1.1. Problem Durumu
Ozturk ve digerlerine gore (2008), insanlar gunlerinin buyuk bir kismim i~
yerinde, yapacaklan isleri planlayarak gecirirler ve, bu planlamalann dogru bir
sekilde yururtulmesi icin bu kisilerin cevresindeki kisilerle etkilesim icinde olmasi
gerekmektedir.
Dericiogullan, Konak, Arslan ve Ozturk (2007), ozellikle insanlarla surekli
iletisim icinde olan bireylerin zaman zaman sikmtilarla karsi karsiya kaldiklanru,
ruhsal problemler yasadrklanm ifade ederek, egitim kurumlarmda cahsanlann da
surekli insanlarla etkilesim icinde olduklanndan tukenmislik yasayabileceklerini
vurgulamislardir.
Ogretmenler, aileleri cocuklannm egitim-ogretim faaliyetleri ile ilgili
bilgilendirmek, onlan yonlendirmek, okul ile aile aramda bir kopru olusturmak
zorunda oldugundan surekli ailelerle etkilesim icinde olmasi gerekmektedir. Bu
durum da ogretmenlerin surekli insanlarla yuz yuze olmasma neden olmaktadir
(Cemaloglu ve Sahin 2007).
Isikhan (2004) cahsmasmda ogretmenlik mesleginin, ogretmenlerin yogun bir
iletisim icinde olmalan ve buna bagh olarak stres yaratan durumlarla sik sik karsi
karsiya kalmalan nedeniyle ogretmenlerin ruhsal saghklanm tehdit eden ve buna
bagh olarak da cahsma kosullanm olumsuz yonde etkileyen risklerle dolu bir meslek
1

oldugunu belirtmistir, Turk (2004) ise ogretmenlerin diger mesleklerde cahsanlara
gore daha 90k stres yasamalanrun
arasmdaki cansmalar,
yetersiz

olusu,

tarafmdan

ogrencilerdeki

btirokratik

surekli

sebebini ogrenci ile ogretmen, okul ile aile

islerin

elestirilme,

disiplin problemleri,
coklugu,

smiflann

ogretmenlerin

okulun fiziksel acidan

kalabahk

alman

olusu,

toplum

kararlara

katihmmm

yapngi

ise kendini

saglanmamasi gibi nedenlere baghyor.
Kacmaz
verememesi,

(2005)

cahsmasmda

isiyle ilgilenmekten

tukenmisligi,

kisinin

kacmmasi, kendini yapacagi isten uzak tutmasi

olarak tammlarken bireydeki tukenmisligin

sonucunun verilen, liiznietin kalitesini

olumsuz etkiledigini ortaya koymustur,
Cahsanlar yaptigi isle ilgilenilmedigi, yaptiklan isle ilgili farkh bir sey ortaya
koyamadiklan

veya basansiz olduklanm dusundukleri zaman buyuk bir umitsizlige

kapihp tukenmislik hissesdebilirler

(Pines ve Keinon, 2005; Naktiyok ve Kaygm,

2012).
Bireyin

cahstig;

yaratabileceginden

kurum

ve birey

bunun onlenmesinin

icin

tukenmislik

arastirmalar

incelendiginde

sonuclar

gerekliligi uzerinde onemle durulmaktadir

(A vsaroglu, Deniz ve Kahraman, 2005). Mesleki tukenmislikle
yapilan

olumsuz

insanlarla

surekli

ilgili daha once

etkilesim

halinde

olan

mesleklerde daha sik gortllmektedir; bu meslek gruplanmn arasmda ogretmenlik de
yer almaktadir (Ozipek, 2006).
Girgin ve Baysal (2006) bir ogretmenin tukenmisliginin

sadece kendisini

degil, i~ arkadaslanru, velilerini ve ogrencilerini ve onlann aracihgiyla tum toplumu
olumsuz yonde etkileyecegini,

boyle bir durumla karsi karsiya kalan ogretmenin

egitim-ogretim faaliyetlerine katihmmm azahp zarar bile verebilecegini belirtiyorlar.

2

Ogretmenin surekli doktor raporu almasi, okula gee gidip erken aynlmasi,
okuldaki faaliyetlere katilmak istememesi ondaki tukenmisligin bir gostergesi olarak
karsimrza cikmaktadrr (Aktug, Susur, Keskin ve Baler, 2006).
Tukenmislik

yasayan birey, belirlemis

oldugu amaclara ulasamayacaguu

dnsunmeye basalar ve ciddi bir mutsuzluk yasar. Bu da onun fiziksel ve zihinsel
olarak yipranmasma neden olur (McKenzie, 2009). Cordes ve Dougherty (2003)'in
cahsmasmda belittigi gibi tukenmislik hissi bireyin depresyon yasamasma, uykusuz,
istahsizhk, bas agnsi gibi sikmtilardan sikayetci olmasma neden olur.
Ozcan

(2008)

mukemmelliyetci
problemler

tukenmislik

sendromunun

kisinin

olma arzusu, isini istemeden secmesi, isi ile ilgili ozel yasammda

yasamasi,

kaynaklanabilecegi

cahsmasmda

kati

kurallanmn

olmasi

gibi

bireysel

nedenlerden

gibi orgut iklimi, kidemi, maddi kazanci, i~ yerinin konumu, rol

belirsizligi ve catismasi gibi orgutsel nedenlerden de kaynaklanabilecegini
Egitim sisteminin amaclarma ulasabilmesi
isine kendini verebilmesi,

belirtiyor.

her seyden once ogretmenlerin

yaptigi isi severek yapmasiyla

miimkiindiir.

Gelecek

nesilleri yetistiren ogretmenlerin yasanus olduklan mesleki tukenmislik sadece kendi
verimliligini etkilemekle kalmayip okulun, velilerin her seyden onemlisi ogrencilerin
uzerinde

kottl

durumlanmn
sorunlann

etkilere

neden

olabilir.

Ogretmenlerin

mesleki

tnkenmislik

incelenmesi, elde edilen bulgulann degerlendirilmesi

ileride dogacak

erken zamanda tespit edilip coznmler bulunabilmesine

ve ogretmenin

saglayacagi egitim-ogretim

faaliyetlerinin

kalitesini artirmaya imkan saglayabilir.

Tukenmislige neden olan etkenlerin tespit edilip iyilestirilmesi ancak ogretmenlerin
tukenmislik durumlanmn incelenmesiyle miimkiin olur.
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1.2. Problem Ciimlesi

Ortaogretim ogretmenlerinin mesleki tukenmislik

durumlanna

iliskin

ogretmen gorusleri nelerdir?

1.3. Alt Problemler
1.

Ogretmenlerin okula gelirken nasil bir ruh hali icerisinde olduklanna

iliskin gorusleri nelerdir?
2. Ogretmenlerin, cahstiklan okuldaki fiziksel 9ah~ma kosullanna ve ogretim
arac-gereclerine iliskin gorusleri nelerdir?
3. Ogretmenlerin, haftahk ders programlanna ve varsa ek gorevlerine iliskin
gorusleri nelerdir?
4. Ogretmenlerin, mesleklerine duyulan saygiya, maddi durumlanna ve
mesleki gelisimlerine iliskin gorusleri nelerdir?
5. Ogretmenlerin, ogrencilere, okul yoneticilerine ve egitim sistemine iliskin
gorusleri nelerdir?
6. Ogretmenlerin, mesleklerindeki sahip olduklan enerjiye iliskin gorusleri
nelerdir?
7. Ogretmenlerin, meslek secimlerinden duyguklan memnuniyete iliskin
gorusleri neledir?
8. Ogretmenlerin, mesleklerinde daha iyisini basarmak, daha guzel bir seyler
yapmak icin caba sarf etme isteklerine iliskin gorusleri nelerdir?
9. Ogretmenlerin okul cikismda kendilerini nasil hissettiklerine iliskin
gorusleri nelerdir?

4

1.4. Arasnrmanm Amaci
Bu arastirmanm amaci, ortaogretim ogretmenlerinin mesleki tukenmislik
durumlanm ogretmen gorusleri almarak ortaya koymaktir. Yapilan bu cahsmayla
ogretmenlerin fiziksel cahsma kosullanna, haftahk ders programlanna ve ek
gorevlerine, ogrencilerine, okul yoneticilerine, egitim sistemine, mesleklerindeki
sahip olduklan enerjilerine, mesleklerinde daha iyisini yapma arzusunda olup
olmadiklanna iliskin gorusleri almarak mevcut durumu belirlemek ve ogretmenlerin
tukenmislik

durumuna

dtlsmemesi

icin

almabilecek

onlemleri

saptamak

amaclanmistir.

L5. Arastirmanm Onemi
Kisinin isini sevmesi, isinde mutlu olmasi yaptigi isin hizmet kalitesini
artirmakta, verimli olmasma katki saglamaktadir; ancak yaptigi isten zevk almayan,
cesitli nedenlerden isinde mutlu olmayan kisiler tukenmislik durumuyla karsi karsiya
kalabilmekte, hem kendisine hem de bulundugu ozgi.iti.in isleyisine zarar
verebilmektedir.
Ogretmenlik gibi gelecek kusaklan yetistirmede 90k onemli bir rol oynayan
bir meslekte agir i~ yiiki.i, is yiiki.ini.i paylasamama, uzun cahsma saatleri gibi cevresel
nedenlerle veya asm idealistlik, aile ortarm, beklentiler gibi kisisel nedenlerle
tnkenmislik yasayan bir ogretmenin yasamis oldugu tukenmisligin sonuclan sadece o
ogretmeni etkilememekte, meslektaslanm,

velilerini,

ogrencilerini ve onlar

aracihgiyla ti.im toplumu olumsuz etkilemektedir.
Ogretmende herhangi bir tukenmislik belirtisi varsa bunun tespit edilmesi ve
ahnmasi egitim-ogretim faaliyetlerinin kalitesinin artmasi bakimmdan
bir onem tasrmaktadir.
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Yapilan bu cahsmayla
ogretmenlerinin

hangi

kalabilecekleri

belirlenip

Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti'ndeki

durumlarda
bu konuda

mesleki

tukenmislik

riskiyle

ortaogretim
karsi

karsiya

atilrnasi gereken adimlar tespit edilmeye

cahsilrmstir.

Ogretmenlerln mesleki tukenmislikleriyle ilgili pek 90k nicel cahsma
yapilmasma

karsm bu konuyla ilgili KKTC'de nitel cahsmaya rastlanmamistir.

Cahsma, bu konuda nitel desende yapilan bir cahsma olmasi bakimmdan onem
tasunaktadir.

1.6. Varsaynnlar
1. Arastirmaya katilan ogretmenler, gorusme sorulanm icten yamtlamis olup
yamtlar mevcut olan durumu yansitmaktadir,
2. Bu konu ile ilgili yapilan literatfu taramasi arastirmanm gecerliligi
acismdan yeterlidir.

Snurhhklar
Arastirma;
1. 2015-2016 ogretim yihyla,
2. KKTC Milli Egitim Bakanhgi Genel Ortaogretim Dairesi ile Mesleki
Teknik Ogretim Dairesine bagli okullarla,
3. Secilen 6 otaogretim okulundaki 12 ogretmenle ve
4. Hazirlanan gorusme sorulanyla smirhdir.
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1.8. Tammlar

Ortaogretim Dairesi:

Oratokul ve liseyi kapsayan, yedi yilhk egitim ve ogretim

veren okullann tumunnn bagh oldugu kurumdur.

Ogretmen:

Egitim ve ogretim hizmetlerinin

gerektirdigi asil ve surekli gorevleri

yerine getiren kisidir.

Okul yoneticisi:

Herhangi bir okula mudur ya da miidi.ir muavini olarak atanan

kisidir,

Mesleki gelisim: Ogretmenlerin,

egitim-ogretim

faaliyetlerinin

kalitesini artirmak

icin meslekleriyle ilgili cahsmalarda bulunduklan bilgi ve beceri gelistirme surecidir.
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BOLUMII
ALANYAZIN VE iLGiLi ARA~TIRMALAR

2.1. Alanyazm
2.1.1. Ttikenmislik Kavrann
ilk olarak 1970'li yillarda mnsteri hizmetlerinde cahsan bir gorevlinin
yasadigr bir bunahmi ifade etmek icin kullamlan tukenmislik kavrami ashnda bu
tarihten once 1961 yilmda

isinden atnlarak

Afrika ormanlarma kacan bir

muhendisin yasamim konu alan "Bir Tukenmislik Olayi" isimli romanda
gecmektedir, Bu romanda tukenmislik bireyin yasadrgi bikkmhk ve isine karsi
. duydugu idalizmin sonmesi olarak kullamlrmsnr (Surgevil, 2006).
Hizmet sektorunde cahsan kisiler arasmda duygusal tiikenme durumunu
anlatmaya yarayan ve gunluk konusma dilinde kullamlan tukenmislik (burnout)
terimi 1974'te Herbeit Freudenberger•• in "Journal of Social Issues" de yaymladigi
bir makaleyle psikoloji literaturundeki yerini alrmstir (Peker, 2002).
Herbert Freudenberger tarafmdan Iiteraturdeki yerini alan tukenmislik
kavrarm surekli insanlarla ilesim icinde olan insanlarm yrpranmasi, yapngi iste
basansiz olmasi, enerji ve guc kaybi yasamasi olarak tarumlanrmstir ( Gulluce,
2006).
Dursun (2000) ise Maslach ve Jacson'm tukenmisligi insanlarla yogun iliski
icinde olan bireyleri fiziksel, ruhsal ve duygusal bakimdan etkileyen bir durum
olarak acikladiguu soylerken, Maslach ve Jacson'a gore tukenmisligin bitkinlik,
yorgunluk, umitsizlik, diger insanlara karsi olumsuz tutum izleme gibi belirtilerle
ortaya cikugim belirtiyor. Maslach ve arkadaslanna gore tukenmislik uc boyutlu bir
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sendromdur. Bu iic; boyut duygusal tukenme, duyarsizlasma ve dtlstlk kisisel basan
hissidir (Izgar, 2012).
insanlar ile yogun iliski icerisinde olan saghk hizmetleri, musteri hizmetleri,
ogretmenlik

gibi mesleklerde

cahsan kisilerde

daha fazla gorulen tukenmislik

durumu, onlann zamanla yipranmasma ve hizmet verdikleri kisilere karsi tutum ve
davramslannda degisikliklere neden olmaktadir (Karaodul 2003).
Tukenmislik ile ilgili pek cok tamm yapilrmstir, Bu tammlardan yola cikarak
insanlann

giinliik yasamlanm

bireyde isteksizlik,
•w.1.1uuw..1a.uuu

bitkinlik,

ve is yasamlanm

doyumsuzluk

olumsuz

yonden

yaratan bir durum olarak

(Alkan, 2004).

Tukenmisligm Belirtileri
Izgar'a gore (2012) tukenmislik, hizimet kalitesini olumsuz etkiledigi gibi
durumuyla karsi karsiya kalan kisinin sagligmi da olumsuz yonden

Bireyde tiikenme yavas yavas ortaya cikabilecegi gibi birden bire de ortaya
Verilen emek sonucu istenilen basanya ulasamama, iste maruz kalmanan
baski, bireyin ailesinin yasadigi saghk sorunlan, art arda girilen smavlar onda
LU-1'.'-'Him~m~

hissi yaratabilir (Dolunay, 2001).

Kisinin isiyle ilgili huzursuluklan onun isine yabancilasmasma neden olur.
da bireye duygusal anlamda bir tiikenme yasatir, Kisinin erisemeyecegi hedeflerle
karsiya kalmasi da onda tukenmislik durumunun ortaya cikmasmda etkilidir .
.•.•.••. ~.• u"

isine ve c;ah~t1g1 ortama karsi bir yabancilasma soz konusuysa, kisi kendisini
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bu ortamdan uzaklastirmaya,

izole etmeye baslarmssa bu durum onun tukenmislik

durumuyla karsi karsiya kaldigmm ifadesidir (Sahin, 2007).

2.1.2.1. Fiziksel Belirtiler:
Tukenmislik durumuna dusen kisiler cahsma yasamlannm ilk yillannda tiim
zorluklara karsismda yiiksek bir performans sergileyen, enerjik, kendine giivenen,
isini biiyiik bir istekle yapan, fazla mesaiyi sorun etmeyen kisilerdir, Cahsma ortami
zamanla bu kisilerin metabolizmalanm

olumsuz etkilemekte ve enerjilerinin kisa

siirede tiikenmesine neden olmaktadir, Kisinin enerji kaybi yasamasi ciddi anlamda
fiziksel sorunlan da beraberinde getirmektedir. (Freudenberger ve Richelson, 1981;
Akt: Ardic ve Polatci, 2009)
Baltas ve Baltas'a
~wm.uu.i

gore (2006) uykusuzluk,

bas agnsi, solunum gii9liigii,

yorgun ve bitkin hissetme tiikenmenin fiziksel belirtileridir. Soz konusu

sikmtilar artarak devam ederse ve beraberinde kalp rahatsizhklanni,

cilt

hatta zamanla cinsel isteksizligi getirirse tukenmisligin arttigi ve
UL,.J.UU.U

bir kisiden yardim almmasi gerektigi scylenenbilir (Gezer, 2009).

2.1.2.2. Davramssal Belirtiler:
Cam (2005)

tukenmisligin davramssal belirtilerini erken ofkelenme, ise

gitmek istememe, bireyin kendine duydugu saygi ve giivende azalma, ailevi sorunlar,
hissi, begenilmedigini dusnnme, unutkanhk, alayci olma seklinde ortaya

Sahin (2007) ise suphecilik, ahnganhk, is doyumsuzlugu, ise vaktinde
i::;c1m,.am;,

asm derecede ilac, alkol, tiitiin alma, cevresindeki kisilerden uzaklasma,
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ice kapanma, sucluluk duygusuna kapilma, hevesin kmlmasi, kolay aglama, kolay
konsantrasyon

olamama,

durgunluk,

rol catismasi

yasama,

gorevlilere

fazla

giivenme veya kacmma, bagh olunan kuruma karsi ilginin azalmasi, yapacagi isleri
erteleme veya sfuiincemede birakma, i~ konulannda

tartismak istememe, suclayici

olma gibi belirtileri tnkenmisligin davramssal belirtileri arasmda saymaktadir.
Bireyin bu davramslan sergilemesi tukenmislik duygusunu daha fazla icinde
tutamadigim

gostermekte

ondaki tukenmislik

boyutunun

ciddi oldugunu

ortaya

koymaktadir (Siirgevil, 2014).

2.1.2.3. Psikolojik Belirtiler:
Sabuncuoglu

ve

Tuz

(2008)

cahsmasmda

tukenmisligin

psikolojik

belirtilerinin motivasynon eksikligini, suphecilik, kendini degersiz hissetme, kaygi,
ofkelenme, huzursuzluk olugunu soylemektedir.
Oktem'e

gore (2009) tukenmislik

bireylerde performansta

dii~ii~, isinden

oldugu zevki artik alamamasi, daha once biiyiik bir zevkle yaptigr seyleri artik
aµm'1.K.

istememesi, isiyle ilgili tutumlannm olumsuz bir hal almasmdan dolayi

onxnuuc yasamasi gibi sekillerde ortaya cikabilir.

Cam (2005) ise cahsmasmda tukenmisligin duygusal-ruhsal belirtilerini ailevi
uyku duzensizligi, depresyon, i9 sikmtisr, yabancilasma, oz gucende
~auna,

almganhk, endise ve ilgisizlik olaral siralamaktadir,
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2.1.3. Ttikenmisligin Nedenleri
Yeniceri, Demirel ve Seckin (2009) tukenmisligin, mesleginde birtakim
beklentileri olan ancak bu beklentileri karsilanmayinca buyuk bir yikim yasayan ve
enerjisinin tukendigini hisseden bireylerde etkili oldugunu belirtmislerdir, Bunun
yam sira bireyin calisma ortammda karsilasng; problemler de strese buna bagh
olarak da tukenmislige neden olabilir (Naktiyok ve Karabey, 2005).
Bireyin yasadigi tukenmislik nedenleri arasmda en 90k goze carpanlar
cahsanlara ulasamayacaklan hedefler konmasi, fazla i~ ynku, cahsma arkadaslannm
motivasyon eksikligi, bireyin yaprms oldugu isle kisiliginin uymamasi, sosyal
destegin yeterli olmayisi gibi durumlar sayilabilir. Kisiyi tiikenme noktasma getiren
nedenlerin incelenmesiyle mesleki tukenmislik kavrammi anlamak mumkundur
(Isikhan, 2004).
Mesleki tukenmisligi etkileyen faktorler bireysel faktorler ve orgutsel
faktorler olmak uzere iki bashk altmda toplamr:

2.1.3.1. Bireysel Faktorler
lzgar (2001) cahsmasinda yas, cinsiyet, cocuk sayisi, medeni durum, ise asm
derecede baghhk, meslekten aldman doyum, empati becerisi, kendini isinde yeteli
gorup gormeme, ic ve d1~ kontrol odakh olma, kisisel ihtiyaclar gibi bireysel
faktorlerin tukenmisligin nedeni olabilecegini belirtir.
Tukenmislige etki eden bir diger faktor de kisilerin beklenti duzeyleridir.
Beklenti duzeyi kisinin kendini tammasi, kendilerine sunulan firsatlan gcrebilmesi
ile ilgilidir. Birey yanhs algilama ve degerlendirme sonucu gercekci olmayan
beklentilerin icine girebilir ve bunun sonucunda kendine olan guveni sarsilarak
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yetersizlik hissine kapilabilir. Buda bireyin tukenmislik durumuna dttsmesine neden
olur (Surgevil, 2006).
Isikhan (2014) kendini kontrol edememe, fazla cahsma, degerlerinden odun
verme, maddi problemler, gergin bir yapiya sahip olmak, iyi bir egitim almama,
basaramama korkusu, kendi ihtiyaclanm dikkate almama, sosyal engellenme gibi
faktorleri tukenmisligin bireysel nedenleri arasmda srralamaktadir,
Kisilik ozellikleri insanlann stresle mucadele etmesinde ve tukenmislik
durumuna dii~iip dusmemelerinde onemli bir rol oynamajq11d1r. I.1iir. ki~i icin stres
yaratan durum diger bir kisi icin stres yaratmamakta ya .da bu.stres kayna.g111dan daha
az etkilenmektedir. Buda o kisinin daha az davranissal, zihinsel ya da fiziksel sorun
yasamasma neden olmaktadir. "A" ve "B" tipi olmak uzere iki kisilik ozelligi
bulunmaktadir. "A" tipi davranis biciminde olan kisiler gergin telash, kavgaci bir
tutum sergilediklerinden saghksiz, dengesiz ve mutsuz bir yasam siirmektedirler
(Barutcugil, 2002). Izgar (2001) "A" tipi kisilik ozelligine sahip olanlann ice donuk
ve bireysel cahsmaktan zevk aldiklanru belirtir.
"B" tipi kisilik ozelligine sahip olanlar rahat ve huzurludurlar; gerilim ve
telastan uzak dururlar. Bunlar "A" tipinin tersine saghkh, dengeli ve mutlu bir yasam
~fuerler. Cevresindekilerle iyi iliskiler kurarlar. Espri yetenekleri gelismistir ve
yaratic1d1rlar. Cahsmayi severler, haklanm kimseye yedirtmezler. Karsismdakilere
J.car~1 saygihdrrlar (Barutcugil, 2002). lzgar'a gore (2001) "B" tipi kisilik ozelligini
{~~1yanlar disa donuktur, problemlerini cevresindekilerle paylasir ve toplumsal
a.h~malardan hoslamr, "A" tipi kisilik ozelligine sahip olan kisiler tukenmislige
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2.1.3.2. Orgiitsel Faktdrler
Scott (2006) tukenmisligin nedenlerini su bashklar altmda aciklamaktadrr:
Af1k Olmayan istekler: Cahsana verilen is net bir sekilde aciklanmamissa,
isin gerekleri siirekli olarak degisiyorsa, beklentiler net bir sekilde belirlenmemisse
cahsanlar tukenmislik durumuyla karsi karsiya kalabilir.
Olanaksiz istekler: Cahsana verilen isin nasil, ne zamana kadar yapilmast
gerektigi acik bir sekilde aciklanmahdir ve beklentiler ise uygun olmahdir. Eger bir
icin verilen sure o isi tam olarak yerine getirmeye yetmiyorsa veya o i~i istendigi
yapmak milmkiin degilse cahsanlar tukenmislik yasayabilir,
Uzun Siireli Ost Diizeyde Stresli Zamanlar: i~ verenler, cahsanlara uzun
cahstiklannda gerekli dinlenme zamamm vermez ve onlara rahatlama firsati
bu durum uzun sure cahsan ve agir bir i~ yi.ikii altma giren cahsanlarda

.:>UlllUCIL."a

yaratabilir. Cahsma silresinin simrlanmasi cahsanlann verimliligini artmr.
Basarisizhk Iein Biiyiik Sonuelar: Bazi meslek gruplannda hata riski
yoktur. Yapilan hatalar kotu sonuclara neden olabilir. Bu da cahsma
i:1..;,ru.111111

daha fazla stresli yapmakta ve tiikenme riskini artirmaktadir.

Kisisel Kontrol Azbg1: insanlar ugrasnklan isle ilgili kararlar verdiklerinde
karsilastiklan sorunlan cozmedc dusuncelerini rahat bir sekilde ifade
yaptiklan isi daha 90k benimserler. Alman kararlarda soz hakki olmayan
tukenmislik durumuna dusme riski daha fazladir.
Takdir Eksikligi: Kisinin yapnus oldugu bir i~ karsismda takdir gormesi
ouuuenuirumesr

onun moralinin yiikselmesine neden olur. Ovgunun ve odulun

ya da az oldugu durumlarda tukenmislik riski artar, calisan icin cahsmak da
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Zayif Iletishn: i§ ortammda bireyler arasi iletisimin zayif olmasi beraberinde
bazi problemleri de getirir bu problemler de ondaki tukenmislik riskini artirabilir.
Y etersiz Karsrhke i§ verenin cahsandan

beklentisi yuksek ancak verdigi

tlcret dusukse cahsanlar kendilerine hak ettikleri degerin verilmedigini dusunmeye
baslar ve tukenmislik riski artar.
Zayrf Liderlik: Orgutteki lider, cahsanlann tukenmislik durumuna dusmesini
engellemede veya buna katkida bulunmada buyuk bir rol oynar. Cahsanlar, liderleri
tarafmdan bir sorun yasadiklannda
basanlannm

odullendirildigini

desteklendiklerini,

orgiit icin degerli olduklanm,

gordukleri zaman verimleri artar; ancak orgtit icinde

bir lider tam bunlann tersini yapiyorsa, onlan takdir etmiyor, haksiz yere tehdit
ediyorsa, guvende olduklanm hissettirmiyorsa

yani zayif bir liderlik sergiliyorsa

cahsandan verim almak yerine cahsanlann tukenmislik durumuna dusmesine neden
olur.
Bireydeki tukenmisligin
kullanma,

i§ kazalan,

orgute yansimasi ise ise gee gelme, surekli rapor

yeni bir seyler yapmaktan

kacmma, ise karsi isteksizlik

seklinde karsimiza cikmaktadrr (Gunes, Bayraktaoglu ve Kutanis, 2009).

2.1.4. Tllkenmlsllgln

Sonuelari

Tukenmisligin verilen gorevi aksatma, ortamdan uzaklasma, izinsiz olarak ise
gelmeme, performansta ve buna paralel verimde dii§ii§, aile icinde sorunlar yasama,
msan iliskilerinde

bozulma,

i§ doyumsuzlugu,

orgiite baghhgm

azalmasi,

isten

istegi, stirekli sikayet etme, psikolojik ve fiziksel problemler gibi sonuclar
aouecegnu soyleyebiliriz (Surgevil, 2006).
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Tukenmisligin sonucu olarak ortaya cikan onemli sonuclardan bazilan sunlardir
(Izgar, 2001):
Stres belirtileri
Y ogun stres altmda olan bireylerde depreyon, isteksizlik, tatmin olamama,
dikkat dagimkhgi, unutkanhk, karar vermede gucluk, elestiriler karsismda asm
derecede hassasiyet gibi duygusal tepkilerin yamnda goreve vaktinde gelmeme, i~
tatminsizligi, yuksek kaza riski, verimsizlik gibi orgutsel tepkiler de ortaya
cikmaktadir,

i~ hayatma

etkileri

Maslach (1982) ve Gopplet (1978) tukenmislik durumunun etkisinin en fazla
kisinin i~ performansmdaki dil~il~ oldugunu ortaya koymaktadir. Bireyin niteliginde
ve kalitesinde kendini gosteren bu durumun sonucunda bireyde is motivasyonu
duser, birey gergin olur, itici davramslar sergiler ve kendini yenileme ihtiyaci
hissetmez.
Tukenmislik durumunu yasadigr icin isten aynlmak isteyen ancak bunu
yapmak icin kendinde gerekli gttveni bulamayan birey zorunlu olarak orgutte
kalmaya devam ederse orgurttln maddi olarak zarar gormesine neden olur.
Bulundugu orgilte bagh olmayan, ise devamsizhk yapan, is tatminsizligi yasayan
birey orgutun basansim, verimliligini, uretim kalitesini dil~urur; bireyin kafasi
kanstigmdan ve i~ yapma yetenegi azaldigmdan i~ kazalan artar. Tukenme yasayan
birey birlikte 9ah~tig1 kisilerle cansma yasayabilir, yapilacak islere engel olarak
orgute ciddi zararlar verebilir. Tukenmislik durumu sadece bu duruma dusen kisiyi
degil cevresini de olumsuz sekilde etk:ilemektedir(Ardicve Polatci,2009).
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Kararsizhk
Her seyi kendine dert etme ve bireyin kendi kendisiyle miicadelesi seklinde
kendini

gosteren

olmaktadir,

kararsizhk,

Kararsizhk

bireydeki

endise

ve iiziintiiniin artmasma

neden

bireyin elindeki i~i bitirmek yerine surekli ertelemesine,

yetersizlik hissine kapilmasma neden olmaktadir, Kendisine giivenmeyen kisi bir ise
neresinden, nasil baslayacaguu bilrnedigi gibi bu isin sonuclanni da gorememektedir
ve bundan endise duymaktadirla-.

Yorgunluk belirtileri
Bireydeki
durumuna

neden

asm

yorgunluk

sinirlerin y1pranmasma ya da zihnin durmasi

olur. Bu durum

bireyin

kaygr

duymasma,

saglikh

kararlar

verememesine, yaptigi isten keyif alamamasma neden olur. Zihin yorgunlugu sikmtiya
sikmn ise bireyin kar§tsmdaki i§e karsi ilgisiz davranmasma yol acar. Tllkenmislik
durumuna dusen bireyin yasarrus oldugu yorgunluk bireyde fizyolojik olarak kendini
gostermeden once bireyin performansm1 olumsuz yonde etkileyebilir.

Davrams bozukluklari
Duygusal tukenme yasayan birey amacma ulasmakta gucluk cekmektedir, Bu
durum da onun ruhsal durumunu olumuz bir sekilde etkilemekte, cevresindeki kisilerle
ili§kilerinin bozulmasma neden olmakta, i§ yerinde uyumun bozulmasma ve eansmatann
yasanmasina

sebebiyet

vermektedir.

Psikolojik

tatminsizlik

bireyde

davranis

bozukluguna ve bireyin diger insanlarla olan isikilerinde sorunlar yasamasina neden
olmaktadir.

Yaptig1 i§i sevmeyen, cahsma ortammda huzur bulamayan, hicbir seyden zevk
almayan birey kendini rahatlatmak icin asin yemek yeme, alkol tiiketme gibi saghgim tehdit
edecek davranislarda bulunabilir. Gerginligini azaltmak isteyen birey sakinlestiric] ilac
lrnllanIIDma gidebilir hatta uyusturucu dahi tiiketebilir. Tukenmisllkten l\.11ym11.\uu1i:1..11

yasananlar bireyin saghgnn tehdit ettigi gibi isteki verimini de dii~iiriir (Ard19 ve Polatci,
2009).
Bireyde

gorulen

tukenmislikle

gorulilr.

Bas

agnsi,

ilgili vaktinde
oz giivende

onlem
azalma,

almmazsa
erken

tukenmisligin

belirtilerinde

artis

ofkelenme

gibi

tukenmisligin

basmda gozlemlenen belirtiler zaman ilerledikce daha kotu bir hal almaya

baslar ve bireydeki tnkenmislik durumu intaharla sonuclanabilir (Koyuncu, 2001).

Ailesel Sonuelar
Bireyin yasamis oldugu tukenmislik durumu sadece i~ yerinde kendisini
gostermeyip ev ortannm da olumsuz bir sekilde etkileyebilmektedir. Duygusal olarak
yorgunluk yasayan bir kisi eve geldigi zaman da kendisini fiziksel olarak yorgun ve
gergin hissedecektir. i~ ortammda yasadigi sorunlan eve de getireceginden ailesine
ayiracagi zaman azalacak, i~ yeriyle ilgili sikayetler on planda olacak bu durum da

aile icinde gerginliklere ve catismalara ortam yaratacaktir. lsteki gerginlikten dolayt
evde sikmtih anlar yasayan ciftler problemin kaynagmi i~ ortammdaki sorunlarda
degil de kendilerinde arayarak aynlma noktasma gelebilir ve kisideki bu tukenmislik

r1,,,..,....,,, kotii sonuclara neden olabilir (Onnen, 1993)
Ardic ve Polatci (2009) ozellikle kadmlarm i~ yasammm dismda ev isleriyle,

ilgilenmek zorunda olduklanm ve bu nedenle iki vardiyah bir cahsma
icinde

bulunduklanm

bulamamalanndan

UL.iUAJ.a.uu,

kendilerine

ayiracak

vakit

tilkenme olasihgmm erkeklerden daha yilksek oldugunu

Tukenmislik
tam

scyleyerek

durumuna

olarak yerine

dusen

kadmlann,

ailesi

getiremeyebileceklerini boylece

ile
aile

sorunlann ve catismalarm yasanabilecegini ifade etmislerdir.
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ilgili
191

2.1.5. Ttlkenmislikle
Tukenmislik
etkilemektedir.

Basa Cikma Yollari

durumu bireyin kendisini, cevresini ve i~ yasammi olumsuz

Tukenmislikle

mucadele edebilmek icin bu sorunun varhguu

ve

onemini kabul etmek gerekir (Alkan, 2014 ).
Bireyin icine dusebilecegi tukenmislik durumunu onleme veya tukenmislik
durumun icine dusmusse basa cikabilmek icin tukenmislige neden olan unsurlann
tespit edilip bunlann
kacmrlmazdir

en aza indirgenmesi

ve bu durumla mucadele

(Oktem, 2009). Bu durumla mucadele

edebilmede

edilmesi

bireylerin

ve

orgutlerin kullanabilecegi birtakim teknikler mevcuttur (Alkan, 2014).

2.1.5.1. Ttikenmislikle

Basa Cikmada Bireysel Onlemler

lzgar (2001) cahsmasmda,
bireylere

ulasilmasi

imkansiz

bireylerin tukenmislikle
hedefler

degil

de

bas edebilmeleri

gerceklestirilebilir

icin

hedefler

belirlemelerini, durmadan cahsmak yerine zaman zaman ara vererek dinlenmelerini,
90k

gerekli

~-~+~-i

••i,..n-

goriildiigii

takdirde

i~

degistirmelerini,

izinlerini

kacmmalanni, bireyin kendini tamyip ihtiyaclannm

kullanarak

farkmda

bireyin sahip oldugu potansiyeli kullanarak kendini gerceklestirmesini
Bu maddeleri su sekilde ozetleyebiliriz:
Gereekei hedefler belirleme : Bireyin gerceklestirilmesi miimkiin olmayan
veya idealleri varsa bu planlanm gerceklestiremeyince tukenmislik yasar,
Dinlenme:

Kronik stres altmda olan bireylerde fiziksel rahatsizhklar

baslar. Bu nedenle bireyin asm yorgunluktan ise ara vererek kacmmasi,
gevseme ve meditasyon teknikleriyle kendini rahatlatmasi onun verimini
dusurmemesinde ve tukenmislik yasamamasmda etkilidir.
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i~ degi~tirme: Birey i~ yerinde mutlu degilse ve isini degistirmiyorsa
tukenmislik durumunun daha da kotii bir hal almasma neden olabilir. Monotonlugu
azaltmak ve i~ degistirmek bireyin tukenmislik durumuyla mucadele etmesinde bir
yontemdir. Fakat bu riskli bir karar oldugundan uzerinde dikkatli dusunulmesi
gerekir. Bazen maddi ve manevi bircok gotilrtlstl olmasma ragmen is degistirme
tukenmislikle mucadelede etkili bir yontem olarak dusunnlebilir.
i~e ara verme: Zaman zaman diizenlenen hizmet ici egitim programlarma
cahsanlann katilmasi onlann dinlenmesine ve i~ streslerinin azalmasma neden
olabilir.
Kendini tamma:

lhtiyaclannm

farkmda olan, kendini tamyan insan

tukenmislikle mucadele etmede basanh olabilir.
Kendini gereeklestirmee Kendini gerceklestiremeyen, yapmak istediklerini
kisi psikolojik rahatsizhklar yasamaya baslayabilir bu da onu
LUl\.crnrn:;mK

riskiyle karsi karsiya getirir.

i~ gorii gelistirmer

Bireyi, kisiliginde eksik olan yonleri giderebilmesi veya

bir benlik gelistirmesi kendini dogru tarumasi ve kabul etmesi ile mumktmdur.
da tukenmisligi onlemede etkkili bir aractir,
Bireyler is yerinde yasamis olduklanm kendi icinde yasamak yenne
cevresindekilerle paylasirsa ve onlardan yardim ahrsa icine dii~mii~ olduklan bu
durumdan daha rahat kurtulacaklardir. Bireyin i~ yasami dismdaki alaruru
genisletmesi, hobiler edinmesi, sosyal iliskilerini zenginlestirmesi onlann icine
c.lii~tiikleri tukenmislik durumundan daha kolay kurtulmalanna neden olacaktir
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Oktem (2009), ogretmenlik meslegine yeni baslayan kisilerin tukenmisligin
nedenleri, sonuclan hakkmda bilgilenmelerini, bu konuda farkmdahk kazanmalanm
ve cahsma yasamlan boyunca tukenmislik durumuna dusmemek veya dusmusse bu
durumdan zarar gormeden kurtulmak icin bilinclenmeleri gerektigi i.izerinde duruyor.
Tukenmislik durumuna dusen veya buna egilimli olan bireyler hayatlarmm
her alanmda her seyin olumsuz gidecegini dusunurler, mutlu olmaktan kacimrlar ve
karamsarhk yasarlar. Bu durumu da zaman icinde ahskanhk haline getirirler. lcine
di.i§mi.i§ olduklan bu hal onlann ruhsal sagligmi zedeler ve tukenmislik durumundan
kurtulacaklanna

daha fazla bu durumun icine dtlsmesine neden olur. Boyle bir

durumun icinde olan bireye si.irekli yasadigi olumsuzluklan

hatirlatmak yerine onu

bu olumsuz durumlardan uzaklastirmak, pozitif dustmmesini saglamak gerekir. Ona
onceden yapip basanh

oldugu islerin hatirlatrlmasi

bireyi rahatlatbilir (Si.irgevil,

2006).
2.1.5.2. Ttlkenmlslikle Basa Cikmada Orgiitsel Onlemler
Si.irgevil (2006), orgutsel mucadele tekniklerini personel secimi, yonetim ve
orgut gelistirme, personeli guclendirme, katihmh yonetim, i§ zenginlestirme, kariyer
darusmanhgi, cevre kosullannm iyilestirilmesi, catismalann yonetimi, sosyal destek,
performans degerlendirme, egitim programlan seklinde siralamaktadir.
Kacmaz (2005) cahsmasmda orgutlerin, cahsanlannm tukenmislik durumuna
dusmemeleri icin onlara verilen gorevlerin net bir sekilde aciklanarak cahsanlann
u111c1111c

ve orgute guven duymalanmn saglanmasmm, isverenin hosgorulu, esnek

ve katihmci bir yonetim anlayisi benimsemesinin, hizmet ici egitimlere katihmm,
uuzeruenen
uzerinue

toplantilarla cahsanlann onerilerinin ve elestirilerinin almmasmm onemi

durmaktadir.
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lse yeni baslayanlara gerekli oryantasyonun

saglanmasi, cahsma saatlerinin

cahsanlann menfaatleri dikkate almarak ayarlanmasi, verilen gorevlerde ve odullerde
adil olunmasi, cahsanm kisisel gelisimini devam ettirebilecegi bir ortam hazirlanmasi
tukenmislikle mucadelede dikkate almmasi gereken onemli noktalardir; bunlann yam
sira son yillarda bazi orgtltlerde tukenmislikle mucadele amaciyla iste esnek zaman
uygulamalarma, yetki devri ile orgiit gelistirme ve cansma yonetimi uygulamalanna
basvuruldugu gozlemlenmektedir

(Izgar, 2001).

Izgar (2001) 'a gore tukenmislikle mucadelede orgutsel onlemler su sekilde
siralanabilir:

Giidiileyici bir rol oynayan hizmet i~i egitim imkanlari olusturmak:
Hizmet ici egitim imkanlan sayesinde hem isgoren kendini gelistirir, kisisel
doyum yasar, morali artar, hem de verdigi hizmetin kalitesi yukselir, isgorenin
kuruma baghhgi artar.
Hizmet ici egitime gerek duyulan durumlar su sekilde siralanrmstir (Kaya 1984;
2014, s.21):
I) Cahsanlann hizmet ici egitim eksikliginin olmasi
2) Hizmet oncesi verilen egitimin yetersizligi
3) Ogrenmeyi sistemli duruma getirme gayreti
4) Orgutsel verimlilik ve etkililigin azalmasi
5) Yeni yonetim ve teknolojilerin uygulanmasi istegi
6) Hizmetlerin yavaslamasi
7) Yonetici ve personelin moralinin dusmesi
8) Esgudumleme eksiklikleri
9) Orgut icinden ve dismdan gelen sikayetlerin artmasi
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10) Personel sayismda azalma yasanmasi
11) Di.izensiz devam
12) Guduleme yetersizligi
13) Y etkilerin belli noktalarda toplanmasi
14)Yetki ve sorumluluklarm belli olmamasi
15) Gorev tammlanmn yapilmarms olmasi
Ogretmenlerin
egitim programlan

ihtiyaclan

goz ontmde bulundurularak

hazirlanan

hizmet

ici

ogretmenlerin tukenmislik durumuna dusme riskini azaltabilir.

kendilerini gelistirmesinde ve moralinin artmasmda etkili olabilir.
Adil ve planh bir sekilde diizenlenen yiikselme olanaklari

saglamak:

Ynkselme isgorenin edinmis oldugu bilgi ve becerileri sayesinde daha ust bir
A.uuwuua

cahsmasidir. Bireyin egitim di.izeyinin yukselmesi onun daha yuksek
yer almasma olanak saglar, Yoneticiler, isgerenlerin yukselme sansi

au11ua.i.1111
unutmamah,

ucret kadar bu durum karsismda da hassas olmahdirlar,

Orgiit ortammda degi~iklikler yapmak:
Orgut ortammda degisiklige gidilmezse, bir durgunluk hakimse bu durum
1,,<111::;cUJ.1

tembellige surukler ve bir tukenme durumuna neden olur. Sabuncuoglu ve

(2008) orgtttlerdeki degisimin birtkim amaclan gerceklestirmeye yonelik
belirtmislerdir, Bu amaclar:
. lsin gerekleriyle isi yapamn niteliklerini birlestirerek yapilan isi daha etkin bir
l:i.t::Kuue

yapilmasim saglamak,

Verimliligi arttirarak az girdiyle daha fazla uretim yapilmasmi saglamak,
Cahsanlan monotonluktan kurtanp motivasyonlanm arttirmak,
Orgutteki kisiler arasmdaki guven ve destegi arttirmak, bilgi temelinde yetki
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saglamak ve orgutte bir sinerji yaratmak.
Orgiit gelistirme programlaru
Yoneticiler

orgut icinde iyi iliskiler kurulmasma,

cahsanlann

mutlu ve

huzurlu olmasma ozen gcstermelidir. Bu hususlara dikkat edilmedi zaman orgutiin
etkinligini

ve saglamhgim

arttirmak

zor olur. Cahsanlann

kararlara

kanhrm,

yoneticileri ve cahsma arkadaslanndan destek gormesi tukenmisligi azaltir.
Y etki devrinin yaygmlastmlmasn
Cahsanlar eger i~ yerinde ust duzey yoneticiler ile personel arasmda kahrsa
tukenmislik yasayabilir, Cahsanlann yaptiklan isle ilgili pek 90k sorumlulugu ve
cozmesi gereken sorunlan varken karar verme yetkilerinin olmamasi beraberinde
tukenmisligi getirebilir.

Cansma yonetimi:
Cansma yonetimi, cansmamn teshisinin konulmasi, siddetinin belirlenmesi,
siddetin etkileri itibariyle degerlendirilmesi ile uygun mudahale yontemlerinin
behrlenmesi ve bunun sonuclannm takip edilmesi asamalanm iceren bir surectir
(Uysal, 2004).
Catismamn bireyler ve orgutler acismdan faydalan asagida siralannnstir

. Orgutsel gelisime katki koymak,

Orgut icinde iyi iliskiler yaratma,
Psikolojik olgunluk saglama
Orgutteki etkililigi ve verimliligi arttirma
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6. Olusan problemlerle ilgili farkmdahk yaratmak ve problemlerin tanmmasmi
saglamak,
7. Orgutsel degisimi saglamak,
8. Uyum icinde cahsan bir takim yaratmak.
Orgutsel
desteklemelidir

degisme

ve gelisme

icin yonetici

bazi durumlarda

cansmayi

(Baler, 2002). Bu durum da isgorenlerin tukenmislik yasamalanm

engelleyebilir.
Cahsanlari

makul hedeflere yonlendirmek:

Cahsanlann daha basanh ve hirsh olmalanm saglamak icin yeneticilerin
hedef

belirlemek

yerine,

hedefleri

cahsanlann

belirlemelerini

saglamak

ttlkenmislikle miicadele etmede onemlidir.
Kurum-eevre tliskileri:
Cahsanm bagli oldugu kurum ile cevrenin iliskilerinin gii9lii olmasi gerekir.
Bu iliskilerin zayif olmasi cahsanlar iizerinde bir baski olusturmasma ve buna bagh
olarak da cahsanlann tukenmislik yasamasma neden olabilir.

2.1.6. Ttlkenmishk Modelleri
Bu bashk altmda tukenmislik konusuyla ilgili cahsmalan olan Edelwich,
Cherniss, Pines, Leither, Maslach ve Meier'in tukenmislik modellerine deginilmistir,

2.1.6.1. Edelwich Ttlkenmislik Modeli
Tukenmislik, cahsma yasammm bir sonucu olarak kendini gosteren, idealizm,
enerji ve amac yitimi olarak aciklanmaktadir. Bu modele gore tukenmislik sendromu,
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dort asamadan meydana gelmektedir (Edelwich ve Brodsky, 1980; Akt: Demirkol,
2006):

- idealist Cosku: Bu asamada, hizmet veren kisinin motivasyonu oldukca yuksektir.
Isgoren yuksek bir performans ortaya koyarak yaprms oldugu isi en iyi sekilede
sonlandirmaya

cahsir ve hizmet verdigi kisilerden ovgii bekler. Isgoren, vermis

oldugu hizmetin

karsihgun

birtakim

kurallar

ve sorunlardan

veya on yargih

tutumlardan dolayi alamazsa zamanla bir durgunluk donemi icine girmeye baslar.

- Durgunluk: Durgunluk doneminde isgorenin motivasyonunda ve buna bagh olarak
enerjisinde bir dii~ii~ soz konusudur. lsgorenin yapmis oldugu ise karsi olan ilgisi
azahr, yaprms oldugu isi sorgular ve hayal kmkhklan yasamaya baslar, Bu donemi
yasayan isgorenin ise olan ilgisi azaldigmdan ailesi ve bos zamanlanm doldurdugu
faaliyetleri onun icin daha onemli bir hal alir, Durgunluk doneminin uzun siirmesi

isgorenin i~ doyumunun dusmesine neden olabilir.
- Engellenme: Y apmis oldugu meslegi surdurup surduremeyecegini

dusunmeye

aslayan isgoren engellenme doneminde cift yonlu engelleme ile karsi karsiya kalir,
Bu engellenmelerin birincisi hizmet verdigi kisilerin isteklerini yerine getiremedigi
·yin engellenmesi, ikincisi ise hizmet verdigi kisilerin isteklerinden vakit aymp kendi
isteklerini karsilayamadigi

icin engellenmesidir.

Engellenme yasayan isgoren icine

apamr, savunma mekanizmalan gelistirir,

+.Apati: Bu donemde ise isgorende umutsuzluga kapilma, duyarsizlasma, inanclanm
ybetme ve duygusal kopmalar gozlemlenir. lsgorenin isine karsi olan ilgisizligi ve
.uyars1zhg1 onun i~ hayanm olumsuz

yonde etkiler. lsgoren doktor raporlan

llanarak ise gelmemeye geldigi zamanlarda da isten erken aynlmak icin mazaretler
baslar,
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Kisinin tukenmislik duzeyiyle ilgili her doneme iliskin degerlendirme ayn
ayn yapilmaktadir. Bu degerlendirme yapihrken tam olarak tukenmislik vardir veya
yoktur denilmemektedir.
donemde

tespit

edilip

Her zaman birbirini takip etmeyen bu evrelerin erken
onleminin

ahnmasi

bireyin

tukenmislik

durumuna

dusmemesinde onemli bir rol oynamaktadir (Isikhan, 2004).

2.1.6.2. Cherniss Ttikenmislik
Cherniss, tukenmisligin

Modeli

isgorenin beklentileri

arasmdaki ucurumdan kaynaklandigmi
ortammdaki rol belirsizliklerine,

ile i~ yasammm gercekleri

ilk ortaya koyan kisidir. Cherniss cahsma

asm i~ yukune ve insanlann birbirleriyle yuz yuze

olan iliskilerine dikkat cekmistir (Ormen, 1993).
Bu model tukenmisligin
edemeyen

kaynagmm

stes oldugunu

ve stresle mucadele

bireyin tukenmislik yasadigmi ortaya koymaktadir, Zaman icinde ortaya

91kan bir olgu olan stres, gerek bireyin kendi kendinden ya da cevresinin kendinden
bek:lentileri fazla ise ve bunlan

karsilayarmyorsa

ortaya cikar. Bireyin

stresle

'l!lilcadele edebilmesi icin stresin kaynagmi ortadan kaldirmasi gerekmektedir. Bunu
l:,a~aramay1yorsa stresle basa cikma tekniklerini

ogrenerek kendini bu durumdan

almahdir (Sanh, 2006: Akt. Teltik, 2009).
Bu modele gore isgorendeki tukenmislik durumu belli bir surecin sonunda
.M;;11u1111

gosteren bir durumdur. lsgoren, iste yasamis oldugu strese bir tepki olarak

psikolojik olarak baglanm kesmeyi amaclamaktadir. lsgoren bu yontemi karsi
kaldigi stresli ortamla basa cikrnada bir cozum yolu olarak gormektedir
2013).

27

lse yeni baslayan, henuz bir tecrubesi olmayan isgorenlerin, isleriyle ilgili
beklentileri, gercekte karsilastiklanyla aym olmaymca buyuk bir hayal kmkhgma
ugrarlar (Sankaya, 2007).

2.1.6.3. Pines Tiikenmislik Modeli
Pines ve Aronson tukenmisligi "bireyleri duygusal anlamda devamh olarak
ti.iketen ortamlarm; birey i.izerinde yol actigi fiziksel, duygusal ve zihinsel bitkinlik
durumu" olarak tanrmlarmslardir (Pines ve Aronson 1988; Akt: Polatci,2007).
Pines ve Arson'un ortaya koydugu ii<; boyutlu modele gore fiziksel bitkinlik
yorgunlugu, enerji azalmasmi ve gi.i9si.izli.igi.i; duygusal bitkinlik boyutu
caresizligi, umutsuzlugu, adanrms olma duygusunu ve hayal kmkhgmi; zihinsel
boyutu ise ise yaramamayi, kendini degersiz hissetmeyi, sucluluk
ve kendine karsi olumsuz tutumlan icermektedir (Ok, 1995; Akt: Polatci,

~u.:,w1u

Pines Tukenmislik Modeline gore hicbir cahsma ortami tamamen destekleyici
da tamamen engelleyici olmamaktadir, Cahsma ortammdaki destekleyici ya da
unsurlar arasmdaki dengenin durumuna gore tukenmislik durumunun
cikma olasihgi da degismektedir. Cahsamn cevreyi algilamasi onun
~Ul\.l;llllll:)111\.

durumuna di.i~i.ip dusmemesi konusunda onemli rol oynamaktadir, Aym

cahsan bir kisi cevreyi destekleyici olarak algilarken digeri engelleyici
algilayabilir. Bu nedenle ayni ortamda cahsan bir kisi tukenmislik durumuna
digerinin dusmemesi normal bir durum olarak degerlendirilmektedir
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2.1.6.4. Leither Modeli
Duygusal
cahsanlarda,

tiikenmeyi

cahsma

tukenmisligin

ortammda

mevcut

duyarhhk

gosterdiklerinden,

duygusal

Cahsanlar

yasanus

sorunlarla

olduklan

hizmet verdigi kisilere
Duyarsizlasma
yeterliliklerini

da

merkezine

olan stres unsurlan
tukenmisligin

kaybetmelerine

gelistigi

cevresindekilere

karsi duyarsizlasarak

calisanlann

koyan

cahsma

mucadele

ortamlanndaki

bu modele

gore

ve isteklere

karsi

dusunulmektedir.

ve yapmis oldugu ise,
etmeye

cahsmaktadir.

iliskilerinde

ve kisisel basarma duygulanmn

kisisel

azalmasma sebep

olmaktadir (Savran, 2007).

Agn' i~ yuku ve cahsma ortammdaki kisilerle yasanan catismalar tukenmislige
sebep olan temel stres kaynaklan olarak belirtilmistir, Bu modele gore cahsanlardaki
tukenmislik durumu cahsma ortammdaki strese neden olan etkenlere karsi duyarsiz
kalmakla artmaktadir. Bu model cahsanlann tukenmislik durumuna dusmemeleri icin
duygusal tiikenmeyi direkt etkileyen stres kaynaklan uzerinde yogunlasmayi tavsiye
~tmektedir. Bu modele gore uygun egitim ve becerilerin kullammi kisisel yeterliligi
arttmrken stresi azaltabilir (Sumer, 2005).

2.1.6.5. Maslach Ttikenmishk Modeli
Maslach ve Jackson' a gore (1981) tukenmislik; lsgorenin yasamis oldugu
umutsuzluk, caresizlik, yorgunluk durumuyla yapmis oldugu isi, cevresindeki
kisileri, hayatmm her arum olumsuz bir sekilde etkileyen fiziksel ve zihinsel bir
sendromdur (Maslach ve Jackson, 1981; Akt: Izgar, 2001).
Maslach; ogretmenler, sosyal hizmet gorevlileri, doktorlar, hemsireler,
psikologlar polisler, yoneticiler, damsmanlar gibi bir 90k cahsan uzerinde
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arastirmalar

gerceklestirmis

ve

1986 yilmda

Maslach

ve Jackson

Maslach

Tukenmislik Envanteri'ni ( Maslach Burnout Inventory) gelistirmistir, 22 maddeden
olusan

bu

olcek

guvenirligi

yuksek

oldugundan

kullamlmaktadir. Maslach' e gore tukenmislik;

arastirmalarda

surekli

insanlarla surekli iletisim icinde olan

cahsanlarda ortaya cikmaktadir. U9 buyutlu bir sendrom olan tukenmislik duygusal
tukenme,

duyarsizlasma

gostermektedir.

ve

dii~iik

kisisel

basan

hissi

seklinde

kendini

Bu ii9 boyut birbirinden bagimsiz surecler olmayip, birbirleriyle

iliskilidir (Sankaya, 2007).
2.1.6.5.1. Ttlkenmisllgin

Boyutlarr

Maslach, tukenmislik kavrammi duygusal tukenme, duyarsizlasma ve kisisel
basansizhk hissi olmak uzere u9 boyutta incelemistir,
2.1.6.5.1.1. Duygusal Tiikenme:
Kacmaz (2005) cahsmasmda tukenmenin en onemli belirleyicisinin duygusal
ukenme oldugunu belirtmistir. Duygusal tukenmeyi yasayan kisiler yaptigi isi artik
skisi gibi yapamadignu dustmduklerinden gerginlik ve stres yasamakta, ise gitmekte
orlanmaktadirlar

(Budak ve Stlrgevil, 2005; Kacmaz, 2005). Duyarsizlasmanm

ilk

elirtileri arasmda insanlarla iliskilerini en aza indirmek yer ahr. Bireyin hem .isini
urutmesi hem de i~ ortammdaki kisilerle olan iliskilerinde mesafeli davranmasi onu
da zor bir durumun icine iter. Bu nedenle birey cevresindekilere karsi soguk bir
sergiler (Isikhan, 2004).
Duygusal tukenme yasayan bir cahsan artik duygusal olarak yoruldugunu,
verdigi kisilere karsi sorumluluklanm

tam olarak yerine getiremedigini

ve yasamis oldugu gerginlikten dolayi ise gitmemeyi arzulamaya baslar, lse
istemeyen,

isten aynlmayi

dustmen,
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cahsma

saatlerinde

isinin basmda

bulunmayan bir cahsandan hizmet verdigi kisiler verim alamayacagi gibi kendisi de
bu durumdan olumsuz etkilenecektir. Cahsanlarda duygusal tiikenme psikolojik ve
duygusal taleplerin coklugu nedeniyle ortaya cikan bitkinlik durumudur.

Cahsan

depresif duygular yasar, kendisini guvende hissetemez; umitsizlik, ofke, mutsuzluk
yasarken cevresine karsi saygisi, sevecenligi ve hos gortlstl azahr (Kayabasi, 2008).
2.1.6.5.1.2. Duyarsizlasmar
Maslach ve Jackson (1981) duyarsizlasmayi;

kisinin hizmet verdiklerine

karsi, onlann kendilerine ozgii birer varhk olduklanm dikkate almaksizm duygudan

yoksun sekilde davranmasi olarak tammlarmstrr,

Duyars1zla~1111:t.d9indeki birey

karsismdakini insan gibi gormeyip ona nesne gibi muamele etmektedir. (Kurcer,

Ozkaya'ya gore (2006) duyarsizlasma bireyin karsismdaki kisilere karsi
dusunceler gelistirerek onlann kendisine kotuluk yapacagmi dusunmesi,
onlardan nefret etmesi, insanlara nesne gibi davranmasidir.
Budak ve Surgevil'e gore (2005) ise duyarsizlasma kisilerin hizmet verdigi
ld~ilere yonelik olumsuz, sert tutumlar iceren ise karsi tepkisizlesmedir. Ogretmenin
velilere,

meslektaslanna

ve

diger

okul

personeline

karsi

guyars1zla~mas1buna omek verilebilir.
2.1.6.5.1.3. Kisisel Basarisizhk Hissi:
Izgar'a gore (2001) kisisel basansizhk kisinin kendisini isinde yetersiz
basansiz olarak hissetmesidir.
Kisisel basansizhk hissi bireyde insanlarla iletisim kurmaktan kacmma,
azalma, moralde dii~ii~, depresyon, cevreden gelen baskilara boyun
bireyin hem kendisine hem de yaptigi islerdeki basansma karsi olumsuz bir
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2.1.6.6. Meier Ttlkenmislik
Bandura'mn

oz-yercrlilik

2006, s. 32). Tukenmislik,
dusuk, ceza beklentilerinin

Modeli
modeli temel ahnarak

gelistirilmistir

(Surgevil,

bireyin isle ilgili olumlu pekistirici beklentisinin
90k yuksek oldugu; var olan pekistiricileri

90k

kontrol

edebilme yonnndeki beklentilerinin dusuk oldugu ve pekistiricileri kontrol edebilmek
icin gereken davramslan

yapmayla

ilgili kisisel yeterlilik beklentilerinin

dusuk

oldugu, tekrarlayan i~ yasannlanrun sonucu gelisen bir durumdur (Meier,1983; Akt:
Surgevil, 2006, s. 33)
Bu model ii9 boyuttan olusmaktadir (Sankaya, 2007, s. 37):
Dii~iik odiil veya ceza beklentisinin

yiiksek olmasn

Gecmis i~ deneyimlerinden hareketle yola cikan isgoren dusuk odiil veya ceza
.beklentisine kapilmakta bu durum da onu tukenmislik durumuna dustirmektedir.
Kontrol edilebilir yasann beklentisinin

az olmasn

Var olan pekistirecleri kontrol etme acismdan dusuk beklentisi olan isgoren,
cezadan kacmmasi
beklentisi

olan

gercekleseceginden

gereken durumlarda

isgorenler,
kisisel

odul
caba

ve
ve

caresizlik
ceza

icine girmektedir.

sadece

davramslarmm

d1~
artik

guclerin
onemini

Boyle bir
araciligiyla
yitirdigini

dii~iinmektedir.
Kisisel yeterlilik duygusunun

az olmasn

Isgorenin kontrol icin gerekli davramslan sergilemede kisisel olarak kendisini
yetersiz gormesi onun tukenmislik durumuna dusmesine neden olacaktir.
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2.1.6.7. Perlman ve Hartman Modeli
Bu modelde, tukenmisigin ii<; boyutunun, ii<; biiyiik stres belirtisini yansitngr
belirtilir. (Perlman ve Hartman, 1982; Akt: Saeli, 2011) :
Fiziksel Tiikenme: Fizyolojik; yorgunluk gibi fiziksel belirtiler.
Duygusal Tiikenme: Duygusal-Bilissel; tutum ve duygular.
Duyarsizlasma ve Diisiik

i~ Verimi:

Davramssal; semptomatik davramslar.

Bu modelde dort asama vardir (Bahar, 2006):
1. Durumun Strese Gotiirme Derecesi:
Bireyde hangi durumlarm stres yaratngnu gosteren asamadir, Bireyde
stres yaratabilecek iki durum vardir. Bunlardan birincisi bireyin sahip oldugu
ancak orgntsel talepleri karsilamada bazen yeterli olamayabilen beceri ve
yetenekleridir; Ikincisi ise bireyin isidir. Bireyin isi zaman zaman
ihtiyaclanm, beklentilerini ve degerlerini karsilayamayabilir ve onu strese
siiriikler.

2. Algilanan Stres Diizeyi:
Bireyler cevresindeki olaylan ve kisileri birbirinden farkh algilarlar,
Durumun strese goturme derecesinden algilanan stres diizeyine gecis, bireyin
kisiligine, gecmis yasannlanna rol ve orgut degiskenlerine baghdir.

3. Strese Verilen Tepki:
Strese verilen tepki bireyin kisisel ozellikleri ve orgut ile ilgili degiskenlerle
Bireyde, meydana gelen stres durumu karsismda fizyolojik, bilissel ve
anisseu

belirtilerden herhangi biri ortaya cikabilir.
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4. Strese Verilen Tepkinin Sonucu:
Bu son asamada kronik duygusal stresin yasanmasi ile bireyde tukenmislik
durumu ortaya cikar. Bunun sonucunda bireydeki i~ doyumu veya i~ diizeyinde bir
degisme meydana gelebilir. Bireyde psikolojik ve fizyolojik problemler meydana
gelebilir. Birey isten aynlabilir veya isten cikartilabilir. Bu asamanm sonunda
tukenmislik durumunu ciddi bir sekilde yasayabilir,

2.1. 7. Ogretmenlik Meslegtnde Tukenmlslik
Ogretmenlik meslegini yapan kisiler gelecek nesilleri yetistirdiginden, onlan
egittiginden oteki meslek dallanndan daha farkh bir konuma sahiptir. Bu meslek
surekli kendini yenileme, ozverili ve hosgorulu olma, alanmda iyi yetisme gibi
birtakim ozelllklere sahip olmayi gerektirmektedir; ancak bu meslekte cahsan kisiler
zaman zaman stres yasayabilmekte bu da onlann ruh saghguu

olumsuz

etkileyebilmektedir. Bu nedenle ogretmenlik riski bir meslektir. Bu durum gelecek
nesilleri yetistiren ogretmenlerin meslegine, ogrencilerine ve okul ortammdaki diger
karsi

olan

ilgisini,

sevgisini

olumsuz

yonde

etkileyebilmekte,

sorumluluklanm zamanmda ve tam bir sekilde yerine getirebilmesine engel
olabilmektedir (Girgin ve Baysal, 2005).
Dolunay ve Piyal'e gore (2003) ogrencilerin yarattigi disiplin problemleri,
pgrecilerin duyarsizhgi, suuflann asm kalabahk olusu, rol catismasi ve karmasasi,
ogretmenlerin toplum tarafmdan elestirilmesi, nzasi olmadan baska okula tayin
edilme gibi stres yaratan nedenler ogretmenlerin tukenmislik durumuna dusmesine
neden olmaktadir. Ogretmenin icine dusmus oldugu tukenmislik durumu ise
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ogretmenin kisisel saghgim olumsuz etkiledigi gibi egitim sistemine dolayisiyla
ogrencilere yansimasi da olumsuz olmaktadir.
Bireydeki

enerjinin

kaybolmasi

ya da ona asm

sekilde

yuklenilmesi

durumunda ogretmende ruhsal ve fiziksel sorunlarla kendini gosteren tukenmislik
sonucunda olumsuz etkilenen sadece ogretmen olmamakta ogrenci, veli ve okuldaki
diger personel de bu durumdan etkilenmektedir. Bu da egitim-ogretim faaliyetlerinin
nitelik ve niceliginde birtakim bozlmalara neden olmaktadir (Tugrul ve Celik, 2002).
Ogretmenlerin

sergilemis

olduklan

i~

performansmm

dusmemesi,

saghklanmn bozulmamasi, islerini verimli bir sekilde yurutebilmeleri ve kaliteli bir
/'i-r,.t;m

ortami yaratabilmeleri icin ogretmenlerde tnkenmislik duygusunun

gecilmesi veya en aza indirgenmesi oldukca onemlldir (Cerit, 2008).
Ogretmenlik meslegi gorevin niteligi du~unilldugu zaman hem fiziksel hem
duygusal ve zihinsel olarak bireyi yipratan bir meslektir. Bu denli yipranci bir
eslekte cahsan bireyin zaman icinde tukenmislik durumuna dusmesi ve cesitli
meslek hastahklanna yakalanmasi olasi bir durumdur. Tukenmislik durumuna dusen
q.gretmenin cevresiyle olan iliskilerinde de bozulmalar meydana gelebilmektedir.
·)gretmenin tukenmislik durumuna dusmesi hem kendi saghgmi olumsuz yonde
tkilemekte hem de ogrencilerine olan yansimasi olumsuz olmaktadir. Tukenmislik
u yasayan ogretmenlerin ogrencilerine karsi olumsuz tutum sergiledikleri,
erse gelirken yeterince hazirlanmadiklan, smif icerisindeki performanslanmn
u~tugu, ogrencilere karsi daha az tahammullu olduklan, cevresiyle olan iliskilerinin
.y1flad1g1, oz guvenlerinde bir du~u~ yasandigi gozlemlenmektedir. Tukenmislik
una dusen ogretmenin egitim-ogretim faaliyetlerindeki verimi onemli ol9ude
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2.2. ilgili Arasnrmalar
2.2.1. KKTC'de Yapilan Cahsmalar
Tayfunoglu (2006) "KKTC ilkokul Ogretmenlerinde i~ Doyumu ve
Tukenmislik Iliskisi" adh cahsmasmda ilkokul ogretmenlerinin i~ doyumu ve
mesleki

tukenmislik

arasmdaki

Tukenmislik Envanteri ile i~

iliskiyi
Doyum

belirlemeyi
Olcegi'nin

amaclarmstir. Maslach
kullamldigi arastirmanm

omeklemini 56 ilkokulda cahsan 547 ogretmen olusturmaktadir. Arastirma sonucu
ogretmenlerin i~ doyum gerceklesme duzeyi arttikca mesleki tukenmislik duzeyinin
azaldigr, mesleki tukenmislik dtlzeyi arttikca is doyum gerceklesme duzeyinin
azaldigi; ilkokul ogretmenlerinin tukenmisliginin dusuk oldugu, i~ doyumunun ise
orta duzeyde oldugu tespit edilmistir,
Ogul (2008) "KKTC Ortaogretim Kurumlarmda Gorevli Beden Egitimi
Ogretmenlerinin Tukenmislik ve i~ Doyum Duzeylerinin Belirlenmesi" adh
cahsmasmda KKTC ortaogretim kurumlannda gorevli beden egitimi ogretmenlerinin
tukenmislik

ve i~

doyum dtlzeylerini saptamayi

amaclarmsnr.

Cahsmada

ortaogretimdeki film beden egitimi ogretmenleri denek olarak almnustir. Veriler
Maslach Tukenmislik Olcegi ve Minosota i~ Doyum Anketi kullamlarak
toplanmistir. Deneklere ait toplam 105 envanter degerlendirmeye ahnrms olup
toplanan verilere betimsel istatistik teknikler uygulanrmstir. Arastirma sonucunda
beden egitimi ogretmenleri arasmda tukenmislik duzeylerinde herhangi bir farkhhk
bulunmazken, bayanlarda duygusal tilkenmenin erkeklere oranla daha fazla oldugu,
erkeklerin ise ise baslarken bayanlara oranla daha fazla tukenmis olarak ise
basladiklan tespit edilmistir,

Ogrtmenlerin is doyum dtlzeylerinin mesleklerini

surdurme ve egitime katki koyacak sekilde yeterli oldugu, tukenmislik duzeylerinin
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ise mesleklerine zaman ayirma konusunda ve mesleklerine

sahip cikma acrsmdan

herhangi bir olumsuzluga sahip olmadiklanm gostermektedir.
Yetkin (2009) "Akademisyenlerin

Tukenmislik

Diizeylerinin

incelenmesi:

KKTC Y akin Dogu Universitesi Egitim Fakiiltesi Ornegi" adh cahsmasmda KKTC
Y akm Dogu

Oniversitesi

Egitim

Fakiiltesinde

gorev

yapan

akademisyenlerin

tukenmislik diizeylerini belirleyerek yas, cinsiyet, medeni durum acismdan degisiklik
gosterip gcstermedigini

ortaya cikarmayi amaclamistir. Cahsmanm omeklemini 53

akademisyen

ogrenci

ve 279

olusturmaktadir,

Veriler

Maslach

Tukenmislik

Envanteri ile toplanmis olup akademisyenlerin islerinde tukenmislik yasamadigi, soz
konusu

iiniversitede

cahsan

akademisyenlerde

duygusal

tiikenme,

islerinde

duyarsizlasma ve kisisel basansizhgm hakim olmadigi sonucuna ulasilrmstrr.
Esiyok

(2012)

Mesleki Tukenmislik

"Yurtd1~mda Gorevlendirilen
Diizeylerinin incelenmesi:

(TC MEB)

Ogretmenlerin

KKTC Ornegi" adh arastirmada

yurtdisi gorev kapsammda KKTC Milli Egitim Bakanhgma bagh okullarda gorev
yapan ogretmenlerin mesleki tukenmislik diizeyleri ile tukenmisligin alt boyutlanna
iliskin goruslerinin

belirlenmesi

amaclannustir.

Betimsel tarama modelinde

olan

arstirmanm evrenini Tiirkiye Cumhuriyeti Milli Egitim Bakanhgma bagli KKTC'de
gorev yapan 123 ogretmen olusturmaktadir. Veriler Maslach Tukenmislik Envanteri
ile toplanmis olup elde edilen verilerin analizi SPSS 17 programmda yapilmisnr.
Arastirma

sonucunda

yurtdismda

gorevlendirilen

kisisel basansizhk

"az"

diizeyde

tukenmislik

yasadiklan,

boyutlannda

yasadiklan tukenmislik diizeyinin duyarsizlasma boyutuna gore daha

yuksek oldugu,

ogretmeolerm

ogretmenler

ve duygusal tiikenme

ogretmenlerde duygusal tiikenme, duyarsizlasma ve kisisel basan

diizeyleri ile kidem, mezun olunan son program, brans ve yurt d1~1 gorev siiresi
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degiskenleri arasmda anlamh bir fark olmadigi, duyarsizlasma alt boyutunda ise
kadm ogretmenlerde az, erkek ogretmcnlerde ise 90k az tukenmislik tespit edilmistir,
Bozkurt (2014) "llkogretimde Beden Egitimi Derslerini Yfuiiten Beden
Egitimi ve Spor Ogretmenlerinln i~ Doyumu ve Tukenmislik Duzeylerinin Cesitli
Degiskenler

Acismdan

incelenmesi"

adh

cahsmasmda

beden

egitimi

ogretmenlerinin cinsiyet, yas, medeni durum, hizmet yih ve egitim durumu
degiskenlerine gore mesleki tukenmislik ve i~ doyumlarmm tespit edilmesi
amaclanmisur.Arastirmanm omeklemini KKTC'nin Lefkosa bolgesinden toplam 42
beden egitimi ogretmeni olusturmaktadir, Maslach Tukenmislik Olcegi ve i~ Doyum
Olcegi

ile

veriler

toplanmistir.

Arastirma

sonucuna

gore

beden

egitimi

ogretmenlerinde cinsiyet degiskeninde, duyarsizlasma ve is doyum boyutlarmda
anlamh bir fark gorulmustur. Yas, medeni durum, hizmet yih ve egitim faktorlerinin
ise tukenmislik ve i~ doyumu duzeylerini etkilemedigi tebit edilmistir.
Nuri (2014) "Ozel Egitimde Cahsan Ogretmenlerin Tukenmislik, Oz
yeterlilik ve Duygu Durumlannm Cesitli Degiskenler Acismdan incelenmesi" adh
cahsmasmda ozel egitimde cahsan ogretmenlerin tukenmislik, oz yeterlilik ve duygu
durumlanru cesitli degiskenler acismdan incelemeyi amaclarmsnr, Iliskisel tarama
modelinin

kullamldigi

cahsmamn

omeklemini

70

ozel

egitim

ogretmeni

olusturmaktadir. Cahsmada Kisisel Bilgi Formu, Maslach Tukenmislik Olcegi,
Ogretmen Oz Yeterlik Ol9egi ve SCL-90 anketi kullamlrmsnr. Ogretmenlerin
yaslanna gore duygusl tukenme, duyarsizlasma, kisisel basan alt boyutu ve genel
olarak tukenmislik puanlan arasmda anlamh bir farklihk tespit edilmemistir. Egitim
durumlanna gore tukenmislik duzeylerine bakildigi zaman ise duygusal tukenmislik
ve duyarsizlasma boyutlannda tukenmislik duzeylerinin yiiksek oldugunu, kisisel
basan puanlan ise orta duzeyde tukenmis olduklanm ortaya koymustur,
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2.2.2. Tiirkiye'de Yapilan Cahsmalar
Celik (2011) "Ilkogretim Okullarmda Orgutsel Aynmcihk ve Ogretmenlerln
Tukenmislik Duzeylerine Etkisi"ni arasurdigi cahsmasmda ilkogretim okullannda
gorevli ogretmenlerin gorusleri almarak yoncticilerin uyguladigi orgutsel aynmcihk
duzeyleri; cinsiyet, istihdam tiirii ve siyasi goril~ boyutuna gore belirlenmis ve
bunlann ogretmenlerin turkenmisligi uzerindeki etkisi arastmlrmstir. Arastirmanm
evrenini 2010-2011 egitim-ogretim yilmda Sultangazi ilcesindeki ilkogretim
okullarmda gorev yapan 1325 ogretmen, omeklemi ise random olarak secilen 302
ogretmen olusturmaktadir. Karsrlastirmah iliskisel tarama yontemiyle yapilan
cahsmada aynmcihk duzeyini olcmek icin

arastirmacr tarafmdan gelistirilen

"Orgutsel Aynmcihk Ol9egi" ile tukenmislik duzeyini olcmek icin Maslach ve
Jackson (1981) tarafmdan gelistirilen "Maslach Tukenmislik Olcegi" kullamlrmstir,
Eide edilen bulgulara bakildigmda ogretmenlerin, yoneticilerin orgutsel aynmcihk
uygulama duzeylerine yonelik algilan incelendiginde aynmcihgm u9 alt boyutuna ve
toplam aynmcihk uygulanma duzeyine iliskin gornslerinin kararsiz oldugu,
tukenmislik duzeylerine iliskin bulgulara bakildigmda ise "Duygusal Tukenme" ve
"Duyarsizlasma" boyutlannda orta, "Kisisel Basan" boyutunda ise yuksek duzeyde
tukenmislik yasadiklan gorulmektedir. Orgutsel aynmcihk uygulanma duzeyi ile
ogretmenlerin tukenmislikleri arasmda anlamh iliskiye rastlanmaktadir. istihdam
tiirii, cinsiyet, siyasi goril~ ve il9 boyutta toplam aynmcihgm uygulanma seviyesinin
artmasi ogretmenlerde duygusal tukenme ve duyarsizlasmayi artnrdigi saptanmistir.
Toplu'nun (2012) "Okul Oncesi ve llkogretim Ogretmenlerinin Tukenmislik
Duzeyleri'tni arastirdigr cahsmasmm evrenini Izmir ili Menderes ilcesine bagh
ilkogretim ve okul oncesi egitim kurumlanndan 532 ogretmen ile Gaziemir
ilcesindeki ilkogretim ve okul oncesi egitim kurumlanna bagh 758 ogretmen
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olustururken, arastnmanm orneklemini 567 ogretmen olusturmaktadir, Arastirmanm
verileri Maslach ve Jackson (1981) tarafmdan gelistirilen "Maslach Tukenmislik
Olcegi" ile toplanmisir. Kisisel bilgiler icinse arasnrmaci tarafmdan gelistirilen
"Kisisel Bilgi Formu" kullamlmisnr. Elde edilen bulgulara gore ogretmenlerin
duyarsizlasma boyutundaki tukenmislik diizeylerinin okul duzeyi, medeni durum,
mesleki kidem degiskenlerine; kisisel basan boyutundaki tukenmislik diizeylerinin
ise brans, yas ve okul duzeyi degiskenlerine gore farkhhk gosterdigi gorulmustur,
Cinsiyet ve sahip olunan cocuk sayisi degiskenleri ile tukenmislik duzeyleri arasmda
farkhhk saptanmamistrr.
Surucuoglu (2011) "Okul Yoneticilerinde Tukenmislik" adh cahsmasmda
okul

miidiirlerindeki tukenmisligi

farkh

degiskenler

acismdan

incelemeyi

amaclamrstir. Arasnrmarun omekleminl Kutahya il merkezinde ilkogretim ve
liselerde gorev yapan 186 ogretmen olusturmaktadir, Veriler "Maslach Tukenmislik
Olc;egi" ile toplanmistir. Elde edilen puanlara bakildrginda "duygusal tukenme",
kisisel basansizhk"

ve "toplam tukenmislik" boyutlannda

az tukenmislik;

"duyarsizlasma" boyutunda cok az tukenmislik tespit edilmistir, Yas, mesleki kidem,
toplam ycnetlcilik kidemi, gorev degiskenlerine gore anlamh fark bulunurken
cinsiyet, medeni durum, cocuk durumu, ogrenlm durumu, ogrenci sayisi, ogretmen
sayisi ve saghk durumu degiskenlerine gore anlamh bir fark bulunamarmsnr.
Dincerol'un (2013) "Tukenmislik Sendromunun Mesleki Tukenmislik ve i~
Ttikenmisligi Acismdan incelenmesi: Ogretmenler Uzerinde Bir Uygulama" adh
cahsmasmm ornekleminl Samsun ilinde ilk ve orta dereceli okullarda gorev yapan
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ogretmen olusturrnaktadir. Ogretmenlerin mesleki tttkenmisligi ile is

tilkenmi~liklerinin farkhhgmm saptanmasi icin yapilan cahsmada, veriler Koc,
Arslan ve Topaloglu (2009) tarafmdan gelistirilen "Gazi Tukenmislik Olcegi" ile
40

toplanrmstir.

Ogretmcnlerin

is tukenmislik

duzeyleri

ile mesleki

tukenmislik

duzeyleri arasmda anlamh bir farkhligm tespit edildigi arastirmada ogretmenin gorev
yaptigi okul degiskenine bakildigmda farkhlasma yiiksek cikrmstrr.
Alkan (2014) "Ortaokul Ogretmenlerinin Tukenmislik Duzeyi ve Nedenleri"
adh calismasmda

ortaokul

nedenlerini incelemeyi

ogretmenlerinin

amaclarmstir.

teknigiyle gerceklestirilen

mesleki

tukenmislik

diizeylerini

Tarama modeli ve yapilandmlrms

ve

gorusme

arastirmanm evrenini istanbul Ili Esenler Gungoren ve

ilcesi; ogretmen grubunu ise bu bolgedeki ortaokullarda ogretmenlik
264 ogretmen olusturmaktadir.

Arastmnanm

verileri Maslach ve Jackson

(1981) tarafmdan gelistirilen Maslach Tukenmislik Envanteri (MTE) ile toplanmistir.
sonucunda elde edilen bulgulara gore ogretmenlerin "Duygusal Tiikenme"
alt boyutunda tukenmislik duygusuna sahip olduklan, "Duyarsizlasma"

alt boyutuna

gore normal tukenmislik diizeyinde olduklan, "Dusuk Kisisel Basan" alt boyutunda
ise tukenmislik diizeyinin dusuk 91kt1g1 gorulmustnr. Cinsiyet, mesleki kidem, yas,

durum ve egitim duzeyi acismdan bu u9 alt boyutta anlamh bir farkhhk tespit

un,\.l.\,,l.ll

Ak (2014) "Mesleki ve Teknik Ortaogretim Kurumlannda Gorev Yapan
Ogretmenlerin Tukenmislik Dilzeylerinin Bazi Degiskenler Acismdan incelenmesi"
arastirmasmda mesleki ve teknik ortaogretim kurumlannda gorev yapan
demografik degiskenlere ve tukenmislik diizeylerini etkileyebilecek
bazi unsurlara gore tukenmislik duzeylerini belirlemek ve tukenmislige neden olan
faktoreleri belirlemeyi amaclarrusur.Arasnrmanm omeklemini istanbul ili anadolu
yakasmdaki meslek liselerinde gorev yapan 302 ogretmen olusturmaktadir. Veriler
Maslach ve Jackson (1981) tarafmdan gelistirilen Maslach Tukenmislik Envanteri
(MTE)

ile

toplanrmstir.

Arasnrma

sonuclanna
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bakildigmda

ogretmenlerin

tukenmislik diizeylerinin dtlsuk seviyede oldugu ortaya cikrrustrr.Cinsiyet, brans,
meslegi isteyerek secip secmeme, ogretmen olarak cahsmaktan, egitim sisteminden
memnun olup olmama,kendini yeterli bulup bulmama degiskenlerine

gore

ouretmenlerin tukenmislik diizeyleri anlamh bir sekilde farkhlasirken medeni
durumlanna , kidemine, yaslanna, cocuk sayilanna gore anlamh bir farkhhk tespit
edilmemistir, i;; yuku, odullendirme, hakkaniyet, aidiyet, kararlara katilabilme,
durumlanna

gore

de

ogretmenlerin

tukenmislik

diizeylerinde

farklihklar

saptanm1;;t1r.
Koralay

(2014)

"ilkokullarda

Gorev Yapan

Ogretmenlerin Mesleki

Tukenmislik Duzeyi" adh arastirmasmda tarama modelini kullanrmstir. Arastirmamn
evrenini 2013-2014 egitim ogretim yilmda Izmir ili Buca ilcesinde MEB'e bagh
resmi ilkokullarda gorev yapan ogretmenler, orneklemini ise kume ornekleme
yoluyla secilen 13

ilkokulda gorev yapan 312

ogretmen olusturmaktadir.

Arastirmada veriler "Maslach Tukenmislik Ol9egi" ile toplanrmstir, Eide edilen
sonuclara bakildigmda ogretmenlerin tukenmislik diizeyleri; olcegin "duygusal
tilkenme" ve "kisisel basan" boyutlan ile olcek genelinde az, "duyarsizlasma''
boyutunda 90k az diizeyde bulunmustur. Ogretmenlerin cinsiyetlerine, yaslanna,
mezun olduklan fakiilteye, kidemlerine, bulunduklan okulda cahsma snrelerine ve
branslanna

gore genel tukenmislik diizeyleri arasmda onemli bir farkhhk

bulunmarmstir. Bekar ogretmenlerin tukenmislik diizeyi evli ogretmenlerin
tukenmislik diizeyinden daha yuksek bulunmustur. Kisisel basan boyutunda erkek
ogretmenlerin tukenmislik duzeyi kadm ogretmenlerden yuksek bulunmustur,
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2.2.3. Yurt Dismda Yapilan Cahsmalar
Hakanen, Bakker ve Schaufeli 'nin (2006) "Ogretmenlerde Tukenmislik ve
i~e Baghhk" adh acahsmasmm omeklemi Finlandiya'nm baskenti Helsinki'den
rastgele secilen 2038 ogretmen olusturmaktadir. Arasnrma sonuclan meslekten
yiiksek beklentiler, tukenmislik ve saghk problemleri ile pozitif yonde iliskilidir. Isin
kaynaklan ise baglihk ve orgute baghlik ile pozitif yonde; tukenmislik ile negatif
yonde iliskilidir, Tukenmisligin belirtileri orgute baghhk ile negatif, saghk
problemleri ile pozitif yonde iliskilidir. Ise baghhk He orgute baghhk arasmda pozitif
yonde iliski saptanmistir. lsten talepler saghk ile pozitif yonde, Isin kaynaklan da
orgute baghhkla pozitif yonde iliskili oldugu sonuclanna vanlmistir (Akt: Telkit,
2009).
Ghorpade, Lackritz, Singh'in (2007) " Tukenmislik ve Kisilik: Akademiden
kamtlar" konulu arasurmasimn amaci tukenmislik ile kisilik arasmdaki iliskiyi ortaya
koymaktir, Cahsmada "Maslach Tukenmislik Olcegi" ve "Mini-Marker Envanteri"
kullamlmistir, Yapilan bu cahsmanm omeklemini bir devlet iiniversitesinde gorev
yapan 265 ogretmen olusturmaktadir. Arastirma sonucunda elde edilen bulgulara
gore duygusal yorgunluk, disa donukluk ve duygusal istikrar ile negatif yonde,
deneyimlerin acikhg; ile pozitif yonde iliskilidir. Duyarsizlasma, uyumluluk ve
duygusal istikrar ile negatif yonde iliskilidir. Kisisel basan disa donukluk, vicdani
kanaat, uyumluluk ve duygusal istikrar ile pozitif yonde bir iliskiye sahiptir.
Fives, Hamman ve Olivarez'm (2007), "Ogretmenlerin Tukenmisliklerine
Etki Eden Kisisel ve Cevresel Faktorler" adh arastirmasmda verilerin toplanmasi
amaciyla "Maslach Tukenmislik Ol9egi" kullamlm1~tir.<;ah~mamn omeklemini
ispanya' daki devlet okullan ve ozel okullarda cahsan ogretmenler olusturmaktadir.
Arastirma sonucu elde edilen bulgularda disa donuk olan ogretmenlerin daha fazla
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tukenmislik

duygusu yasadiklan,

aynca bu tarz yapiya sahip olan ogretmenlerin

tukenmislik ve kisilik bozukluklan gcstermeye egilimli oldugu sonucuna vanlrmsnr.
Kirsal bolgelerde gorev yapan ogretmenlerin ogrencileri ile yasadiklan sorunlardan
dolayi daha fazla tukenmislik durumuna dustukleri belirlenmistir,
Betoret (2008), "Ispanyol Ilkogretim ve Ortaogretim Ogretmealeri Arasmda
Oz-yeterlik, Okul Kaynaklan,

i~ Stresorleri ve Tukenmislik: Bir

Yapisal Denklem

Yaklasimi" adh arastirmasmm omeklemini 724 ilkogretim ile ortaogretim
kademelerinde calisan ogretmeninden olusturmaktadir, Arastirmanm bulgulan
incelendiginde dis yardimlann stres ve buna bagh olarak tukenmisligi azaltngi ortaya
cikarnlrmsur. Aynca isgorenlerin i~ yerinde yasamais olduklan stresin tukenmisligi
artirdigi ortaya konulmustur, Ogretmenlerin tukenmisligin boyutlanndan biri olan
duygusal tilkenmeyi yasadiklan belirtilmistir,
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BOLUMIII
YONTEM

Cahsmanm

bu bolumde arastirmanm

deseni, cahsma grubu, veri toplama

sureci, veri toplama aracalan ve verilerin analizi ile ilgili bilgilere yer verilmistir.

3.1. Arasnrmamn Deseni
Bu cahsma nitel desende olusturulmustur, "Nitel arastirma, kuram olusturmayi
temel

alan bir anlayisla

sosyal

olgulan

bagh

bulunduklan

arastirmayr ve anlamayi on plana alan bir yaklasirndir."

cevre

icerisinde

(Yildmm ve Simsek, 2006,

s. 39).
Ortaogretim

ogretmenlerinin

mesleki

ogretmen gorusleri degerlendirildiginden

tukenmislik

durumlanna

iliskin

nitel arastirma desenlerinden biri olan durum

9ah~mas1 deseni kullarulmrstir. Bu nitel arastirma

deseninde

"Bir duruma iliskin

etkenler bntuncul bir yaklasimla arastmhr ve ilgili durumu nasil etkiledikleri ve ilgili
durumdan nasil etkilendikleri

uzerinde odaklaruhr."

s. 77). Durum cahsmalannda

gozlem, gorusme,

kullarulmaktadir.

Veriler

betimleme,

(Yildmm

ve Simsek, 2011,

dokuman analizi gibi teknikler

omekleme,

temalan

ve oruntuleri

ortaya

91karma ve karsilastirmali analiz gibi yontemlerle analiz edilir (Y ildmm ve Simsek,
7011).
Bu cahsmada yan vapilandmlmrs

gorusme teknigi kullamlrmstrr. Gorusme

teknigi yapilandinlrms, yan yapilandmlmis ve yapilandmlmamrs
olarak

gruplara

aynhr.

Yan

yaprlandmlrms

gorusme

sorulacak sorular onceden hazirlamr ve hazirlanan

gorusme teknikleri

tekniginde

katihmcilara

bu sorularla veriler toplarur

(Karasar, 2006). En sik kullarulan ydntemlerden biri olan gorusme teknigi, arastmlan
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konuya katihmcilann

bakis acisiyla bakma imkam saglamasmm yam sira

katilrmcilann sahip oldugu bu bakis acismm ortaya cikmasim saglayan sosyal
surecleri gorebilme imkaru da saglar (Yildmm ve Simsek, 2011).

3.2. Cahsma Grubu
Arastirmanm cahsma grubu, 2015-2016 egitim-ogretim yihnda Kuzey Kibns
Ti.irk Cumhuriyeti Milli Egitim Bakanhgi Genel Ortaogretim ve Mesleki Teknik
Ogretim Dairesine bagh ogretmenlerle smirlanrmstir.
Cahsma grubundaki ogretmenlerin belirlenmesinde amacli omekleme
yontemlerinden olan kartopu veya zincir ornekleme yontemi kullanilrmsur. Kartopu
omcklemede arasnma icin elde edilecek verilerin toplanmasmda onceden tamnan
bireyle iletisim kurulduktan sonra tavsiye yoluyla zincirleme bir sekilde baska bir
bireye ulasma soz konusudur (Yazicioglu ve Erdogan, 2004). Yildmm ve Simsek'e
gore (2011), kartopu veya zincir omekleme yontemi, poblem cumlesine cevap
alabilecegimiz zengin bilgi kaynagi olabilecek durumlann veya bireylerin tespit
edilmesinde etkili bir yontemdir.
Arastirmanm omeklemini

Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti Milli Egitim

Bakanligi Genel Ortaogretim ve Mesleki Teknik Ogretim Dairesine bagh 6 farkh
okulda gorev yapan 4 ile 25 yil arasmda deneyime sahip 12 ogretmen
olusturmaktadir.

3.3. Veri Toplama Siireci
Ogretmenlerle

yapilacak

gerusmelerden

once

KKTC

Milli

Egitim

Bakanhgmdan izin almmistir (EK 1 ve 2). Okul mudurlerine Bakanhgm izni

46

gosterilerek

ogretmenlerle

gortismek icin gerekli planlamalar

yapilrms ve bunun

sonucunda 14 Ekim - 9 Kasun 2015 tarihleri arasmda ogretmenlerin
saatlerde nitel arastirma yaklasimlannda
teknigi" ile veriler toplanrrustir.
bilgilerini,

dusuncelerini,

90k sik kullamlan

"yuz yuze gorusme

Gorusme teknigi insanlann

tutum ve davraruslanm

bos oldugu

cesitli konulardaki

ve bunlarm

olasi nedenlerini

ogrenmenin en kisa yoludur. Bircok kisi 90k zaman almamasi, daha rahat olmasi,
verdigi bilgilerin

yazih olarak kayda gecmeyeceginden

bunlann

sorumlulugunu

ttstlenmemesi gibi nedenlerle sozlu anlatum yazih anlatima tercih etmektedir. Yuz
yuze yapilan gorusmelerle

veri topladigimiz

kisinin jest ve mimiklerine

bakarak

verdigi cevaplann ne kadar gercekci oldugunu anlayabilir ve samimi bulmadignmz
cevaplan ayiklayip gercekleri daha rahat ortaya crkarabiliriz (Karasar, 2006).
Ortaogretim

ogretmenlerinin

mesleki

tukenmislik

durumlannm

tespit

edilmesi amaciyla yapilan gorusmeler yaklasik 25'er dakika surmus olup kanlimci
ogretmenlerle sohbet havasi icerisinde gorusmeler gerceklestirlmistir.
Veri toplamak icin yapilan tum gorusmeler ses kayit cihaziyla kaydedilmistir.
Yildmm ve Simsek'e gore (2006), elde edilen veriler cihazla kaydetme ve not alma
olmak tizere iki sekilde kaydedilebilir. Arasnrmacmm
dinlemesi
kullamlmasi

ve karsismdaki
arastirmactya

imkam yoksa scylenenleri

kisiye

sorular

karsismdakini daha dikkatli

sorabilmesi

acismdan

buyuk bir kolayhk saglar, Arasnrmacmm

kayrt

cihazi

kayit tutma

not almasi gerekir. Boyle bir durumda arastrrmaci, ayni

anda hem not alma hem dinleme hem de karsismdakine soru sorma, onu yonlendirme
mecburiyetinde kahr, Bu durum da gorusme suresinin uzamasma veya notlann eksik
almmasma neden olabilir.
Y apilan

cahsma

sonucunda

elde edilen verilerin

sadece arastirma

kullarulacagi, kesinlikle isim kullamlmayacagi kanhmcilara bildirilmistir,
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3.4. Veri Toplama Ara~lari
Bu cahsmada yan yapilandmlmis gorusme teknigi kullarulmisnr. Cepni'ye
gore (2007), bu teknikle arastirmaci derinlemesine soru sorabilir. Hazirlanan sorulara
alman cevaplar acik degilse veya eksikse arastirmaci baska sorular sorma ve
anlasilamayan noktalan anlasilir hale getirebilme imkanma sahip olabilir.
Cahsma icin hazirlanan yan vapilandinlnus gorusme formu (EK 3)
arastirmanm amaci goz onnnde bulundurularak arasnrmaci tarafmdan gelistirilmistir
ve 9 adet acik uclu gorusme sorusu icermektedir. Sorularm katihmcilar tarafmdan
kolay anlasihr olmasma dikkat edilmistir. Gortlsme sorulan hazirlanmadan once
konu ile ilgili alanyazm detayh bir sekilde incelenmis, arastirmamn amaci
dogrultusunda yan yapilandmlmis gorusme teknigine uygun acik uclu sorular
hazrrlanmistir. Yan yapilandmlmis gorusme formunu olusturma surecinde 3 kisiden
uzman gori.i§u almmistir.
Alman

gori.i§

sonrasmda

gornsme formu

ilk

once iki ogretmene

uygulanmistrr. Bu ogretmenlerle gerceklestirilen gorusmelerle guvenilir veriler elde
edilince diger ogretmenlere uygulanmrstir.

3.5. Verilerin Analizi
Ses kaydiyla toplanan veriler arastirmaci tarafmdan bilgisayarda yaziya
don-U§tiirulup tek tek incelenerek benzer temalann belirlenmesini, kodlanmasmi ve
kategorize edilmesini iceren icerik analiziyle 9ozumlenmi§tir. Stemler'e gore (2001)
icerik analizi, farkh kelime sayisma sahip metinlerin bazi kurallar cercevesinde icerik
katogorisine donustarulmeslne yardimci olan yinelenebilen ve sistemetik bir
tekniktir. Yildmm ve Simsek' e gore (2006) ise icerik analizinde amac, "toplanan

48

verileri aciklayabilecek kavramlara ve iliskilere ulasmaktir. Icerik analizinde yapilan islem,
biribirine benzeyen verileri belirli tema ve kavramlan

bir araya getirmak ve okuyucunun

anlayabilecegi sekilde dttzenleyerek yorumlamaktrr." ( s. 227).
Arastirmacilar
okunarak

tarafmdan

kodlama

anahtarlan

"g5ril§ birligi" ve "g5ril§ aynhgi"
Arastirmanm

ve gorusme

yapildi.

Huberman'm

(1994) onerdigi guvenirlik

guvenirlik

hesaplamasi

formula

icin

kullamlarak

yapildi, Yaprlan bu hesaplamada

belirlendi. Miles ve Huberman'a

tek tek

olan konular uzerinde tartrsildi ve gerekli

duzenlemeler

guvenirlik hesaplamasi

dokumleri

Miles

ve

arastirmarun

ortalama % 91 olarak

gore (1994) guvenirlik hesaplamalannm

uzerinde cikmasi arastirma icin guvenilir kabul edilmektedir.

% 70'in

Yapilan hesaplama

sonucunda elde edilen sonuc arasnrma icin guvenilir kabul edilmistir, Arastirmacilar
tarafmdan yapilan kodlamalarda uyusma gosteren kodlar temalan belirlemede esas
almnnstir.
Icerik analizinde

veriler dort asamada

analiz edilmektedir:

1. Verilerin

kodlanmasi, 2. Kodlanan verilerin temalannm belirlenmesi, 3. Kodlann ve temalann
duzenlenmesi, 4. Bulgulann tarumlanmasi ve yorumlanmasi

(Yildmm ve Simsek,

2006).

1. Verilerin Kodlanmasu
Kodlama, icerik analizinin ilk asamasidir. Bu asamada katihmcilara

hirer

numara verilerek gorusme dokumanlan olusturulmustur, Katilimcilardan elde edilen
veriler cahsmanm kapsami dahilinde incelenerek bolumlere aynlrms ve her bolum
kavramsal olarak ifade ettigi sekliyle adlandmhp
ve arasnrma

sorulan

dikkate

almarak

kodlanmisnr.

hazirlanan

Kavramsal cerceve

kod listesine

katihmcilardan

toplanan veriler incelendikten sonra son sekli verilmis olup bu liste anahtar gorevi

49

ustlenmistir. Arastirma sorulan dismda kalan veriler ise kodlamaya dahil
edilmemistir.

2. Kodlanan Verilerin Temalarmm Belirlenmesi:
Onceden kodlanan veriler bu asamada belirli bolumler altmda toplanarak
temalann olusmasim saglamistir.

3. Kodlarm ve Temalarm Diizenlenmesi:
Arastirmamn bu asamasmda kanhmcilann gorusleri katihmcilann ifade
ettikleri bicimde, acik ve anlasihr bir sekilde aciklanrmstir. Dipnot kullamlarak
gorusme notlanmn hangi katihmcrya ait oldugu belirtilmis ve gorusme notlan tirnak
icerisinde olacak sekilde katihmcilann agzmdan 91kt1g1 sekilde verilmistir. Parantez
icerisinde tirnak icerisindeki gorusme notunun hangi katihmcrya ait oldugu da
belirtilmistir, Asagida kodlama sistemi omekle gosterilmistir:

" ·························· (G·. 1) . "
G:Goru~meci
1 : 1 numarah katihmci

5. Bulgularm tammlanmasi ve yorumlanmasn
Cahsmanm bu asamasmda arasnrmaci tarafmdan toplanan veriler sonucu elde
edilen bulgular yorumlamp sonuclar aciklanmistrr. Elde edilen veriler nitel
arastirma surecinin gerektirdigi surecten gecilerek yorumlamp sonuclara
vanlrmstir.
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BOLUMIV

BULGULAR

Bu bolumde yapilan arastirmanm
elde edilen

verilerin

cozumlenmesi

VE YORUM

amaclanna uygun olarak katihmcilardan

ve bulgularla

Ogretmenlerden toplanan veriler tablolastmlarak

yorumlara

yer verilmistir.

degerlendirilmistir,

4.1. Bulgular

4.1.1.Birinci

Boyut:

ieerisinde olduklarmm
Ogretmenlerin

Ogretmenlerin

okula

gelirken

nasil

bir rub

hali

belirlenmesi

okula gelirken nasil bir ruh hali icerisinde olduklan

ile ilgili

ogretmen gorusleri Tablo l 'de temalar ve yuzdeliklerle verilmistir.
Tablo 1: Ogretmenlerin okula gelirken nasil bir ruh hali icinde olduklanyla ilgili
ogretmen gorusleri
Yiizde %
A
Q)

- -.E - - -~
~

s

~
.•...
i:Q

Temalar

~

0..

0

Q)

Q)

E--<

A

~
.•...

~
~

Q)

i:Q

i:Q

Q)

i:Q

Ogretmenlerin okula severek gelmesi

8

4

12

67

33

Ogretmenlerin kendilerini enerjik hissetmesi

4

8

12

33

67

Okula gelirken endise duyulmasi

2

10

12

17

83

Ogretmenlerin carpmti hissetmesi

1

11

12

8

92

ilk yillardaki heyecamn kaybedilmesi

1

11

12

8

92

Y orgun ve isteksiz olunmasi

1

11

12

8

92
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Arasnrmanm birinci boyutu ogretmenlerin okula gelirken nasil bir ruh hali
icerisinde olduklanyla

ilgili ogretmen gortislerinin belirlenmesi kapsammda

olusturulmustur. Bu boyut baglammda 12 ortaogretim ogretmenine okula gelirken
nasil bir ruh hali icerisinde olduklan sorularak gorusleri tespit edilmeye cahsilrmsnr.
Katihmcilann gorusleri Tablo 1 'de belirtilen temalarla belirlenmis ve bu gorusler
dogrultusunda oranlamalar yapilarak sunulmustur,
4.1.1.1. "Ogretmenlerin okula severek gelmesi" ile ilgili gorii~lere iliskin
bulgular:
Tablo 1 'de de goriildugu gibi birinci boyut kapsammda kanhmcilara sorulan
"Okula gelirken nasil bir ruh hali icerisindesiniz? Neden?" sorusuna kanhmcilann %
67'si "Okula severek geliyorum." yanitnu vermistir. Bir ogretmen bu konuda
"Meslegimi severek yapttgtm icin okula severek geliyorum; cunku ogrencilere bir
seyler katmak, bilgi vermek ya da on/arm egitiminde koyabilecegim bir tug/a benim
icin 90k onemlidir. Bu nedenle okula severek, isteyerek geliyorum (G:2)." diyerek
gorii~unu ifade etmistir. Diger bir katihmci "Mutluyum.; cunki: sevdigim bir i§
yaptyorum (G:3)." seklinde gorii~unu ifade etmistir. Bir diger katihmci "Okula
gelirken iyi bir ruh hali icindeyim. Ozel hayattmda, gunluk yasantimda bir problem
olmadtktan sonra okula severek geliyorum (G:4)." seklinde gorii~unu ortaya
koymustur. Baska bir ogretmen "Gun icerisinde ruh halim cocuklartn tutumlartna
gore degisir. Mutluyum (G:5)." seklinde gorusunu ifade ederken, diger ogretmen
"Ben her zaman icin yuksek bir moralle dersimizi vermek, faydalt

olmak

verdigimizin karsiltgini alabilmek umidiyle derslerimize geliyoruz ve gayet zinde bir
sekilde geliyoruz. Okula gelirken mutluyum (G: 7). " seklinde gorii~unu soylemistir.
Baska bir kanhmci

"Okula mutlu bir sekilde gelirim.

Yeni ogrencilerle

karsilasacagtm, cocuklara yeni seyler ogretecegim icin mutluyum. Cocuklara bir
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seyler ogretmek beni motive eder ( G:8)." seklinde goril~ilniiifade ederken bir digeri
de "Mutluyum. Uzun zamandtr ayni okulda gorev yapmaktayim. Burasi evim gibi
oldu. Hatta aramizda pijamayla gelebilecek sekilde burada rahattz seklinde espri
yaptyoruz. Guzel bir ortamtmiz var. Insan iliskilert gayet iyidir. Burda olmaktan
mutluluk duyartm. Keyifliyim (G:9)." diyerek gorii~ilnii ortaya koymustur, Bu tema
kapsammda bir baska ogretmen ise "Okula her sabah kalktp gelirken gayet mutlu ve
huzurlu, ytllardtr severek yapttgtm isimi yapma hevesiyle geliyorum. <;unku isimi
seviyorum (G: 1 OJ. " seklinde goril~ilniiifade etmistir.
4.1.1.2. "Ogretmenlerin

kendilerini enerjik hissetmesi" gorii~iine Iliskin

bulgular:
Tablo l 'de de goriildiigii gibi birinci boyut kapsammda katrhmcilara sorulan
"Okula gelirken nasil bir ruh hali icerisindesiniz? Neden?" sorusuna katihmcilann %
33'ii" Kendimi enerjik hissediyorum." yamtnu vermistir, Bir ogretmen bu konuda
"Gunun basinda enerjimin yuksek oldugunu soyleyebilirim (G:3)." seklinde goril~
belirtirken diger bir ogretmen "Okula enerji dolu ve pozitif gelirim (G:5)." seklinde
gorii~ilnii ifade etmistir. Baska bir ogretmen "Okula bir seyler ogretmentn verdigi
pozitif enerjiyle geliyorum (G:7)." derken, bir digeri "Okula enerjik gelirim (G:9)."
seklinde gorii~ilniiifade etmistir.
4.1.1.3. "Okula gelirken endise duyulmasi" gorii~iine iliskin bulgular:
Tablo 1 'de de goriildiigii gibi birinci boyut kapsammda katrhmcilara sorulan
"Okula gelirken nasil bir ruh hali icerisindesiniz? Neden?" sorusuna katihmcilann %
17'si "Okula gelirken endiseliyim." yamtmi vermistir, Bir ogretmen "Ytllar gectikce
okula gelirken daha endiseli bir ruh haliyle okula gelmekteyim. Gun icerisinde sorun
yasamaktan veya karsima cikacak olumsuzluklardan dolayt endise duymakiaytm;
cunku egitimdeki sorunlar devamli artmaktadir. Her gecen gun yeni problemlerle
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karsilasmaktayiz,

her gecen gun ogrenci davrantslan bozuldugundan dolayi yeni

sorunlar yasamaktaytm

ve bunlara cozum bulunmadtgtndan dolayt gerek disiplin

tuzugundeki yetersizliklerden gerekse okul idaresinin ve disiplin kurulunun elinin
kolunun bagl: kalmasi nedeniyle, gerekse bazi yoneticilerin bu konulart sorundan
saymamalart

nedeniyle, Bakanligtn egitim politikalartnin yanlts olmast nedeniyle

ogrenctlerdeki gidisat gun gectikce kotuye gitmektedir. Carpik aile yaptlart da bu
nedenler arastnda saytlabilir. Bu nedenle okula gelirken iyi bir ruh hali icerisinde
degilim (G:1)." seklinde gorii~ belirtirken, baska bir ogretmen "Girecegim stnif 90k
problemli bir stntfsa dersin nastl gececegt ya da stnifta bir problem ctkacak mi diye
endise duyuyorum. Stntfta disiplin sorunlart yasamak ve buna para/el gergin olmak
bende endise yarattyor (G:6) ". seklinde gorii~ belirtmistir.
4.1.1.4."Ogretmenlerin earpmn hissetmesi" gorii~iineili~kinbulgular:
Tablo 1 'de de goriildii.giigibi birinci boyut kapsammda kanhmcilara sorulan
"Okula gelirken nasil bir ruh hali icerisindesiniz? Neden?" sorusuna katihmcilann %
8'i "Carpmti hissediyorum." yamtmi vermistir. Bir ogretmen bu tema baglammda
"Zaman zaman okula gelirken carptnti hissediyorum (G:1). " seklinde gorii~ii.nii.
belirtmistir.
4.1.1.5. "ilk yillardakl heyecamn kaybedilmesi" gorii~iine ili~kin
bulgular:
Tablo 1 'de de goriildii.gii. gibi birinci boyut kapsammda katilrmcilara sorulan
"Okula gelirken nasil bir ruh hali icerisindesiniz? Neden?" sorusuna katihmcilann %
8'i "ilk yillanmdaki heyecanmu kaybettim." yamtmi vermistir, Bir ogretmen bu
tema baglammda "Son ytllarda karstlastigim manipulasyonlardan

dolayi okuluma

ilk ytllartmdaki heyecanla gelmiyorum, heyecantmda bir azalma vardtr. Caltsma
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arkadaslartmtn

negatif davranislanndan

olumsuz etkileniyorum. Ziimremdeki bazi

arkadaslartm maalesef beni ytpratti (G: 11). " seklinde gorii~furiiifade etmistir

4.1.1.6. "Yorgun ve isteksiz olunmasi" gorii~iine ilisldn bulgular:
Tablo 1 'de de goriildiigii gibi birinci boyut kapsammda katilimcilara sorulan
"Okula gelirken nasil bir ruh hali icerisindesiniz? Neden?" sorusuna katihmcilann %
8'i "Yorgun ve isteksizim." yamtmi vermistir. Bu tema baglammda bir ogretmen
"Stnifta ogrencilerin disiplinsiz davranislari yuzunden stntfa girmek istemiyorum
bazi gunlerde;

<;unku stntfta cocuklan kontrol edemiyorum. ldareden yardtm

istedigimiz zaman ise idare bu konuda pek etkili degtl. Bu nedenle ogrenciler ayni
sekilde devam ediyor. Gayet disiplinsiz bir suuf ortami oldugu icin ve ogretmene
saygi olmadtgi

icin stmfa girmek istemiyorum. Kendimi yorgun hissediyorum

(G: 12). "~eklinde gorii~iiniiifade etmistir,
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4.1.2. Ikinci Boyut: Ogretmen
kosullarimn

ve

ogretim

goril~Ierine gore okullardaki fiziksel eahsma

arae-gereclerinin

ne

derece

yeterli

oldugunun

belirlenmesi
Ogretmenlerin

okulun fiziksel cahsma kosullan

ve ogretim arac-gerecleriyle

ilgili gorusleri Tablo 2'de temalar ve yiizdeliklerle verilmistir.
Tablo

2: Ogretmenlerin,

okulun fiziksel cahsma kosullan

ve ogretim arac

gerecleriyle ilgili gorusleri

Yuzde %

[

- - -t - i
~

(1)

(1)

~
.....

."E
i:o

Temalar

§

~

~
.....

(1)

i:o

(1)

i:o

.....

(1)

i:o

Ders materyallerinin tedarik edilmemesi

3

9

12

25

75

Smiflarm 90k kalabahk olmasi

2

10

12

17

83

Ogretim materyallerinin mevcut olmasi

6

6

12

50

50

Okul idaresinin temizlik konusunda titiz olmasi

3

9

12

25

75

Klimalann bozuk olmasi

3

9

12

25

75

Arastirmanm ikinci boyutu ogretmenlerin cahstiklan okulun fiziksel cahsma
kosullan ve ogretim arac gerecleriyle ilgili goruslerinin belirlenmesi kapsammda
olusturulmustur. Bu boyut baglammda 12 ortaogretim ogretmenine okullanndaki
fiziksel cahsma kosullan ve ogretim arac-gerecleriyle ilgili dusunceleri sorularak
gorusleri tespit edilmeye cahsilmrsnr, Katihmcilann gorusleri Tablo 2'de belirtilen
temalarla belirlenmis ve bu gorusler dogrultusunda oranlamalar yapilarak
sunulmustur,
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4.1.2.1 "Ders materyallerinin tedarik edilmemesi" gorii~iine iliskin bulgular:
Tablo 2' de de gorUldilgil gibi ikinci boyut kapsammda kanhmcilara sorulan
"Okulunuzdaki fiziksel cahsma kosullanm ve ogretim arac-gereclerini yeterli
buluyor musunuz? Bunlarla ilgili dusunceleriniz nelerdir?" sorusuna kanhmcilann %
25'i "Ders materyalleri tedarik edilmez." yamtmi vermistir. Bir ogretmen
"Bilgisayali muhasebe gibi derslerde bir bilgisayar odasi sari oldugu zaman veya
meslek lisesindeki bir atolyenin var olmast sari oldugundan dolayi onlara
odaklanirlar, onlar bozulursa onlartn tamiriyle ilgilenirler ama bir Ingilizce
ogretmentnin cd calan var mi onlar icin onemli degil. Her zaman bazi ziimrelerin
ihtiyaclan onemsenmez. Ara<;- gerec yetersizdir (G:J)." seklinde gorU~ilnil ifade
ederken baska bir ogretmen "Bazi arac gerecler eksiktir. Buna ornek vermem
gerekirse

stmflartmtzda

aktllt

tahta

mevcut

degildir.

Bunun

eksikligini

hissetmekteyim. Bu eksiklikler de giderilirse daha rahat olacagtz (G:4)." seklinde
gorU~ belirtmistir. Baska bir ogretmen ise " Her suufta aktlli tahta olmamast cok

kott; bir sey. Di! derslerinde kullantlacak teypler yeterli saytda degildir (G: 12). "
seklinde gorU~ilnil ifade etmistir.
4.1.2.2. " Snnflarm eok kalabahk olmasi" gorii~iine iliskin bulgular:
Tablo 2'de de gorUldilgil gibi ikinci boyut kapsammda kanhmcilara sorulan
"Okulunuzdaki fiziksel cahsma kosullanru ve ogretim arac-gereclerini yeterli
buluyor musunuz? Bunlarla ilgili dusunceleriniz nelerdir?" sorusuna katihmcilann %
l 7'si "Smiflar 90k kalabahktir." yamtim vermistir, Bir ogretmen "Struflar cok
kalabalik oldugundan ogrencilere gerekli vakti aytrabildigimi dusunmuyorum.
Ogrenctlerimize yeterli ilgiyi gosteremiyoruz (G:2)." seklinde gorU~ belirtirken diger
ogretmen "Stntflar cok kucuk ogrenciler de kalabalik olunca akilli tahta
kullantmi neredeyse stftra iniyor. Bu da bizi olumsuz olarak etkiliyor. Akillt tahta
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ogretmenin gercekten yardtm alabilecegi bir materyaldir. Maalesef biz onu
durust kullanamtyoruz. Astrt kalabalik stniflarda problem yastyoruz (G:6). " seklinde

gorii~iinuifade etmistir.
4.1.2.3. " Ogretim materyallerinin mevcut olmasi" gorii~iine Iliskin bulgular:
Tablo 2'de de goriildugu gibi ikinci boyut kapsammda katihmcilara sorulan
"Okulunuzdaki fiziksel cahsma kosullanm ve ogretim arac-gereclerini yeterli
buluyor musunuz? Bunlarla ilgili dusunceleriniz nelerdir?" sorusuna katilnncilann %
50'si

"Ogretim

materyalleri mevcuttur."

yamtmi vermistir,

Bir

ogretmen

"Struftmizda aktllt tahtalar mevcuttur. Bu tahtalari istedigimiz gibi kullanabiliyoruz
(G:2). " seklinde gorii~ belirtirken, baska bir ogretmen " Ozellikle akillt tahtalartn
kullarulmast bizim icin 90k buyuk bir artt oldu. Stntf ici etkinliklerimizi kolaylastirdi.
Ogretim arac gereclerinin yeterli oldugunu dusunuyorum (G:3)." seklinde gorii~iinii

ifade etmistir. Baska bir ogretmen "Okuldaki arac gerecleri yeterli buluyorum. Akilli
tahta kullantyorum (G:5)." derken, bir digeri "Okulumun caltsma kosullanni uygun
buluyorum. Ara9 gerecleri de yeterli buluyorum (G:8)." seklinde gorii~iinu ortaya

koyuyor. Bu temayla ilgili bir diger ogretmen "Okulumuza Fatih Projesi kapsamtnda
verilen star boardlartmtz var. Printer ve fotokopi sorunu yasamtyoruz. Arac gerec
konusunda her seyi yeterli buluyorum (G:9)." sekilnde gorusttnu ifade ederken baska

bir ogretmen de "Son ytllarda okullara yaptlan yattnmlardan

dolayi jiziksel calisma

kosullanmiz ve arac gereclerimiz iyi sayiltr (G: 10). " diyerek gorii~iinii belirtiyor.

4.1.2.4. "Okul idaresinin temizlik konusunda titiz olmasi" gorii~iine iliskln
bulgular:
Tablo 2'de de goriildugu gibi ikinci boyut kapsammda katihmcilara sorulan
"Okulunuzdaki fiziksel cahsma kosullanni ve ogretim arac-gereclerini yeterli
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buluyor musunuz? Bunlarla ilgili dusunceleriniz nelerdir?" sorusuna katihmcilann %
25'i "Okul idaremiz temizlik konusunda titizdir." yamtmi vermistir. Bir ogretmen
"Kibrts 'in bazi gercekleri vardtr. Cok ciddi su stkintisi ceken bir ulkeyiz. Donem
donem bu nedenle tuvaletlerde
bulunmaktadir.

sorunlar yasantr ancak bunlara ivedi cozumler

Temizlik konusunda idari kadro ve mudurumuz titiz ve hassastir

(G:3)." seklinde; diger ogretmen "Ogretmen tuvaletleri temizdir. Stntflar duzenli
olarak temizleniyor (G:5)." seklinde gorii~iiniiifade etmistir, Bir baska ogretmen ise
"Temizlik konusunda da stktntt yoktur (G:6)." diyerek gorii~ belirtmistir.

4.1.2.5. "Klimalarm bozuk olmasi" gorii~iine ili~kin bulgular:
Tablo 2'de de goriildiigii gibi ikinci boyut kapsammda katilimcilara sorulan
"Okulunuzdaki fiziksel cahsma kosullanm ve ogretim arac-gereclerini yeterli
buluyor musunuz? Bunlarla ilgili dusunceleriniz nelerdir?" sorusuna katihmcilann %
25'i "Klimalar bozuktur" yamtmr vermistir, Bir ogretmen "Klimalartmtz vardtr;
ancak bircogu bozuk ve caltsmtyor. Astri steak ve soguk gunlerde oldukca stkmti
cekiyoruz (G:9)." seklinde gorii~iinii ifade ederken bir baska ogretmen "Alt yapt
gercekten

cok yetersizdir.

Klimalar

yeterli

sekilde

calismtyor.

Baktmlan

tam

yaptlmtyor. Ne ktstn ne de yaztn verimli bir tsttma ve sogutma sistemi oldugundan
soz edilemez.

Isttma

ve sogutmantn

tam olarak

saglanamamasi

verimimizin

dusmesine neden oluyor (G: 11). "seklinde gorii~ ifade etmistir. Diger bir ogretmen

ise "Kesinlikle yeterli bulmuyorum. Klima var; ancak yeterli miktarda calismtyor
(G: 12). " seklinde gorii~ belirtmistir,
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4.1.3. U1riinciiBoyut: Ogrtemenlerin haftahk ders programlarmm ve
varsa ek gdrevlerlnin yogunlugunun belirlenmesl
Ogretmenlerin haftahk ders programlan ve varsa ek gorevleriyle ilgili gorusleri
Tablo 3 'te temalar ve yuzdeliklerle verilmistir,
Tablo 3: Ogretmenlerin haftahk ders programlan ve ek gorevleri ile ilgili
ogretmen gorusleri
Yuzde%
~
~

- - - .E--~
~

t::
.....

Cl)

o:l

Temalar

~
.....

Cl)

ij

~

~

0..
0

•....

Cl)

E-;

o:l

Cl)

o:l

Cl)

o:l

Ders programmm 90k yogun olmasi

5

7

12

42

58

Tuzugun dismda gorevler verilmeye cahsilmasi

2

10

12

17

83

Ders programmm adil bir sekilde hazirlanmamasi

1

11

12

8

92

Ek gorevlerin 90k fazla bulunmasi

2

10

12

17

83

Haftahk ders programimdan memnun olunmasi

5

7

12

42

58

Arastirmamn ii9ilncii boyutu ogrtemenlerin haftahk ders programlan ve varsa
ek gorevlerinin yogunlugunun belirlenmesi kapsammda olusturulmustur. Bu boyut
baglarmnda 12 ortaogretim ogretmenine haftahk ders programlan ve varsa ek
gorevleri ile ilgili dusunceleri sorularak gorusleri tespit edilmeye cahsilnustir.
Kanhmcilann gorusleri Tablo 3 'te belirtilen temalarla belirlenmis ve bu gorusler
dogrultusunda oranlamalar yapilarak sunulmustur.
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4.1.3.1. "Ders programmm eok yogun olmasi" gorii~iine Iliskin
Tablo 3 'te de goriildiigii gibi ii<;ilncii boyut kapsammda katihmcilara sorulan
"Haftahk ders programnnz ve varsa ek gorevleriniz ile ilgili ne dusunuyorsunuz?"
sorusuna kanhmcilann

% 42'si "Ders programim cok yogundur." yamtmi vermistir.

Bir ogretmen "Haftalik ders programlarzmzz 90k yogundur. lsinize tam olarak
yogunlasmanizi engeller. Isinizi en iyi sekilde yapabilecek bos vakti elde
edemezsiniz. Yeti§tirdiginiz kadartyla on haztrltk yaparstntz, yettstirdiginiz kadartyla
odev verirsiniz ayrtca astn yoruluyorsunuz (G:1). " diyerek gorii~ilniiifade etmistir,
Baska bir ogretmen "Gecmis ytllara gore bu ytl daha yogunum. Zumremize verilen
gorevleri de payla§tzgzmzzdansorun yasamtyoruz ama ciddi bir yogunluk yastyoruz
(G:8)." seklinde gorii~ belirtirken bir digeri

"Ogretmen azligmdan dolayt

verebilecegim ders saytstntn en ustundeyim. Bunun yaninda stntf ogretmenligi
gorevimi yerine getiriyorum. Ayrtca sosyal islerle ilgili ek gorevlerim de vardtr.
Okulun sosyal sorumluluk projelerinde de gorev almaya calistyorum. Ders
programtmin bu kadar yogun olmaytp ogrencilerle birlikte sosyal aktivitelerde
bulunsam daha iyi olacagtni dusunurdum; ancak bu faliyetler limitlerimi astigtndan
cok fazla yapamiyorum, Cok yoruluyorum (G:10). "diyerek gorii~uniibelirtmistir. Bu
tema baglaminda bir baska ogretmen " Yirmi saat derse giriyorum Bunun dtstnda ek
gorev verildigi zaman onlan da yapmaktayim. Okulda herhangi bir aktivite
duzenleneceginde gorev almaktaytm. Bu da beni yoruyor ve ister istemez
verimliligimi dusuruyor (G:11)." derken diger bir ogretmen de "Hep kott; stmflara
giriyorum ve programim 90k yogun. Bu da beni yormakta ve enerjimi dusarmektedir
(G: 12). " seklinde gorii~ belirtmistir.
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4.1.3.2. "Tiiziigiin

dismda

gdrevler

verilmeye

eahsrlmasi"

gorii~iine

Iliskin bulgular:
Tablo 3 'te de gorlildiigii gibi iic;uncii boyut kapsammda kanlimcilara sorulan
"Haftahk ders programnuz ve varsa ek gorevleriniz ile ilgili ne dusunuyorsunuz?"
sorusuna kanhmcilann

% l 7'si "Ti.iziigiin dismda gorevler verilmeye

cahsihr."

yamtim vermistir. Bu tema baglammda bir ogretmen "Dersler tiiziige uygun olarak
programa yerlestiriimisttr;

ancak zaman zaman baski, sindirme korkutma yoluna

giderek; zaman zaman kandtrmaya
distnda da gorevler

calisarak; zaman zaman tatli di/le tiiziigiin

verilmeye calistlmaktadir.

bilirsiniz bunlart size yapttramazlar.

Eger actkgozseniz

ve haklannizi

Eger safsaruz JµziiJqen fazlasznz zaman zaman

sizden talep ederler (G:1). "derken, bir digeri de "Norma/de yirmi saatten fazla ders
ve

ek gorev

verilememesine

ragmen

goniilliiliik

esastna

dayanarak

verilen

gorevlerden kacmamakta ve bu sorumluluklari yerine getirmeye calismaktayim. Tatli
di/le bir seyler yapttrtltyor maalesef. Yirmi saatin iizerine ctkilmamasi gerekir ama
ctkilmaktadir (G:11)." seklinde gorli~ belirtmistir.

4.1.3.3."Ders programlarmm adil bir sekilde hazirlanmamasi" gorii~iine
iliskin bulgular:
Tablo 3 'te de gorlildiigii gibi iic;iincii boyut kapsammda kanluncilara sorulan
"Haftahk ders prograrmmz ve varsa ek gorevleriniz ile ilgili ne dusunuyorsunuz?"
sorusuna katihmcilann % 8'i "Ders programlan adil sekilde hazirlanrmyor." yanrtmi
vermistir, Bu konuda yalmz bir ogretmen gorli~ belirtmistir. Gorli~unii belirten
ogretmen ise "Haftalik

ders programlartnin

dusunuyorum. Okulda bulunan eski ogretmenler
ogretmenlere

adil bir sekilde

dagutlmadigini

stntflart bolii§iiyor, okula yeni gelen

(G: 12). " seklinde gorli~iinii ortaya

daha koti: struflar btrakiltyor

koymustur.
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4.1.3.4."Ek gdrevlerfn eok fazla bulunmasi" goril~ilne iliskin bulgular:
Tablo 3 'te de goruldugu gibi iic;iincii boyut kapsammda katilimcilara sorulan
"Haftahk ders programimz ve varsa ek gcrevleriniz ile ilgili ne dusunuyorsunuz?"
sorusuna katihmcilann % 17'si "Ek gorevlerimi cok fazla buluyorum." yarutmi
vermistir, Bir ogretmen "6zellikle Turkce ogretmenlertne cok fazla ek gorev dusuyor
bunlan da zumre arkadaslarimizla boluserek yapmaya caltstyoruz; ancak oldukca
yoruluyor ve bikkinlik hissediyoruz (G:2)." seklinde goril~ belirtirken bir diger
ogretmen "Bu yil disiplin kurulunda gorev almaktaytm. Yogun bir caltsma
icerisindeyiz. Bu kurulda amactmtz sadece ogrencileri suclamak, onlara ceza vermek
degil ayni zamanda onlara yardtmci olmak, sorunlartni dinlemektir. Bunun gibi
gorevlerimiz oluyor. Bu da okuldaki butun zamantnizt alabiliyor ve beni oldukca
yoruyor (G:9). "diyerek goril~iiniiacikhyor.
4.1.3.5. "Haftahk ders programmdan

memnun

olunmasi" goril~ilne

iliskin bulgular:
Tablo 3 'te de gorilldiigii gibi iic;iincii boyut kapsammda kanhmcilara sorulan
"Haftahk ders progranumz ve varsa ek gorevleriniz ile ilgili ne dusunuyorsunuz?"
sorusuna katihmcilann % 42'si "Haftahk ders programimdan memnunum." yamtiru
vermistir, Bir ogretmen "Haftalik ders programtm beni asacak sekilde duzenlenmedi.
6grenci yaptstnin her gecen gun degismesinden az saytda dersimiz olsa bile
ogrenciler stmfta bizi cok fazla yorduklartndan smtftan r;zktzgzmzzda ciddi bir
yorgunluk yastyoruz fakat haftalik ders programtma baktigimda beni asacak sekilde
duzenlenmemistir (G:2)." seklinde goril~ belirtirken, diger ogretmen "On alti saat
aktif dersim ve buna ek olarak stnif saatim vardtr. Ytl icerisinde ekstra milli gunleri
kutlama kolunda gorevliyim ancak bunlarin bana kulfet getirdigini dusunmuyorum
(G:3)." seklinde goril~ belirtmistir, Bu konuyla ilgili bir diger kanhmci "Otuz ytli
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asktn bir ogretmenlik hayattm oldugundan astn bir yogunlugum yok. Onun i9in b2'
konuda mutluyum (G:6). " derken, diger ogretmen "Her zaman on sekiz, on dokuz
saat ders verdim. Bazen yirmi saatin uzerine de ctktim; ama hicbir zaman sikayetim
olmadi, olamam da zaten. Biz bir egitimciyiz ve cocuklara yararli olmak icin,

gorevimizi yapmak icin buradaytz. Ytllardan sonra bu ytl daha az derse giriyorum.
Yirmi ytli doldurdum ve B ogretmen oldum. B ogretmende de top on sekiz saat, en

dusak de on bes saattir. On bes arti stntf saatim vardtr. Bunu yeterli goruyorum
(G: 7). " bir digeri ise "Programtm 90k yo gun degildir. Kendimi iyi hissettigim, hasta
olmadigtm surece uyabilecegim bir programtm var (G: 5). " seklinde gorii~iinuortaya

koymustur.
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4.1.4. Dordiincii Boyut: Mesleklerlnin ogretmenleri saygmhk, maddiyat ve
mesleki gelisim baknnmdan tatmin etme derecesinin belirlenmesi
Ogretmenlerin mesleklerine duyulan saygi, maddiyat ve mesleki gelisimleriyle
ilgili gorusleri Tablo 4, 5 ve 6'da temalar ve yiizdeliklerle verilmistir,
4.1.4.1. Mesleki saygmhk
Tablo 4: Ogretmenlerin mesleklerine duyulan saygi ile ilgili ogretmen gorusleri

Yuzde %

i

....•
•....•
Q)

o:l

Temalar
Toplum tarafmdan olumsuz elestiri almanm ogretmeni

~
~
~
....•
•....•

Q)

-

~
•....•

g.

t"""

o:l

~

~

~

o:l

Q)

•....•
Q)

.E
•....•

-~
o:l

4

8

12

33

67

Ogretmenlik meslegine duyulan saygmhgm azalmasi

5

7

12

42

58

Ogretmenlik mesleginin toplumda saygm bir yere

1

11

12

8

92

2

10

12

17

83

rahatsiz etmesi

sahip olmasi
Saygmhgm kaybedilmesinde ogretmenin de sucunun
olmasi

Arastirmanm

dorduncu

boyutu mesleklerinin

ogretmenleri

saygmhk,

maddiyat ve mesleki gelisim bakimmdan tatmin etme derecesinin belirlenmesi
olusturulmustur, Bu boyut baglammda 12 ortaogretim ogretmenine

ilgili dusunceleri sorularak gorusleri tespit edilmeye cahsilrmstir. Katilimcilann
Tablo 4 'te belirtilen temalarla belirlenmis ve bu gorusler dogrultusunda
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4.1.4.1.1. "Toplum tarafmdan olumsuz elestiri almanm ogretmeni
rahatsiz etmesi" gorii~iine lliskin bulgular:
Tablo 4'te de goriildiigii gibi dordtmcu boyut kapsarmnda

katihmcrlara

sorulan "Mesleginizin saygmhgi sizi tatmin ediyor mu? Bu konudaki dusuncelerinizi
aciklar rmsimz?" sorusuna kauhmcilann

% 33 'ii "Toplum tarafmdan olumsuz elestiri

almamiz beni rahatsiz eder." yamtmi vermistir,

Bir ogretmen

"Meslegim

beni

saygtnlik baktmtndan tatmin etmiyor. Artik herkes her konuda cok bildigini sandtgi
icin, ogretmen olarak atttgtmtz her adtmtn toplum tarafindan olumsuz elestirildigtni

gormekteyim. Bu da beni rahatsiz etmektedir (G: 1)." seklinde gorusunu ifade
ederken bir baska ogretmen "Meslegim beni saygtnlik baktmtndan malesef tatmin
etmiyor. Gunumuzde ogretmenlertn saygtnligi velilerin, halkin karstsinda bayagi bir
dusmustur. Bir ortamda insanlar ogretmen oldugunuzu
kacmak

istersiniz

soyledikleri

seylerden

bilirse oradan stvtsarak

dolayt. Bu nedenle saygtnlik

malesef

ogretmenler icin kalmadt diyebiliriz. Bu da beni uzmektedir (G:2)." seklinde gorii~
belirtmistir, Baska bir ogretmen bu soruya "Bir zamanlar meslegim beni saygtnltk
bakimmdan tatmin ediyordu ancak simdi degil. Okulun yaptst, ogrenci profilimiz
degisti. Cocuklar cok daha terbiyesiz

olabiliyor.

Cevrede de cok fazla saygtn

oldugumuz soylenemez. <;unku herkes ise ur; ay tatilin var, ogleden sonra bos, butun
gece rahatstntz gibi abuk subuk yorumlar yaptyor. lcine girmeyen bilmez; insanlar

konusuyor. Bu durum da beni olumsuz etkiliyor, canimt stktyor (G:6)." seklinde
cevap verirken, bir baska katihmci "Gecmiste meslegimiz son derece saygtndt; ancak
son donemlerde paragoz olarak adlandtnlan,

ogleye kadar caltstp sonra hicbir sey

yapmayan bir kitle olarak goruluyoruz toplumda. Toplumun gozunde ogretmenligin
saygtnltgtni

kaybettigni

dusunuyorum.

Cok uzuci; bir durum

gorii~iinii ortaya koyuyor.
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(G: 9). " seklinde

4.1.4.1.2. "Ogretmenlik

meslegine duyulan

saygmhgm azalmasitl

gorii~iineili~kinbulgular:
Tablo 4 'te de goriildiigii gibi dorduncu boyut kapsammda katihmcilara
sorulan "Mesleginizin saygmhgi sizi tatmin ediyor mu? Bu konudaki dnsuncelerinlzi
aciklar misiniz?"

sorusuna kanhmcilann

% 42'si

"Meslegimin saygmhgi

azalmistrr." yamtmi vermistir. Bir ogretmen "Meslegim saygtnlik bakimtndan yeri
geldiginde beni tatmin ediyor. Mesela toplumun bazt kesimlerinde

ogretmenim

dediginde ornegin polis sizi arabadayken durdurdugunda ve surus ehliyetinizde
ogretmen

oldugunuzu gordiigiinde

"Hocam

nastlstntz?"

deyip

hattr

sormast

meslegimin saygtnltgtni gosterir. Ancak eski zamanlara gore ktyasladigimizda biraz

fark var diye dusunurum. Saygtnlik

biraz azalmisttr

(G:4)."

seklinde gorii~

belirtirken diger ogretmen "Meslegim bundan on ytl oncesine kadar 90k saygtn bir
meslekti. Maalesef son ytllarda ogretmenligin cesitlt nedenlerden dolayi saygtnligi

dusmustur. Buda benim icin 90k uzucu bir olaydtr (G:10). ", baska bir ogretmen ise
" Yaptigtmiz
belirtilmiyor.

ise yeterince

saygt duyulmuyor.

Saygt duyulsa bile bu yeterince

Saygt gosterilse bile bize yanstttlmtyor (G: 11). " diyerek gorii~iinii

ifade etmistir.
4.1.4.1.3. "Ogretmenlik mesleginin toplumda

saygm bir yere sahip

olmasi" gorii~iineiliskin bulgular:
Tablo 4'te de goriildiigii gibi dorduncu boyut kapsammda katihmcilara
sorulan "Mesleginizin saygmhgi sizi tatmin ediyor mu? Bu konudaki dnsuncelerinizl
a1yuuru

rmsimz?" sorusuna katihmcilann % 8'i "Meslegim toplumda saygm bir yere
" yarutmi vermistir, Bu konuda yalmz bir ogretmen gorii~ belirtmistir,
belirten ogretmen ise "Meslegim beni saygmlik bakimtndan tatmin ediyor.
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Toplumda

yeteri

kadar

saygtnlik

kazandigtmi dusunuyorum

(G:5)." seklinde

gorii~iiniiifade etmistir,
4.1.4.1.4. " Saygmhgm kaybedilmesinde ogretmenin de sueunun olmasi"
gorii~iine iliskin bulgular:
Tablo 4'te de goriildiigii gibi dorduncu boyut kapsammda katihmcilara
sorulan "Mesleginizin saygmhgi sizi tatmin ediyor mu? Bu konudaki dusuncelerinizi
aciklar rmsmiz?"

sorusuna kanhmcilann % 17' si "Saygmhgm kaybedilmesinde

ogretmenin de sucu vardir." yamtim vermistir. Bir ogretmen bu konuda
"Ogretmenlik kutsal bir meslek olmastna ragmen malesef bu kutsalltgtn altt
bosalttlmisttr. Bunda asltnda hem yoneticilerin hem de ogretmenlerin hatalari vardtr

(G:11)." seklinde gorii~ belirtirken digeri "Ogretmenlerin de biraz sucu vardtr.
Yeterince saygtn olamamizin sebeplerinden birazi da ogretmenlere duser (G:6). "
diyerek gorii~iiniiortaya koymustur,
4.1.4.2. Maddiyat
Tablo 5: Ogretmenledn maddi kazanclan ile ilgili ogretmen gorusleri

Yuzde %

5

5

- -.~ -g. .E- ...•€
~

.E

s::::

s::::

Q)

Q)

~

Temalar

-----

~

Q)

Q)

~

E-;

Q)

~

~

Q)

~

Maddi bakimdan meslegin tatmin etmesi

8

4

12

67

33

Yeni ogretmenlerin maasmm 90k az olmasi

5

7

12

42

58

Maddi acidan 90k fazla tatmin olunamamasi

3

9

12

25

75

Arasnrmanm

dorduncu boyutu

mesleklerinin

ogretmenleri

saygmhk,

maddiyat ve mesleki gelisim bakimmdan tatmin etme derecesinin belirlenmesi
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kapsammda

olusturulmustur,

Bu boyut baglammda

12 ortaogretim

ogretmenine

mesleklerinin kendilerini maddi bakrmmdan tatmin edip etmedigi ve bu konular ile
ilgili dusunceleri

sorularak gorusleri tespit edilmeye cahsilrmstrr.

Katihmcilann

gorusleri Tablo 5'te belirtilen temalarla belirlenmis ve bu gorusler dogrultusunda
oranlamalar yapilarak sunulmustur.
4.1.4.2.1. "Maddi baknndan meslegin tatmin etmesi" gorii~iine iliskin
bulgular:
Tablo 5'te de gorilldugu gibi dordtmcu boyut kapsammda
sorulan

"Mesleginiz

maddi

bakmdan

dusuncelerinizi aciklar mismrz?"

sizi tatmin

sorusuna kanhmcilann

ediyor

mu?

katihmcilara
Bu konudaki

% 67'si "Maddi bakimdan

meslegim beni tatmin ediyor." yamtim vermistir, Bir ogretmen "Maddi baktmdan

meslegim beni tatmin ediyor (G:l)." derken baska bir ogretmen "Maddi olarak iyi

oldugunu dusunuyorum. Bircok meslege gore iyi kazandigtmizi dusunuyorum. Bence
tatmin ediyor (G:9)" diyerek goril~ilnilbelirtmistir. Bu konuda baska ogretmen "Cok
kalabalzk bir ailem olmadigi icin maddi baktmdan beni meslegim tatmin ediyor
(G:6)" seklinde goril~ilnil ifade ederken diger ogretmen de "Maddi olarak tatmin
oluyoruz. 2011 oncesi kadrolanan bir ogretmen olarak beni maasim tatmin ediyor
(G:10)." diyerek goril~ilnilortaya koymustur.
4.1.4.2.2. "Y eni ogretmenlerin maasmm eok az olmasi" gorii~iine iliskin
bulgular:
Tablo 5'te de goruldugil gibi dorduncu boyut kapsammda kanhmcilara
sorulan "Mesleginiz maddi bakmdan sizi tatmin ediyor mu? Bu konudaki
dusuncelerinizi

aciklar

misuuz?"

sorusuna

katihmcilann

%

42' si

"Y eni

ogretmenlerin maasr 90k az." yamtim vermistir. Bir ogretmen bu konuda "2011

ytltndan sonra goreve baslayan ogreimenlert dii§iindiigilmiizdemalesef maaslari cok
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az (G:2)." derken, bir digeri "llk ytllart olan bir ogretmen icin yeterli oldugunu

dusunmuyorum (G:3)." bir baska ogretmen ise "Yeni ise giren ogretmenlerle
kiyasladigimizda sukretmek gerekir (G:5)." seklinde goril~uniibelirtti. 2011 yilmdan
sonra ise giren bir ogretmen ise bu konuda "Maddi olarak tatmin olmuyorum; cunku
2011 'den sonra meslege basladtm ve 90k dusuk bir ucrete caltsiyorum ayrtca 90k
fazla yo! kat ediyorum. Cok fazla benzin parasi oduyorum. Haztrltk odenegim yok.
Bu yuzden tatmin olmuyorum. Bu da egitimdeki motivasyonumu olumsuz etkiliyor
(G: 12). " seklinde goril~uniiifade etmistir,
4.1.4.2.3. "Maddi aeidan eok fazla tatmin olunamamasi" gorii~iine lliskin
bulgular:
Tablo 5'te de goriildiigii gibi dorduncu boyut kapsammda katihmcilara
sorulan "Mesleginiz maddi bakmdan sizi tatmin ediyor mu? Bu konudaki
dusuncelerinizi aciklar rmsmiz?" sorusuna kanhmcilann % 25'i "Maddi acidan cok
fazla tatmin olmuyorum." yamtmi vermistir, Bu tema baglammda ogretmenlerden
biri "Bekarken maddi actdan tatmin oluyordum; ancak hayattm degi§tik9e
zorlanmaya basladik. Hayat pahaliligtmn artmastyla maddi actdan pek fazla tatmin
olmuyorum (G:4)." derken, diger ogretmen "Aldtgtm maas daha once tatminkardi.
Son bes, aln senedir artts olmamast, dovizin yukselmesi maasumzt geriletti. Bu da
beni tatmin etmiyor (G: 7). " bir baska ogretmen ise "Hayat pahaliltgtna orantili
olarak maasimiz artarsa daha iyi olacagtru dusunuyoruz. Bazi odeneklerimizt tam
olarak alamtyoruz. Bunlar duzene girerse ve maastmtz artarsa tatmin olacagtm. Su
anki haliyle tatmin olmuyorum (G:8). " seklinde goril~uniiifade etmistir,
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4.1.4.4. Mesleki Gellslm
Tablo 6: Ogretmenlerin mesleki gelisimleri ile ilgili ogretmen gorii.~leri

s>..

- -.~

Cl)

~
.....

Cl)

i:Q

Temalar

Cl)

¥uzde%
§

gs
E--

i:Q

~.
.E

'a)·

i:Q

E

-i
.....

Cl)

i:Q

Ogrencilerin, ogretmeni zorlamamasmdan

6

6

12

50

50

Ogretmenlerin kendilerini gelistirmeye cahsmasi

2

10

12

17

83

Hizmet ici egitimin kaliteli bulunmamasi

4

8

12

33

67

ogretmenlerin kendilerini gelistirme ihtiyaci
hissetmemesi

Arastirmanm

dorduncu

boyutu

mesleklerinin

ogretmenleri

saygmhk,

maddiyat ve mesleki gelisim bakimmdan tatmin etme derecesinin belirlenmesi
kapsammda olusturulmustur. Bu boyut baglammda 12 ortaogretim ogretmenine
mesleklerinin kendilerini mesleki gelisim bakmundan tatmin edip etmedigi ve bu
konular ile ilgili dtisunceleri sorularak gorusleri tespit edilmeye cahsilmistrr.
Katrhmcilann gorusleri Tablo 6' da belirtilen temalarla belirlenmis ve bu gorusler
dogrultusunda oranlamalar yapilarak sunulmustur.
4.1.4.4.1. "Ogrencilerin,

ogretmeni

zorlamamasmdan

ogretmenleri11.

kendilerini gelistirme ihtiyac; hissetmemesi" gorii~iine iliskin bulgular:
Tablo 6'da da goruldugu gibi dorduncu boyut kapsammda k:a.t1l1:11.1.~ili:µ-g
sorulan "Mesleginiz mesleki gelisim bakimmdan sizi tatmin ediyor :11.1.µ? .ijµ k:gij:µqgk:j.
dttsuncelerinizi aciklar misiruz?" sorusuna katihmcilann % 50'si "Ogrenciler beni
zorlamadigi icin kendimi gelistirme ihtiyaci hissetmiyorum." yamt1IJ.1.y~@i~lif.
iji:r
ogretmen "Meslegim beni mesleki gelisim baktmindan tatmin etmiyor;i¢yrfkiJ,io~e;rzci
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basansi diye bir sey soz konusu olmadigindan
duymazstntz. Ogrenci size sizi zorlayacak hicbir soru

belirtirken bir diger ogretmen "Mesleki gelisim yine
dolayi onlar verdiginizi almadtklartndan dolayi malesef biz de verimizde

Onumuzde kaliteli bir ogrenci kitlesi yok bu nedenle
yurutmek
mesleki

zorundastntz.
actdan

Onlartn algtlayabilecekleri

gelisebildigimi

sekilde ...

soyleyemeyecegim

(G:2)."

ogretmen "Stmf ortamtm dii§iindiigiim zaman stntflart

diyerek,

beni kendimi geli§tirmeme

imkan vermiyor. Okulun ogrencilert okula kacts icin geliyorlar. Cocuklar ailelerinin
baskilartndan kacmak ya da bir caltsma ortamina girmemek icin okula geliyorlar
(G:5)." seklinde, bir baska ogretmen ise "Ogrencilerim
arasttrmaya pek fazla yonelenemiyorum:

ise soru sormadigtndan

Eskiden ogrenciier daha 90k soru sorardt

ve biz de birlikte ogrenme amacimtz olurdu; ancak §U an cocuga bir soru verirsiniz
ancak cevabtni alamazstruz (G:8)." seklinde gorii~iiniiifade etmistir.

4.1.4.4.2. "Ogretmenlerin kendilerini gelistirmeye eahsmasi" gorii~iine
iliskin bulgular:
Tablo 6'da da goriildiigii gibi dorduncu boyut kapsammda katihmcilara
sorulan "Mesleginiz mesleki gelisim bakimmdan sizi tatmin ediyor mu? Bu konudaki
dusuncelerinizi aciklar rmsimz?" sorusuna katihmcilann

% 1 7' si "Kendimi

gelistirmeye cahsiyorum." yamtmi vermistir. Bir ogretmen "Su an karsimizdaki
ogrenci verdiginizle yetinen ve sizi 90k zorlamayan ogrencilerdtr. Ama bu kosullarda.
bile ben kendimi gelistirmeye calistyorum. Aktlli tahtayt kullanmak icin 9okfc,zJg
performans sarf ediyorum (G:3). " derken, baska bir ogrctmen "Kendimi geli§/irJr1eye
calistyorum. Fatih Projesi kapsamtnda surekli bir seyler haztrlamak zorun,cfayzm.
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Videolar bulmak ve cocuklara bunlart aktarmak zorundayim. Bu da mesleki anlamda
kendimi gelistirmeme neden oluyor (G:9)." seklinde gorµ~u.nii.ifade etmistir.

4.1.4.4.3. "Hizmet i~i egitimin ..•.••..m,u
bulgular:
Tablo 6'da da goriildiigu gibi dordtmcu boyut

KaJJSclJ[IllilO(I.: .•.•..•.•.•.•.•.••.•..••...••.•.•..••.•.

sorulan "Mesleginiz mesleki gelisim bakimmdan sizi tatmin
dusuncelerinizl aciklar mismiz?"
kaliteli bulmuyorum."

sorusuna kanhmcilarm % 33 'ii

yamtim vermistir, Kanhmcilardan

biri "Bizim

katkt koyacak seminerler duzenlenirse daha iyi olacagtni dusunuyorum.
hizmet ici kurslarda uygulamaya koyabilecegtmiz

herhangi bir sey kazanmn

Branslara yonelik verimli seminerler duzenlense daha iyi olur (G:8). " seklinde
gorii~iinii belirtirken diger katihmci

"Seminerlere kattltyorum; fakat cok verimsiz

oldugunu ve bosa vakit gecirdigimi

du§undugum icin katiltmtmt azaltttm (G:9)."

seklinde, baska bir katihmci ise "Hizmet ici egitim programlartrun

cok yetersiz

oldugunu dusunuyorum. Bu kursalari veren degerli ogretim gorevltlerimiz
hirer ogretmen gibi degil de sanki pedagojik formasyon

alan hirer ogrenct gibi

gormekte ve bildigimiz seylerden farkli btr sey anlatmamaktadtrlar
gorii~iinii ifade etmistir.
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bizleri

(G:12)." seklinde

4.1.5. Besinci boyut: Ogretmenlerin,

ogrenciler, okulyij11eticisi ve egitim

sistemi ile ilgili gorii~lerinin belirlenmesi

Tablo 7, 8 ve 9'da temalar ve yuzdeliklerle verilmistir,
4.1.5.1. Ogrenciler
Tablo 7: Ogretmenlerin, ogrencileri ile ilgili gorusleri

~
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- .!- G'

ll)

.E
o::l

Temalar

~
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ll)

ll)

f-;

o::l

12

58

Disiplin sorunlanmn yasanmasi

5

7

12

42

58

Ogrencllerln ilgisiz olmalan

2

10

12

17
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Arastirmanm besinci boyutu ogretmenlerin, ogrencileri, okul yoneticisi ve
egitim sistemi ile ilgili goruslerinin belirlenmesi kapsammda olusturulmustur, Bu
boyut baglammda 12 ortaogretim ogretnienine ogrencileri ile ilgili gorusleri
sorulmustur. Kanhmcilann gorusleri Tablo 7'de belirtilen temalarla belirlenmis ve
bu gorusler dogrultusunda oranlamalar yapilarak sunulmustur,
4.1.5.1.1. "Ogrencilerin bilinesiz ve amaesiz olmasi" gorii~iine ilisldn
bulgular:
Tablo 7' de de gorilldiigu gibi besinci boyut kapsammda katihmcilara sorulan
"Ogrencileriniz ile ilgili dusuncelerinizi aciklar rmsmiz'F'sorusuna katihmcilann %
58'i "Ogrenciler bilincsiz ve amacsizdir." yarutim vermistir, Kanhmcilardan biri
"Ogrencileri bilincsiz bulmaktaytm. Okula neden geldiklerinin bilincinde degildirler.
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Bu bilincsizlikten dolayt hedefleri yoktur. Basari gostermek icin caba sarf etmezler.
amacstzdirlar. Bu da benim motivasyonumu. olmsuz yonde. etkilemektedir, ogrenci

basartst baktmindan hie tatmin olmuyorum (G:1). " derken,rg.iger kanhmci "Okula
neden geldiklerinin bilincinde degildirler. Okulu zarna11iharpcrrrzc<JIS.f<;f1Jik.u.llq11,d1klan
bir yer gibi dusunuyorlar. Aldtgim geri donutten cok • me11111u.n}qf!gilil11)>i.(G:3).,,
seklinde, baska bir katihmci ise

"Bazt ogrenciler okula bir . §eyler ijgrf!lJrnek

amactyla gelirken bazilan bu bilincte degildirler. Okula neden. .gglqik.{r3Jfnin
bilincinde olmayan cok fazla ogrencimtz vardtr. Buda beni tabii ki olurnsuz..etk.f/iyqr.
Onlara daha cok sey katmak istiyorsunuz; ancak bunu yapamtyorsunuz (G:4).''
seklinde gorii~ilni.i ifade etmistir, Yine bu konuda katihmcilardan biri "Ogrencileri
amacstz goruyorum. Derse kattlimlan cok azdtr. Alttnci stntf ogrencileri biraz derse
katiltyor o da bir elin parmaklartru gecmeyecek kadar. Ogrenci basartsi baktmtndan
tatmin olmuyorum r;unku geri donut alamtyorum (G:5). " diyerek, diger ogretmen
"Malesef gecmisi ya da aile yaptsi bozuk olan cocuklann durumu da parlak degildir.
Onun icin ogrenci dendiginde ozel egitime muhtac cocuklar da akltniza gelir. Yillar
gectikce ogrencilertn amaclartnin yok oldugunu gozlemlemekieyim. Eskiden
cocuklar orta okul yillartnda ne okuyacaklanni daha fazla dusunurlerdi, lise ustu
egitime daha fazla haztrlantrlardi. Simdi ise boyle bir amac goremiyorum. Ozellikle
bizim gibi orta okullarda cok az ogrencinin yolu cizilmistir. Geriye kalanlartn dogru
durust bir amaclari yoktur. Ogrenci basansi cok ozledigimiz bir §ey. Maalesef beni
tatmin etmiyor; cocuk orta ucte size gelmisse orta bir ve ikide bir seyleri almts da
gelmis diye dusunursunuz. Ya da ilk okuldan orta birinci stmfa gecmisse o
varsaydtgtniz bilgiler maalesef yoktur. Her seye bastan baslamaniz gerekir ancak o
da mumkun degildir. Bu sefer de dagarcigi bos olan cocuklara yeni yeni seyler
ogretmeye caltstrstniz ve duvar coker, ogrenme zorlastr ve ogrenci basartsi
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konusunda stktnti dogar (G:6)." seklinde, bir baska ogpetI11enjse ''Qgrenci profili

gunumuzde cok gerilemistir. Bu meslege bastadigim '7nWlnn
hattrlaytp ogrenct, ogretmen veli ucgeni icerisindeki
girdim ve bir heyecan duydum. Hatta mezun oldugum
basladim ve bunu gorunce hayal ktrikltgtna ugradtm (G: 7). "
etmistir,
4.1.5.1.2. "Disiplin sorunlarmm yasanmasi" gorii~iine iliskin omg111,I";
Tabla 7' de de goriildilgii gibi besinci boyut kapsammda katihmcilara
"Ogrencileriniz ile ilgili dustmcelerinizi aciklar rmsmiz?" sorusuna
42'si "Disiplin sorunlan yasamaktayiz."

i'-UUium.uUJ.iu

yamtim vermistir, Bir ogretmen

sorunlari her gecen yil artmaktadsr. Burada direkt ogrencileri suclamak
degildir hence. Yetistikieri ortamdan veya arkadas cevresinden kaynaklanabilir bu.
Gene/ olarak ogrencilertmizin c;ogu disiplin sorunu yaratmaktadir. Teneffuslerde,
kolidorlarda, stniflarda cok fazla disiplin sorunlari ortaya ctkmaktadir. Bu da bizim
zaman zaman gerilmemize neden olmaktadir (G:8). " derken, diger ogretmen
"Gunumuzdeki sartlardan dolayt velilerin ya cok ilgili olmastndan ya da hie;
ilgilenmemesinden ogrenctler disiplin sorunlari yarattyor. Bu da bizi yoruyor
(G:10)." bir baska ogretmen ise "Ogrenciler, ogretmenlere karsi cok saygtstz ve
disiplinsizdirler. Derslerine karsi ilgisiz olduklanni dusunuyorum. Okula strf evde
kalmamak icin geldiklerini dusunuyorum. Stntfia ayaga kalkip arkadastna
vurabiliyor, kiifiir edebiliyor; ogretmene karst kaba sozler soyluyor (G:12). "
seklinde gorii~iinii ifade etmistir,
4.1.5.1.3. "Ogrencilerin ilgisiz olmalari" gorii~iine Iliskin bulgulal":
Tabla 7'de de goriildiigii gibi besinci boyut kapsammda kat1hmc1l~c1.~<>1"tUan
"Ogrencileriniz ile ilgili dusuncelerinizi aciklar rmsmiz?" sorusuna kanhmcilann
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%

17'si "Ogrenciler ilgisizdir." yamnm vermistir, Bir kanhmci

"Ogrencllerin; malesef

uzulerek soyluyorum, gun gectikce istekleri buna baghq/a,:aJc.\pa§qrzduzeyleri daha
da zayif olarak karstmiza ciktyor.

Verdigimiz

malesef

ogrencilerden geri donut olarak alamtyoruz.

de

ogrenci profiline malesef artik rastlamtyoruz. Ogrencilerim
gelemiyorlar (G:11)." seklinde gorii~iiniiifade etmistir,
4.1.5.2. Okul Ydneticilerl
Tablo 8: Ogretmenlerin okul yoneticileri ile ilgili ogretmen gorusleri
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Okul yoneticisinin adil olmasi
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Okul yoneticisinin adil olmadigmm dusunulmesi
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Okul yoneticisinin ogretmenlerle iletisim kurulabiliyor

3

9

12

25
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olmasi

Arastirmanm besinci boyutu ogretmenlerin, ogrencileri, okul yoneticisi ve
egitim sistemi ile ilgili goruslerinin belirlenmesi kapsammda olusturulmustur .. Bu
boyut baglammda 12 ortaogretim ogretmenine okul yoneticileri ile ilgili gorii~leri
sorulmustur, Kanhmcilann gorusleri Tablo 8'de belirtilen temalarla belirlenmis ve
bu gornsler dogrultusunda oranlamalar yapilarak sunulmustur,
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4.1.5.2.1. " Ogretmenlerin

sorunlarmm

ili~kin bulgular:
Tablo 8'de de goriildiigii gibi besinci boyut kapsammda

.l\.c1um111,;na.J.c1

"Okul yoneticiniz ile ilgili dusuncelermizi aciklar misimz?"
% 25'i "Ogretmenlerin sorunlanm dikkate almiyor." yamtim vermistir,

"Okul yoneticileri ilgisizdirler. Onlart okuldaki sorunlara karsi,
gercekten mesleklerini yapmalartna engel olan seylere karsi 90k ilgisiz
Okulun reklamuu yapma derdindedirler. Kendilerine bir kardes okul bu/up ona iki
u9 kez ziyaretlerde bulunup bunlan okul dergisi, okul gazetesi gibi seylerde
yaytnlaytp gosteris yapmak, i§ yapmts gibi gorunme gailesindedirler (G:l)."
seklinde gorii~ belirtirken, diger bir katihmci "Okul yoneticimiz ogretmentntn
sorunlartni 90k fazla dinlemiyor, actkcast isine geldig] gibi davrantyor (G:2)."
seklinde gorii~ ifade etmistir. Diger bir kanhmci ise bu konuda " Bir stkmtt
yasandtgtnda elini tastn alttna koyma konusunda ciddi stktnulari var. Bu stkmttlar
da ogretmenler arastnda kaosa yo! actyor. Adam kaytrmalar soz konusu. Bu
stkmnlanmizi dile getirebtlecegimiz bir merci yok; 9unku hicbir seye kartsmak
istemiyor (G:9). "diyerek gorii~iiniiortaya koymustur.
4.1.5.2.2. " Okul ydneticlsinin adil olmasi" gorii~iine iliskin bulgular:
Tablo 8'de de goriildiigii gibi besinci boyut kapsammda katihmcilara sorulan
"Okul yoneticiniz ile ilgili dusuncelerinizi aciklar rmsmiz?" sorusuna kanhmcilann
% 42'si "Okul yoneticimiz adildir." yamtim vermistir, Bir katihmci bu konuda "Adil,
tuzuklere uygun, butun ogretmenlere esit davranmaya calistyor (G:3)." derken, diger
bir katilimci "Mudurumuz herkese esit davraniyor. Adil oldugunu dusunuyorum
(G:4)." seklinde, baska bir katihmci ise "Adildir ve tuzuklere uygun sekilde hareket
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ediyor (G:5)." diyerek gorii~ilnil belirtti. Yine bu konuda. bir katihmci "Okul

yoneticimle herhangi bir stktnn yasamtyorum.
surece kimsenin

yaptigi

bir stktntt yasayabilecegini

(G: 10). " seklinde gorii~ilnilifade etti.

4.1.5.2.3. "Okul yoneticisinin adil olmadrgmrn
iliskin bulgular:
Tabla 8'de de goriildilgil gibi besinci boyut kapsammda

.l\.aurnm,.ucu.

"Okul yoneticiniz ile ilgili dusuncelerinizi aciklar rmsmiz?" sorusuna

Aau1u.11"'iig,i.

% 33'il "Okul yoneticimin adil oldugunu dtlstmmttyorum." yamtim

katihmci bu konuda "Okul yoneticimin her zaman adil oldugunu
Ogretmenlerle bazi kisisel yakinliklar kurulabiliyor
"Adam kaytrmalar soz konusu. Bu sikmtilanmizi

(G:6)" derken, diger katihmci

dile getirebtlecegimiz bir merci yo]:

seklinde gorii~ilnii ifade etmistir, Yine bu konuda

(G:9)."

katilimcilann biri

"Cevresindeki bazi sahislan ktrmamak adtna gerektigi gibi hareket edemediginden
ister istemez adalet duygusunda bazt yitimlere yol acmaktadtr (G:11)." seklinde, bir

baska katihmci ise "Okul yoneticimizin
programlartni

adaletsiz

olduguna inaniyorum. Ders

dagtttrken uzun ytllardir bu okulda calisan ogretmentere istedikleri

struflari verdigini, sonradan okula gelen ogretmenlere ise geriye kalan ve disiplinsiz

ogrenctlertn oldugu stntflan verdigini dusunuyorum (G: 12). " diyerek gorii~ilniiifade
etmistir.
4.1.5.2.4. "Okul yoneticisinin ogretmenlerle iletisim kurabiliyor

u111J~-,1

gorii~iine iliskin bulgular:
Tabla 8'de de goriildiigii gibi besinci boyut kapsammda

.l\.au11111\.iucu

% 25'i "Ogretmenlerle iletisim kurabiliyor." yamtim vermistir. Bir katih111c1 bu
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"Bir stktnttmtz oldugu zaman bizi dinliyor (G:5)." diyerek, bir baska

konuda

kanhmci "Ogretmenlerde oldugu gibi idarenin de eksikieri, yardzr, olacak da ama
Bu bizim
icin bir sansttr diye dusunuyorum (G: 7). " diyerek,
sorunla karsilastigtmda ve bunu gidip soyledigimde cevap
diyerek gorusanu ifade etmistir,
4.1.5.3. Egitim Sistemi
Tablo 9: Ogretmenlerin egitim sistemi ile ilgili gorusleri
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gostermesinin uygun olmamasi
Ek biitiinleme uygulamasmm yanlis olmasi

Arastirmamn besinci boyutu ogretmenlerin, ogrencileri, okul yoneticisi ve
egitim sistemi ilgili goruslerinin belirlenmesi kapsammda olusturulmustur, Bu boyut
baglammda 12 ortaogretim ogretmenine egitim sistemi ilgili gorusleri sorulmustur,
Kauhmcilann gorusleri Tablo 9'da belirtilen temalarla belirlenmis ve bu gorii~I~r
dogrultusunda oranlamalar yapilarak sunulmustur,
4.1.5.3.1. "Egitimde belirli bir sistemin olmamasi"

gorii~iin~ ili~Itjll

bulgular:
Tablo 9'da da goriildiigii gibi besinci boyut kapsammda katihmcrlara sorulan
"Egitim sistemi ile ilgili dttsuncelerinizi aciklar rmsmiz?" sorusuna katihmcilann %
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42'si "Egitimde belirli bir sistem yok." yamtnu vermistirsBir, katihmci bu konuda

"Egitim sistemimiz bir karmasa halindedir. Onda da bir belirsi;/ik var. Hedejlerin
ge9 belirlenmesi, yanlts belirlenmesi soz konusudur.

VK,uuw

hie belli degilmis gibi haztrliksizdirlar. Bir karmasa
belirsizligin

olmast

beni yormakta,

isimi vaktinde yapmaya

cevremdekiler tarafindan boyle bir sistemin icinde 90k acaleci oldugum
elestirilmekte ve bir muddet sonra yapmam gerekenleri yapmaktan
neden olmaktadtr (G:1)." derken, diger katihmci "Okullartn kalabaltk
ilgili herhangi bir adtm attlmtyor. Stntf saytlari 90k kalabaltkttr ve bununla ilgili
sey yapilmtyor. Bu durum bazi derslerin saglzklz bir sekilde islenmesini, atolye
calismalartnin yaptlmastni zorlastirmaktadtr (G:4)." seklinde goril~uniiifade ediyor.
Yine bu konuda bir katihmci "Egitim sistemimiz 90k stk degistirtliyor. Asltnda en az
dokunulmasi gereken bir sistemdir. Kitaplartmtz her sene degistyor. Yenilik tabii ki
yaptlmaltdtr ama bizde stk stk farkli bir sisteme ge9i§ yaptltyor. Sistemde bir
duraganlik olmaltdtr. Tabii ki kendimizi gelistirmeliyiz, buna actk olmaltytz ancak
belirli bir sistem olmali ve bu sistem stk stk degtsmemelidir (G:5)." seklinde, diger
kanhmci "Egitimde sistem degil sistemsizlik soz konusudur. Bu sistemden dolayi da
ogretmenlerin saygtnligt ayaklar alttna altnmts durumdadir. Malesef sistem denen
bir §ey yok (G:2)." seklinde goril~ belirtti. Yine bu konuda bir baska kanhmci
"Egitim bizde 90k gerilemistir. Egitimde sistem diye bir sey yoktur. j[k okulu alti
yildan bes ytla indirdikleri zaman o aln ytllik ilk okul egitimini bes yila
sigdiramadilar ve o a91g1 kapatamadzlar. Boyle olunca stkisttnlmts, hzzlandzrzlmz§
bir uygulamaya gectiler. Cocuklar eksik bilgilerle orta okula geliyor. Oradan liseye
geciyor ve kopukluklar devam ediyor. Sistemin olmamastnin nedenini ilk okuldaki
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egitimin alti ytldan bes yila indirilmesidir. Girls. sznavlar-zyla.da.r;pcuJlar yarts attna
donduruldu (G: 7). " seklinde goril~unu ifade etti.

4.1.5.3.2.

"Egitim

sisteminin

hiikiimetten

gdstermesinln uygun olmamasi" gorii~iine Iliskin bulgular:
Tablo 9'da da gorilldugu gibi besinci boyut kapsanunda

Aamu.111,;.ua.i.ci

"Egitim sistemi ile ilgili dusuncelerinlzi aciklar rmsimz?" sorusuna

J.\.auim.t'-'i.ia.i.+if

42'si "Egitim sistemi hukumetten huknmete degismemelidir." yamtim
katihmci bu konuda "Ciddi anlamda radikal degisikiikler yapmak geresmetaeau
okuldan baslanarak tuzuklere sadik kaltnmasi gerektigini dusunuyorum. Yi! sonunaa
tuzuklere ayktri davrantslarda bulunulmast egitimde guvenilirligi ve tutarltltgi
sarsar. Her iktidar degi§ikliginde, her bakan degi§ikliginde yonetim anlaytstnin
degismesi fikrini cok sevmiyorum. Bence egitim partilere gore olmamalidir (G:3)."
diyerek goril~Onu ifade ederken, diger katihmci "Hukumetler degi§tik<;e bir seyler de
surekli degisiyor. Biri bir tuzugu degistirir, digeri bir genelge yaytnlar bu da bir
dengesizligin olusmastna neden olur (G:4)." seklinde, baska bir kanhmci ise "Basa
her yeni gelen farkli bir uygulama yapttgtndan bir karmasa ve tutarstzlik ortaya
cikar (G:8)." seklinde goril~ belirtti. Yine ayni konu ile ilgili kanhmcilardan biri
"Egitime politika kartstyor. Egitim bakanltgtndaki personelin siyasilerden
gerektigine inantyorum. Cunku her gelen bir §ey degistirir. Her kitap yeni
hukumet tarafindan degistiriliyor. Bir kitaba adapte olmaya caltstrken
kitap geliyor. Gelen kitap bir oncekinden iyi olsa sorun olmaz ama daha
icin bu da bizi bir adim geriye atzyor (G:9)." diyerek, diger kanhmci ise
ulkemizde egitim sistemi devlet politikasi olmanin dtstnda siyasi partilerinipqlitikasi
haline geldi. Her yeni gelen hukumet kendi egitim sistemini getiriyorbudGegitimde
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buyuk bir kaosa neden oluyor. Ben, egitim sisteminin devlet politikast olarak devam
etmesi gerektigin! dusunuyorum. Maalesef her gelen politikaci egitim sistemimize bir
comak sokarak sistemi her gecen gun daha

kotuye

goturuyor

(G: 10). " diyerek

goril~uni.i ortaya koymustur.
4.1.5.3.3. "Ek biitiinleme uygulamasmm yanhs olmasi" gorii~iine iliskin
bulgular:
Tablo 9'da da goriildi.igi.i gibi besinci boyut kapsammda katihmcilara sorulan
"Egitim sistemi ile ilgili dusuncelerinizi aciklar rmsimz?" sorusuna kanhmcilann %
25'i "Ek butunleme uygulamasi yanhstir." yamtim vermistir, Bir ogretrneni ''lyi olan
ogrenci de geciyor, koti: olan ogrenci de stnifi geciyor. Stmf gecme sistemiher sene
biraz daha hafifliyor,

kolaylastyor.

Bence tumden stnavlari

kaldtrsak daha iyi

olacak: Sinava giren de bir girmeyen de bir. Gunun sonunda herkes bir ust strufa
gecebiliyor bakanltgtn katktlartyla. Egitim sisteminin ozellikle struf gecme sistemiyle
ilgili revizyona ihtiyact vardtr (G:6)." diyerek goril~ belirtirken, baska bir ogretmen
"Stnifta kalan ogrenctler bir kararla bir ust stntfa gecer. Bu da tutarstzltk yarattr
(G:8)."

diyerek goril~ belirtmistir, Bu konuda bir baska ogretmen ise "Ek

butunlemelerle ogrenciler bir ust stntfa gecebiliyor. Bu nedenle ogretmene karsi hie
bir saygt kalmadi. Cocuklar bir ust stmfa gecebileceklerini

amaclari kalmamtsttr (G: 12). " seklinde goril~uni.i belirtti.
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dusunduklerinden

bir

4.1.6. Altmci

Boyut:

Ogretmenlerin,

enerjinin belirlenmesi
Ogretmcnlerin

mesleki

acidan

sahip olduklan

gorusleri Tablo lO'da temalar ve yttzdeliklerle verilmistir.
Tablo

10: Ogretmenlerin

mesleki acidan sahip olduklan

ogretmen gorusleri
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du~uk olmasi

Arastirmanm altmci boyutu ogretmenlerin, mesleki acidan sahip olduklan
enerjinin belirlenmesi kapsammda olusturulmustur. Bu boyut baglammda 12
ortaogretim ogretmenine sahip olduklan enerjiyle ilgili dtlstmceleri sorularak
gorusleri tespit edilmeye cahsilnustrr. Katihmcrlann gorusleri Tablo lO'da belirtilen
temalarla belirlenmis ve bu gcrusler

dogrultusunda oranlamalar yapilarak

sunulmustur,
4.1.6.1. "Ogretmenin enerjisinin yillar geetikee dllsmesi" gorii~iine iliskin
bulgular:
Tablo lO'da da goriildugu gibi altmci boyut kapsammda katihmcilara sorulan
"Mesleki acidan sahip oldugunuz enerji 1 'den 5'e kadar derecelendirecek olsaydnuz
(1 en dusuk, 5 en yuksek olacak sekilde) kendinize 5 uzerinden kac verirdiniz?
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Neden?" sorusuna katihmcilann % 58'i "Enerjim. yillar gectikce dusmektedir."
yamtim vermistir, Bir ogretmen "iki verirdim; ama be§.ij;erJncien besle baslayip

ikiye kadar dustum. Eminim ki ileride bu rakam daha
toplumun meslegime saygz duymamastna, ogrencilerin haztrct, . 1rn1mtm
yetistirilerek okula gelmelerine, meslegimle ilgili hicbir seyin
bunu actklayacak

olursam

onu

bir ytldtr

taruyan

degerlendirdikten sonra bakanligin yapttgi bir, bir bucuk saatlik ek bUtUntemevte
yeniden

degerlendirilmesi,

ogretmentn; ogrenciyi degerlendirecek

yokmuscasina hice saytlmasi, ogrencintn de amirlerimizin de, velilerin de
emekleri degil tatilimizi ve aldigtmtz maast gormelerine bagltyorum (G:J)." seklinde
goril~ belirtirken, diger ogretmen "ilk ytllartmi du§undugum zaman bes diyebilirdim
ama §U an malesef u9 verirdim. Ogrencilere verdiginiz emegin karstltgtru
alamamama,

ogretmenlertn saygtnligtntn toplumda azalmastna ve ogrencilerin

disiplinsizligiyle isteksizligine bagltyorum (G:2)." seklinde, baska bir ogretmen ise
"Ozellikle son ytllarda kendime u9 veririm. Bunun nedenini ziimre icerisinde
yarattlmaya caltsilan kaos ortamina ve negatif enerjiye bundan dolayt da sinerjinin

dusmesine bagltyorum (G:11)." seklinde goril~ belirtmistir. Yine bu konuda bir
ogretmen "Herhalde u9 verirdim. Enerjim ogrenci profili bozuldukca azalmaktadir.
Ka9 senelik ogretmen istersan ol eger elinde iyi bir grup varsa sende de sevk olur
eger ogretmenligi bilincli bir sekilde secmissen ve yapttgtn isten mutluysan
ogrencilertn seni kamcilar; ancak hamur bozuksa o zaman ters etki yapar. Btkkinlik
yapar (G:6)." seklinde, diger ogretmen "Disiplin problemi cikartan ogrencilerin
oldugu struflar ise beni yoruyor ve enerjimi dusuruyor (G:8). " seklinde goril~iitlu
belirtmistir. Yine bu konuda baska bir ogretmen "Egitim sisteminin bozyklugu,
ogrenctlerin yaptst beni tatmin etmedigi icin enerjim beste bes olmasi gerekirken
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daha dusuk duzeyde seyrediyor.Buna
olumsuz etkilediginden

dort . diyebiliriz.

Yasadtklartm psikolojimi

enerjim ytllar gectikce dil§m~ktedir<(G:10)."

seklinde, bir

digeri ise "Kendime iki verirdim. Disiplinsiz agrencilerdendqfayidq§uankendimi
hie enerjik hissetmiyorum (G: 12). " seklinde goril~ belirtti.

4.1.6.2. "Enerjide zaman zaman dalgalanmalar olmasi" gqrii~ii.r.t•{ ili~ltjn
bulgular:
Tablo lO'da da gorilldiigii gibi altmci boyut kapsammda katihmcilara sorul.an
"Mesleki acidan sahip oldugunuz enerji I'den 5'e kadar derecelendirecek olsaydmiz
(1 en dusuk, 5 en yuksek olacak sekilde) kendinize 5 uzerinden kac verirdiniz?
Neden? " sorusuna kanhmcilann % 17'si "Enerjimde zaman zaman dalgalanmalar
olmaktadir." yamtim vermistir. Bir ogretmen "Donem donem enerjimizin dil§tilgu,
moralimizin bozuldugu olur. Ogrenciler ve veliler beklentilerimizi karsilamadiginda
bu durum herkes gibi beni de etkiler ancak her seye ragmen tempomu yuksek
tutmaya caltstnm. Bu nedenle kendime ur; bucuktan dart veriyorum (G:3)." seklinde

goril~ belirtirken, diger katihmci "Bazen enerjimi cok yuksek bulsam da zaman
zaman dususler yastyorum. Kosusturmamtz, gunluk hayattaki yorgunlugumuz beni
yorar ancak suufa girdigimde
ogrencilerin

tum yorgunlugumu

oldugu stntfa girecegimde

unuturum.

Ozellikle caliskan

daha enerjik olurum. Disiplin problemi

cikartan ogrenctlertn oldugu struflar ise beni yoruyor ve enerjimi dusuruyor (G:8)."

seklinde goril~iiniiifade etti.
4.1.6.3. "Maddi kazancm dii~iik olmasi nedeniyle enerjinin dii~iik
olmasi" gorii~iineiliskin bulgular:
Tablo lO'da da gorilldiigii gibi altmci boyut kapsammda katihmcilara sorulan
"Mesleki acidan sahip oldugunuz enerji I 'den 5'e kadar derecelendirecek olsaydmiz
(1 en dusuk, 5 en yuksek olacak sekilde) kendinize 5 uzerinden kac verirdiniz?
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Neden?"

sorusuna kanhmcilarm

% 8'i "Kazancinnn yet~rsiz olmasi nedeniyle

"Kendime iki
verirdim; cunku motivasyonum maddi actdan da cok
belirtti.

durumlarmm ve sebeplerinin belirlenmesi
Ogretmenlerin, meslek secimlerinden memnuniyet durumlan ve
ilgili gorusleri Tablo 11 'de temalar ve yUzdeliklerle verilmistir,
Tablo 11: Ogretmenlerin meslek secimleriyle ilgili memnuniyet durumlan
Yuzde %

i:::
i:::

~
.....
•....
(I)

t:Q

Temalar

(I)

~
~
.....

•....
(I)

•....~0..
0

~

t:Q

i:::

.•....~....
(I)

t:Q

=
(I)

~

.!(I)

t:Q

Meslek secimi konusunda ogretmenlerin zaman zaman 2

10

12

17

83

5

7

12

42

58

3

9

12

25

75

1

11

12

8
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kendilerini sorgulamasi
Ogretmenlerin, ogrencilerini sevdigi icin yine bu
meslegi secmeleri
Ogretmenln farkh kosullar altmda bu meslegi secmesi
Ogretmenin, gorevinin gereklerini tam olarak yerine
getirmesinin engellenmedigi, vicdanen rahat
olabilecegi bir meslek secimi yapmasi

Arastirmanm

yedinci

boyutu

ogretmenlerin,

meslek

secimlerinden

memnuniyet durumlanmn ve sebeplerinin belirlenmesi kapsammda olusturulmustur,
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Bu boyut baglammda

12 ortaogretim

ogretmenine

yenig~11 rneslek secme sansi

kendilerine verilseydi yine bu meslegi secip

nedenleri

sorularak gorusleri tespit edilmeye cahsilrmsnr . .l'l...aurnrn,11cu

ll'de

belirtilen temalarla belirlenmis ve bu gorusler
sunulmustur.
4.1.7.1.

"Meslek

seeimi

konusunda

ogretmenlerin

sorgulamasi" gorii~iine iliskin bulgular:
Tablo 11 'de de gorilldiigii gibi yedinci boyut kapsammda
sorulan "Y eniden meslek secme sansi size verilseydi yine ogretmenlik meslegini
secer miydiniz? Neden?" sorusuna kanhmcilann % l7'si "Bu konuda kendimi
zaman zaman sorguluyorum." yamtim vermistir. Bir ogretmen "Bu soruyu kendime
cok sordum. Ctkts noktam ogretmenliktt ve meslegimi de gercekten severek
yaptyorum. Baska hie; bir meslekte de kendimi dusunemiyorum (G:2). " seklinde,

diger bir ogretmen ise "Bu soru kendime en stk sordugum sorulardandtr. Bu soruya
gecmise gidip cevap verecegim. Lise ytllartnda hayal ettigim tek meslekti

ogretmenlik: Beklentilerimi yuzde yuz karstladt mi diye soracaksam haytr
karstlamadi. Arna yine secme sanstm olsa bu meslegi secerdim (G:3)." seklinde
goril~iiniiifade etti.
4.1.7.2. "Ogretmenlerin ogrencilerini sevdigi iein yine bu
seemeleri" gorii~iine iliskln bulgular:
Tablo 11 'de de gorilldiigii gibi yedinci boyut kapsammda katlhlllc.1lAJ:"l:l
sorulan "Yeniden meslek secme sansi size verilseydi yine ogretmenlik lll~Sl!;!gipi
secer miydiniz? Neden?" sorusuna katihmcilann % 42'si "Ogrencilerimisl;!yq.igilll
icin secerdim." yamtmi vermistir, Bir ogretmen "Evet, secerdim. Bu ,n<!s!C;gii lise
ytllartndan cok bilincli olarak sectim. Bu isin ogretmenligin: yapacagirm<bilerek
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girdim bu yo/a. Mutluyum da diye, ogrencilerimle kurdugyrn_ iletisim beni tatmin
ettigi icin yine ogretmenligi secerdim (G:4)."

"Yeniden

meslek secme sanst verilseydi yine ogretmenlik meslegini
seyler ogretmeyi seviyorum (G:5)." diyerek, baska

."7,n-'P1"rliw,

bir

bir

meslek secme sansi bana verilseydi kesinlikle ogretmenligi

."7Pf'P1"niw,

ogretmek 90k hosuma gider. Bu meslek sayesinde hem kendimi
yetistirdigim cocuklart iyi bir yerde gorunce bana mutluluk veriyor.
severim, meslegimle gurur duyartm (G:8)." diyerek goril~unii ifade etti.
konuda bir ogretmen "Kesinlikle yine ogretmenligi secerdim; 9unku insanlara
yardtm etmekten, insanlara bir seyler ogretmekten, onlara yo/ gostermekten 90k
mutlu olurum. Ogrencilert 90k seviyorum, cocuklan 90k seviyorum. Bu sans bana
tekrardan verilseydi yine ogretmen olurdum (G: 10). " seklinde, diger ogretmen ise
"Her seye ragmen secerdim; 9unku karstmizdaki kitle dunyamn en saf, en iyi
kitlesidir, ogrencidir. Bunlar bilgi almaya susamts hirer varlikur. Onlara bir seyler

verdiginiz zaman onlartn gozunde gordugunuz o tstk her §eye deger (G: 11). "
seklinde goril~ belirtti.
4.1.7.3. "Ogretmenin farkh kosullar altmda bu meslegi seemesi"
gorii~iine Iliskin bulgular:
Tablo 11 'de de gorilldiigii gibi yedinci boyut kapsammda katihmcilara
sorulan "Yeniden meslek secme sansi size verilseydi yine ogretmenlik meslegini
secer miydiniz? Neden?" sorusuna kanhmcilann % 25'i "Farkh kosullar altmda bu
meslegi yine secerdim." yamtim vermistir, Bir ogretmen bu konuda ''Yine secme
sansim olsa bu meslegi secerdim. Yine ayni bransin ogretmeni olurdum. Ancak daha
farklt bir egitim sisteminin icinde olmayi isterdim (G:3)." diyerek, baska bir
ogretmen "Baska bir ulkede yasamts olsaydtm belki secerdim ama KKTC gibi her
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seyin belirsiz oldugu bir memlekette kontrolsuz,
ogretmen

olmak istemezdim.

Dunyaya

denettmsiz

yeniden

gelsem

bir memlekette hayatta
bu memlekette

hayatta

ogretmen olmazdzm (G:6)." diyerek, diger bir ogretmen

meslegini secerdim; cunki: ogretmenligi, gercekten
bska okullarda calisma firsatz bulacagimi du§undugumden ve omrumufl.\sonuna
kadar bu okulda kalmayacagtmdan motivasyonumun ilerde artacagtni
(G: 12). " diyerek goril~ belirtti.
4.1.7.4. "Ogretmenin,

gdrevinin

gereklerini

tam

olarak

yerine

getirmesinin engellenmedigl, vicdanen rahat olabilecegi bir meslek seeimi
yapmasi" gorii~iineiliskin bulgular:
Tablo 11 'de de goriildiigii gibi yedinci boyut kapsammda katihmcilara
sorulan "Yeniden meslek secme sansi size verilseydi yine ogretmenlik meslegini
secer miydiniz? Neden?" sorusuna kanhmcilann % 8'i "Gorevimin gereklerini tam
olarak yerine getirmenin engellenmedigi, vicdanen rahat olabilecegim bir meslek
secerdim." yamtun vermistir. Bu tema baglammda bir ogretmen "Herhalde
secmezdim. Bu saydtgtm sebeplerden dolayz secmezdim. Daha guzeli olabilecekken
guzel olana erisememek uzuct; bir seydir. Siz stntfa girip de stntfin kaptsuu
kapatttgtmzda iceride yapttginiz sizin vicdanznzza kalmts bir seydir. On haztrltgtniz,
sznzfta yaptzklarznzz, sonraszndaki degerledirmeler de... Bunlarzn hakkini yerine
getiremezseniz baska etkenlerden dolayz insanda huzursuzluk yaratzr. Gercekten bu
meslegi secenler bu isi sevdikleri icin secen insanlardzr, bu isin gerekliliklerini
yerine getirme arzusundadzrlar. Gorevimin gerekliliklerini yerine tam olarak
getirebilecegim bir meslek secerdim (G:J)." seklinde goril~ belirtti.
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4.1.8. Sekizinci Boyut: Ogretmenlerin,
basarmak, daha giizel bir seyler yapmak iein eaba sarf etme
duymadiklarmm ve nedenlerinin belirlenmesi
Ogretmenlerin,

mesleklerinde

daha iyisini basarmak,

daha guzel

yapmak icin caba sarf etme istegi duyup duymamalan ve nedenleriyle ilgili
Tablo 12'de temalar ve ytlzdeliklerle verilmistir,

Tablo 12: Ogretmenlerin mesleklerinde daha iyisini yapmak icin caba sarf etme
istekleri durumlanyla ilgili ogretmen gorusleri

s.E ~s

Yuzde %

§
- -.~ -.Es .~
(l.)

~

Temalar

(l.)

~

§'

(l.)

E-,

(l.)

~

~

(l.)

~

Ogretmende daha iyisini yapma isteginin mevcut

3

9

12

25

75

Ogretmenin isteginde azalma olmasi

1

11

12

8
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istek duygusunda dalgalanmalar yasanmasi

3

9

12

25

75

Hep daha iyisini yapmak icin istek duyulmasi

4

8

12

33

67

sartlarda icinden gelmemesi

Arastrrmanm
basarmak,

sekizinci

boyutu

ogretmenlerin

daha gtlzel bir seyler yapmak

mesleklerinde

daha iyismi

icin caba sarf etme istegi

duyup

duymadiklannm ve nedenlerinin belirlenmesi kapsammda olusturulmustur, Bu boyut
baglammda 12 ortaogretim ogretmenine mesleklerinde daha iyisini basarmak,
guzel seyler yapmak icin caba sarf etmek isteyip istemedikleri ve nedenleri
gorusleri tespit edilmeye cahsilrmsnr. Kanhmcilann
temalarla

belirlenmis

ve

bu

gorusler

gorusleri Tablo

dogrultusunda

sunulmustur.
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4.1.8.1. "Ogretmende

daha iyisini yapma

i$tegin.in.<mevcut sartlarda

icinden gelmemesi" gorii~iine iliskin bulgular:
Tablo 12'de de goriildilgil gibi sekizinci boyut

.L'-.a.tJ"WJ.J.J.fJ.\.J.g.

.l'-.a.LJ.1111H.,11a.1

sorulan "Mesleginizde daha iyisini basarmak, daha guzel

sorusuna katihmcilann % 25'i "Mevcut sartlarda gelmiyor."
ogretmen bu konuda

"Meslegimde

daha iyisini yapmak bu

gelmiyor. Boyle bir istegi her duydugumda hayal ktrtkligtyla
yapmts oldugum on hazirlik sonrastnda okula gidip de hazirlamts oldugum
ctkti almak, fotokopi cekmek istedigimde "Kagit yok; murekkep yok; fotokopici §U an
Bakanlikta. " veya "Bugun gelmedi. " gibi cevaplar aldigtm zaman, yine benzer
sekilde

teknolojiyi

kullanarak

bilgisayarda

bir sumun haztrlaytp

okulda bunu

ogrenctiere izletecek bozuk olmayan, virussuz ve kaplo baglanitlart tam olan
bilgisayar

bulamadtgtmda

ve bu sorunlari okul mudurume

nerden i§ acttn?" dercesine bir tutumla karsilastigimda

iletiigimde

"Bastma

"eksik olsun. " diyorum

(G: 1). " seklinde gorii~ belirtirken, diger bir ogretmen "Uzun ytllar sarf ettim; ancak

degisen ogrenci profilimizle dersi iyi dinlememelerinden, zaman zaman kustahlik
yapmalartndan

icimden pek de fazla caba sarf etmek gelmiyor (G:6)." diyerek, bir

diger ogretmen ise "Su an, bu sartlarda gelmiyor; eger sartlar degisirse, ogrencller
disiplinli davranirsa, okul idaresi daha adil programlar haztrlarsa ve maddi olarak
tatmin olursam bu istegtn gelecegine inaniyorum (G: 12). " diyerek gorii~ belirtti.

4.1.8.2. "Ogretmenin isteginde azalma olmasr" gorii~iine iliskln bulgular:
Tablo 12'de de goriildilgil gibi sekizinci boyut kapsammda katrhmcilara
sorulan "Mesleginizde daha iyisini basarmak, daha guzel bir seyler yapmak
sarf etmek icinizden geliyor mu? Bu konudaki dusuncelerinizi aciklar. uu~J.UJ.L,
sorusuna katihmcilann % 8'i

"Meslegimde daha iyisini basarma, daha
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seyler yapma istegimde azalma soz konusudur." yamtmr vertni~tir. Bir ogretmen bu
tema

baglarmnda

"Zumrem

icerisinde

bazi

manipulasyonlar ve negatif durumlar soz konusu oluyor.

ve

sorun yarattyor. lsleri paylastrken ilk etapta sorun ya§amamam,zza\11qgm,r11,yapmaya
basladigimizda stkinttlann dogdugunu goruyoruz. i§ bolumu
benzeyen, anlasan kisilerin birlikte caltsmasi 90k daha iyidir. Bu
verimi getirir. Esas stktnn mufredetlarla ilgilidir. Su an
icin hicbir sey anlatamtyoruz. Herkes kafastna gore konulart anlatmak
stkintt verici bir durumdur; cunku bizim uymamiz gereken bir mufredattmtz varatr
Bazt konularda bazi degisikltkler yaptlabilir ama temelden baska amaclar icin

yaptlan degisiklikler okulu negatif yonde etkilmekte (G:11)." diyerek gorti~unii
ortaya koydu.
4.1.8.3. "Istek duygusunda dalgalanmalar yasanmasi" gorii~iine iliskin
bulgular:
Tablo 12'de de gortildiigii gibi sekizinci boyut kapsammda katihmcilara
sorulan "Mesleginizde daha iyisini basarmak, daha giizel bir seyler yapmak icin caba
sarf etmek icinizden geliyor mu? Bu konudaki dusttncelerinizi aciklar rmsmiz?"
sorusuna katihmcilann

% 25'i

"Bu konudaki duygulanmda

dalgalanmalar

yasiyorum." yanrtnu vermistir. Bir ogretmen bu tema baglammda "Her sabah
meslegimi daha iyi yapmak arzusuyla kalktyorum ve okula bu umutlarla geliyorum.
Birkac derse girdikten sonra ogrencilerin isteksizligini gorunce bu hevesim yavas

yavas dusuyor. Gun icinde hevesim kayboluyor (G:2)." diyerek, baska bir ogretmen
"Her zaman daha iyisini olabilecegimi dusunurum. Hicbir zaman ben oldum,
tamamtm; bu kadardtr demem. Her zaman daha iyi olmak icin caltstrtm ama
motivasyon kirtci seyler olabilir. Egitim sistemindeki aksakltklar, idareyle vasanan

93

bazi sorunlar motivasyonumu ktrar ve kendi kenatme

caba sarf

ettigimi soranm ancak ogrenctlertmt diiJundiigiimde
farktna vartrtm (G:4). "diyerek, bir baska ogretmen ise

hicbir sey gelmiyor. Meslegimi sevdigimden, ogrenctlenmt
actstndan bana faydalt

sevdioimden

olabilecek kitaplar okumaya,

caltsiyorum. Cocuklara bir nebze de olsa bir seyler katmak adtna bir
caltstyorum (G: 1 OJ. " diyerek gorusunu ortaya koymustur,
4.1.8.4. "Hep daha iyisini yapmak iein istek duyulmasi" gorii~iine .1.11,;tft..lu.
bulgular:
Tablo 12'de de gorilldiigii gibi sekizinci boyut kapsammda katihmcilara
sorulan "Mesleginizde daha iyisini basarmak, daha gnzel bir seyler yapmak icin caba
sarf etmek icinizden geliyor mu? Bu konudaki dttsuncelerinizi aciklar nusuuz?"
sorusuna katihmcilarm % 33'ii "Meslegimde hep daha iyisini yapmak istiyorum."
yamnm vermistir, Bir katihmci
Kesinlikle meslegimde
calistyorum.

"Bu yasamtn bir parcasidtr

ve vaz gecilmezidir.

daha iyisini yapmak icimden gelir. Bunu yapmaya da

Yeterli olup olmadtgi baskastntn takdiridir; ama hen caba sarf

ediyorum (G:3)." diyerek, bir baska katihmcr "Meslegimde daha iyisini basarmak
icimden geliyor. Benim icin donut almak onemlidir. Yapttgintz bir seyin donutum;
guzel bir sekilde alirsamz ogrenctnin mutlu oldugunu veya ogrencinin ogrendigin;
veya sizin ogretmeye 9alz§tzg1nzn en ufak bir ahlaki kurali uyguladigtru
zaman mutlu olursunuz. Bu nedenle meslegimde daha iyisini basarmak
geliyor (G:5)." diyerek, diger katihmci da "Kesinlikle icimden geliyor.
gelistirmek adtna, daha guzel seyler yapmak adina, yeniligi vakaiamas
zaman caba sarf ediyorum (G: 7). " goril~iinii ifade etti. Yine ayni
baska bir katrhmci "Meslegimde daha iyisini yapmak icimden
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tc urtuer

tamamim derse oldugu yerde kaltr. Her zaman daha iyisinlygprr1al5isterse daha iyi
yerlere gelir, bilgisini kaybetmez, kendini yeniler. Daha
gerekiigini dusunuyorum (G:8)." diyerek gorii~iiniiortaya

4.1.9. Dokuzuncu Boyut: Ogretmenlerin okuldan
nasil hissettiklerinin belirlenmesi
Ogretmenlerin okuldan aynhrken kendilerini nasil hissettikleriyle ilgili XorPtmPn
gorusleri Tablo 13'te temalar ve yiizdeliklerle verilmistir,
Tablo 13: Ogretmenlerin okuldan aynhrken kendilerini nasil hissettikleriyle
ilgili ogretmen gorusleri
Yuzde %
~

~
~

~

Cl)

~

~

0...
0

Cl)

E
- .•...- .....-i .....
.E

Temalar

~

E-<

~

Cl)

~

~

Cl)

~

-

67

Ogretmenin, okuldan ofkeli bir halde aynlmasi

4

8

12

33

Ogretmenin kendini 90k yorgun hissetmesi

11

1

12

92

8

Ogretmenin kendini hasta hissetmesi

4

8

12

33

67

Arastirmamn dokuzuncu boyutu ogretmenlerin okuldan aynhrken kendilerini

12 ortaogretim ogretmenine okuldan aynhrken kendilerini nasil
sorularak gorusleri tespit edilmeye cahsilrmstrr. Katihmcilann gorusleri

sunulmustur,
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4.1.9.1. "Ogretmenin

okuldan ofkeli bir halde.ayr1llllas1" gorii~iine iliskin

bulgular:
Tablo 13'te de goriildugfi gibi dokuzuncu boyut kapsaII1111.cl.a,~<1Lmu11.,muu
sorulan "Okul cikismda genellikle kendinizi nasil 111.:,.:,1;,u~
kanhmcilann
kanhmci

% 33'i.i "Okuldan

aynhrken

ofkeliyim."

"Eger olumsuz seyler yasamtssam uzgiln ve ofkeli bir sekuae.

sebep olanlara karsi ofke duyarak evime giderim. Kendime de baska
secmedigimden dolayt ofke duyartm. Ytltn geneline vurdugumuzda
ofkeliyim (G:1)." diyerek, baska bir kanltmci "Djke hissettigim oluyor.
ogrenctler icin ben ve diger arkadaslartm da gercekten emek harctyoruz. 0
emegimizin karstliguu

almadtgtmiz zaman,

karstmizda

isteksiz ogrencileri

buldugumuz zaman malesef cok ciddi bir ofke duyuyorum (G:2)." diyerek gorii~i.ini.i
ortaya koyuyor. Yine ayni tema baglammda bir ogretmen "Zaman zaman ofkeli
oldugum da olur. Simfta ogrencilere sinir olup kizdigim zaman enerjimin
tukendigini, nefesimin daraldigtni hissediyorum (G:3)." seklinde gorii~i.ini.i ifade
ederken, baska ogretmen "Ofkeli hissediyorum. Malesef cocuklanmtz yeterince
terbiyeli degiller, bazen kustah olabilirler (G:6). " diyerek gorii~i.ini.i ifade ediyor.
4.1.9.2. "Ogretmenin kendini eok yorgun hissetmesi" gorii~iine iliskin
bulgular:
Tablo 13 'te de goriildi.igfi gibi dokuzuncu boyut kapsammda katihmcilara
sorulan "Okul cikismda genellikle kendinizi nasil hissediyorsunuz? Nicin?" sorusuna
katihmcilann % 92' si "Kendimi 90k yorgun hissediyorum" yamtiru
katihmci bu tema baglarmnda "Bitkin. Ozellikle son derslerimde cok ko.til
girmissem bitkin ve ertesi gun bu isi yapamayacakmistm gibi
gidiyorum. Arna sabah olunca tekrar o umitlerle kalktp okula geliyorum (G: 2). "
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seklinde, baska bir katihmcr "Okul ctktstnda kenatmi
ogrenctlertn hareketli olmast beni yoruyor, enerjim

Sinifta

tiilroni,

bir kanlimci ise "Yorgun hissediyorum. Derslere
yapmak

istemedigini, derse katilmadigtni

bulunduklartnin farkinda degildirler. Bunun icin dersle
konusuyorlar, etraflartna rahatsizlik veriyorlar, dersi dinlemiyorlar.
derecede yoruyor. Dersten r;1kt1g1m zaman uzerimden bir kamyon
oluyorum. Eve gittigtm zaman cocuklarima karsi sabrtm olmuyor.
cevremdekilere patltyorum (G: 7). " seklinde goril~unii ifade etti. Yine ayni
baglammda bir katihmci "Cok yorgun oldugumu hissediyorum; r;unku butun enerjimi
okulda harctyorum. Sessizlik istiyorum. Ozellikle ogrenci disiplinsizce bir davrants
sergilediginde onlara surekli mudahale etmem gerekiyor. Bu da beni yoruyor
(G:8)." diyerek, diger kanhmci ise "Cok bitkin, cok yorgun cikiyorum. Bir sure
yalniz kalmak istiyorum. Nedeni ise ogrenci profilinin bizi yormast ve her gecen gun
egitim sisteminin bende yaratttgt negatif etkiden dolayi sabah geldigtm enerjiyle
okuldan ctkamtyorum, bitkin oluyorum. Politik nedenlerle cocuk caltsmasa da bir ust
stntfa gecebilecegini bildigi icin strufta onu oturtmak, ders dinletmek, stnifta disiplin
saglamak cok zor. Bunun icin ogrenci, ogretmeni ciddiye almtyor ve beni yoruyor
(G: 10). " diyerek goril~uniiifade ediyor.
4.1.9.3. "Ogretmenin kendini hasta

hissetmesi" gorii~iine iliskin

bulgular:
Tablo 13 'te de gorilldiigii gibi dokuzuncu boyut kapsammda kanhmcilara
sorulan "Okul cikismda genellikle kendinizi nasil hissediyorsunuz? Nicin?" sorusuna
katihmcilann % 33'ii "Kendimi hasta hissediyorum." yamtmr vermistir. Bir kat1hmc1
bu tema baglammda "Stntfta ogrenctlere sinir olup ktzdigtm zaman enerjimin
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tukendigini,

nefesimin daraldigini hissediyorum (G:3)." derken, diger katihmci

"Kendimi ogrenctlere duyurabilmek icin sesimin
seklinde goru~iinil ifade etmistir. Yine ayni tema

(G:4)."
uu5.1g.i.1.LU.L\.LQ.

"Son zamanlarda evime tukenmis olarak donuyorum. Bu
etkiliyor. Bas agrtsi yaptyor. Bu zumre icindeki

maniimll,

(G:11)." seklinde goru~iinu ifade ederken, baska bir ogretmen de

yuksek tutmam gerektiginden sesim kisiltyor ve bogazim agrtyor. " diyor.
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4.2.

Yorum

4.2.1. Birinci Alt Probleme Ait Bulgularm
Ogretmenlerin okula gelirken nasil bir ruh hali
belirlenmesi boyutuyla ilgili ogretmenlerin vermis oldugu
temalar ve oranlanmn analizleri yapilrmsnr.
Bu alt problemle ilgili katihmcilardan % 67'si "Okula severek
gorii~iinii ifade etmistir, Katihmci ogretmenlerden yansmdan fazlasi okula

<;:P.vP.rP.k

geldiklerini ifade etmislerdir. Katihmcilar verimli olmak istediklerinden,
bir seyler ogretmenin kendilerini motive ettiginden, yaptiklan isi isteyerek
sectiklerinden ve bu isi yapmaktan mutlu olduklarmdan soz ettiler. Bir ogretmen icin
ogrencilerine bir seyler ogretebilmek, ogretmeni mutlu edebilmekte, isine severek
gelmesine neden olabilmektedir.
Kathhmcilardan % 33'ii "Kendimi enerjik hissediyorum." gorii~iinii ifade
etmistir, Kanhmcilar okula bir seyler ogretmenin verdigi pozitif enerjiyle, ogretme
isteginin kendilerini enerjik yaptigmdan soz ettiler. Ogretmenlerin siirekli genclerle
iletisim halinde olmalannm ve enerjilerini kaybetmeleri halinde ogretme isteklerinin

kaybolabilecegini dusunmelerinin kendilerini enerjik hissetmelerinde bir etken
oldugunu sdyleyebiliriz.
Katilimcilann % 17'si okula gelirken endiseliyim gorii~iinii ifade etmistir,
Giin icerisinde ogrencilerin disiplin problemleri cikakarmasmdan dolayi endiseli
olduklanm, egitimdeki sorunlarm devamh arttignu, disiplin sorunlanmn
okul idaresinin ve disiplin kurulunun pek bir sey yapmadigmi, her
ogrencilerin daha da kotuye gittigini belirtti. Egitim sistemde sorunlarm
okul idaresinin okulda yasanan sorunlar karsismda etkisiz kalmasi ve 9oziim
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ilretememesi ogretmenin endise duymasma ve m~sleld 'ba.~~1sm1 olumsuz yonde
etkilemesine neden olabilmektedir.
Katilimcilann % 8'i "Carpmti hissediyorum."
Ogrencilerin snufta disiplin problemleri yasatacagim
simfta da bu problemleri sikca yasadignu ve idarenin de bu .n..vu ••••.•u..
belirten bir ogretmen buna bagh olarak carpmti hissettigini belirtti.
giderken yasayacagi sorunlan tab.min edebilmesi ve bunlarm

r.Mnmn

idaresinin herhangi bir adim atmayacagmi bilmesi, okul yonetiminin

.n....,.1~ •.• .1~f~.~¥

gnven vermemesi ogretmeni tukenmislik riskiyle karsi karsiya getirebilir.
Kanlimcilann % 8'i "ilk yillanmdaki heyecammi kaybettim." gorii~iinii
etmistir, bir ogretmen cahsma arkadaslanyla yasanan problemlerin, negatif
davramslann ogretmeni yorduguna ve yiprattigma deginmistir. Ogretmenlerin,
cahsma ortammda arkadaslanyla bazi problemler yasamasi, okula gelirken zihninin
bunlarla megul olmasi onu tukenmislik durumuna dtlsurebilir.
Kanhmcilann % 8'i "Yorgun ve isteksizim." gorii~iinii ifade etmistir. Bir
ogretmen de bu konuda ogrencilerin cok fazla disiplinsiz oldugunu, okul idaresinin
kendilerine bu konuda yardimci olmadigmi, ogretmene saygi olmadigi icin de sunfa
girmek istemedigini, smiftayken disiplin problemlerini i;ozmek icin asn derecede
yorulduguna deginmistir, Ogrencilerin disiplinsiz davranislar sergilemesinin,
yoneticilerinin bu konulan cozmek icin bir adim atmamasmm ve ogretmene
vermemesinin ogretmeni yordugunu ve bu yorgunlugun da onun
olumsuz bir sekilde etkileyip performansim dustlrebilecegini scyleyebiliriz,
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4.2.2. Ikinci Alt Probleme Ait

.uu•euuu

Ogretmenlerin okullanndaki fiziksel cahsma
gereclerinin ne derece yeterli oldugunun belirlenmesi
vermis oldugu yarntlarla ortaya cikan temalar ve oranlanrun

a.uc.uu .• J."'.u

Bu alt problemle ilgili katihmcilardan % 50'si
mevcuttur." gorii~iinil ifade etmistir. Katihmci ogretmenlerin
materyallerinin mevcut oldugunu ifade etmislerdir, Katihmcilar

~uuJ..lc.u

tahtalarm mevcut oldugunu, bu tahtalar sayesinde smif ici etkinliki
gerceklestirebildiklerini, dersleriyle ilgili diger arac-gereclerin de mevcut

u1uu~u.uu.

fotokopi cekecekleri zaman veya bir cikti alacaklan zaman sikmti
ifade etmislerdir, Ogretmenlerin bir kismmm okullanru fiziksel bakimdan ve arac ..
gerec donanmu bakimmdan yeterli buldugunu, bu durumun kendilerini mutlu
ettigini, bu konda bir stres yasamadiklanm belirtebiliriz.
Katihmcilardan %25'i "Ders materyalleri tedarik edilmez." gorii~iinil ifade
etmistir, Katihmci ogretmenlerden cok azi ders materyallerinin tedarik edilmedigini
ifade etmistir. Katilimcilar, ogretmenin kullanacagi bir cd calann olup olmamasmm
okul mudurleri icin onemli olmadigmi, akilh tahtalannm bulunmadiguu, bazi
zumrelerin ihtiyaclan karsilamrken bazilannm karsilanmadigmi belirtmislerdir.
Ogretmenlerin egitim-ogretim faaliyetleriyle ilgili arac-gereclerin okul yonetimleri
tarafmdan tedarik edilmemesi, zumreler arasi aynm yapilmasi,
ihtiyaclanmn okul ycneticileri tarafmdan onemsenmemesi ogretmenlerin
yoneticisine duyduklan guven ve saygmm azalmasma ve verimlerinin
boylece bulundugu orgute faydah olamamasma neden olabilmektedir.
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Katihmcilardan %25'i "Okul idaremiz temizlik konusunda titizdir." gorii~iinii
ifade etmistir. Katihmci ogretmenlerden cok azi okul idaresinin .temizlik konusunda
titiz oldugunu belirtmistir, Bu konuda katihmcilar zaman zaman. iilke1nizde su
sikmtisi cekilse bile okul idarelerinin temizlik konusunda ivedi onleml~f c1.lchg1m ve
temizligin rutin bir sekilde yapildigmi, smiflann duzenli olarak temizle11qigilli, 'bu
konuda herhangi bir sikmti vasamadiklanm belirtmislerdir. Fiziki ortamm <;ah~tn.aya.
elverisli olmasi, okul yonetiminin ortaya cikan sorunlar karsismda ivedi <;ozillnler
bulmasi ogretmenlerin sikmti yasamamasma ve 9ah~tlg1 ortamda mutlu olmasim
saglayabilir,
Kanlnncilann % 25'i "Klimalar bozuktur." seklinde gorusunu ifade etmistir,
Kanhmcilar bu konuda klimalarmm mevcut oldugunu ancak gerekli bakimlann
zamanmda ve tam yapilmadigi icin bunlann calismadiklannr, asm steak ve soguk
gunlerde snufta bu durumdan dolayi hem kendilerinin hem de ogrencilerin sikmti
yasadigmi hatta bu durumun verimlerini dii~iirdiigiinii belirtmislerdir, Fiziksel
ortamm egitim-ogretim faaliyetlerine elverisli olmamasmm, ogretmenin isini tam
olarak yapmasmi engelledigi ve verimi dii~iirdiigii boylece ogretmenin mesleki
tatmin yasamasma engel olabilecegi scylenebilir.
Katihmcilann % l 7'si "Smiflar cok kalabahktir." seklinde gorii~iinii ifade
etmistir.
yeterli

Katihmcilar snuflann asm kalabahk olmasmdan dolayi ogrencilerine
vakti

ayrramadiklanru,

ogretim

materyallerini

etkili

bir

sekilde

kullanamadtkanm, asm kalabahk simflarda akilh tahtayi rahat bir
kullanamadiklanm belirtmslerdir. Simflann asm kalabahk olusu ogretmenin
bir sekilde ders islemesini ve ogretim arac-gereclerini etkili bir sekilde aµ,.J.-,
engelleyebilecegint ve ogretmenlerin stres yasamalanna neden
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durumun

da ogretmeni

tukenmislik

durumuyla

kar~1 karsiya

getirebilecegini

belirtebiliriz.
1.1.3. U~iinciiAlt Probleme Ait Bulgularm

Ogrtemenlerin haftahk

ders programlan

ve

yogunlugunun belirlenmesi boyutuyla ilgili ogretmenlerin
ortaya cikan temalar ve oranlanmn analizleri yapilrmsnr,
Bu alt problemle ilgili kanhmcilann
yogundur." gorii~ilnil ifade etmistir.

% 42'si "Ders

Katihmcilar bu konuda

programlanmn 90k yogun oldugunu, islerini en iyi sekilde yerine
zamaru bulamadiklanru asm yorulduklanm ve verimlerinde bir dii~ii~ yasandigmi, bu
durumun enerjilerinin dtlsmesine neden oldugunu belirtmislerdir. Ogretmenledn
haftahk ders programlanmn asm dercede yogun olmasi ve yapmis olduklan isi
gerektigi gibi yerine getirememeleri zaman icerisinde performanslarmm dusmesine
ve tukenmislik yasayabilmelerine neden olabilir.
Katihmcilann % 42'si ise "Haftahk ders programimdan memnunum."
gorii~iinu ifade etmistir, Katilimcilar ders programlanmn kendilerini asacak sekilde
duzenlenmedigini, okul icinde farkh gorevlerde

de bulunduklanm; ancak bu

durumun kendilerine bir knlfet getirmedigini, kendilerinin bir egitimci olarak ders
saatlerinden hicbir zaman sikayetci olamayacaklanm belirtmislerdir. Ogretmenin,
ozellikle toplum tarafmdan yanm gun islemesiyle ve tatillerinin bol olmasiyla
elestirilmesi, yogun olmasma ragmen haftahk ders programmdan memnun

vu.u..a..1:,u.u •••

ve ek gorevlerin de kendisine kiilfet olmadigim soylemesine, her turlu
ragmen bu konuda olumsuz elestiri yapmaktan kacmmasma neden
soyleyebiliriz.
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Kanhmcilann % 17'si "Tuzugtm dismda . gorevler . verilmeye cahsihr."
gorii~unu ifade etmistir, Katilimcilar genelde programh1r11111.1itii.ziige uygun olarak
hazirlandigmi ancak bazen ders saatlerinin uzerinde

idaresi

tarafmdan zaman zaman baski yoluyla, zaman zaman ise
uzerine cikmalannrn istendigini belirtmislerdir, Okul
ogretmenlerin cahsma saatlerini asacak sekilde ders
yapmasi ogretmenlerin, okul ycneticilerinin kendilerine
dttsunmesine ve tukenmislik durumuna dusmelerine neden olabilmektedir
Kanhmcilann %17'si "Ek gorevlerimi fazla buluyorum."
etmistir, Kanhmcilar ozellikle bazi zumrelerin ek gorevlerinin 90k fazla

viuu1c,uuu,

butun vakitlerini bunlara ayirmak zorunda kaldiklanndan yorgunluk ve bikkinhk
hissettiklerini belirtmislerdir. Butun vaktini ugrasarak geciren, kendine vakit
ayiramayan ogretmenlerin asm yorgunluk yasayabileceklerini ve verimlerinde
azalma olabilecegini scyeyebiliriz,
Kanhmcilann % 8'i ise "Ders programlan adil bir sekilde dagrtilmiyor."
gorii~unu ifade etmistir, Bu konuda bir katihmci okulda bulunan eski ogretmenlere
okul idaresi tarafmdan istedikleri smiflann verildigini, geriye kalan, basan duzeyi
dusuk veya ogretmene disiplin problemleri yasatan smiflann okula yeni gelen
ogretmenlere verildigini belirtmistir, Okul yonetimi tarafmdan ders programlanmn
adil dagitilmamasi ogretmenin, okul idaresine duydugu guveninin sarsilmasma, okul
idaresine karsi ofke duymasma ve is yapma motivasyonunun dusmesine neden
olabilmektedir.
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4.2.4.Dordiincii

Mesleklerinin
bakimmdan

Alt Probleme Ait BulgularmXor11lllh:1.nmas1

ogretmenleri

tatmin etme derecesinin

saygmhk,

gelisim

belirlenmesi

vermis oldugu yamtlarla ortaya cikan temalar ve oranlarmm a.uau.£.11,;1

4.2.4.1. Mesleki Saygmhk
Bu konuyla ilgili katihmcilann % 42'si "Meslegimin saygmhgi

a£.af111.1.,;,H+

goril~unii ifade etmistir, Katihmcilar ogretmenlik meslegine duyulan
gectikce azaldigma, eskiden ogretmene duyulan saygmm ogretmene
ancak gtlntlmtlzde yansrtilmadigma deginmislerdir. Gecmise gore toplum
ogretmenlik mesleklegine duyulan saygmm azalmasi, ogretmenin cevresinden takdir
gormemesi onun tukenmislik riskini artirabilir.
Katihmcilann % 33 'ii "Toplum tarafmdan olumsuz elestiri almamiz beni
rahatsiz ediyor." goril~unu ifade etmistir. Kanhmcilar, toplumun ogretmenin attigt
her adnm, cahsma saatlerini, tatillerini elestirmesinin kendilerinde huzursuzluk
yaratngnu, ogretmen olduklanm soylemekten kacmdiklanm; 9iinkii olumsuz
elestirilerle karsi karsiya kaldiklanm; paragoz, tembel olarak nitelendirildiklerini bu
durumun da canlanm siktrgim ve bundan olumsuz etkilendiklerini belirtmislerdir.
Toplum tarafmdan ogretmenlerin yapmis olduklan ise saygi duyulmamasi ve stirekli
elestirilmeleri, ogrencilerin de ogretmeni saymamalanmn ogretmende buyuk bir stres
yaratabilir ve bunun sonucunda ogretmenler yipranabilirler,
Kanhmcilann %17'si "Saygmhgm kaybedilmesinde ogretmenlerin de
vardir." goril~iinii ifade etmistir, Katilimcilar, ogretmenlerin de amus oldugu
adimlarla saygmhgim yitirdigini, ycneticilerin de bu konuda yanhs

UUH!HCU
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buna neden olduklanm belirtmislerdir, Yoneticilerin atmis oldugu bazr yanh~
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adimlar ogretmenlerin

de mesleki saygmhklanna

bulunmalanna neden olabilmektedir. Bu durum da
Katihmcilardan

"

% 8'i ise "Meslegim toplumda

goril~unu ifade etmistir, Bu konuda bir katihmci meslegine
duyuldugunu ve bunun da kendisini tatmin ettigini belirtmistir. Bu

Av.u.u.1..1.q.;:,.q.1..1.1;;,~s,ryi.1

kanhmcmm toplum tarafmdan meslegine duyulan saygmm kendini

·~•1.um

~·m,,.u..u.

scyleyebiliriz,
4.2.4.2. Maddiyat
Bu konuyla ilgili katihmcilann % 67'si "Maddi bakimdan meslegim
tatmin ediyor." goril~unu ifade etmistir. Katihmcilar maaslannm kendilerini maddi
bakimdan tatmin ettigini, bircok meslek grubuna gore iyi bir kazanclannm oldugunu,
kidemli olmalanmn da bunda buyuk bir rol oynadignn belirtmislerdir. Kidemli
ogretmenlerin almis olduklan maasm kendilerini tatmin ettigini scyleyebiliriz. Maddi
acidan tatmin olan ogretmen isinde daha verimli olabileceginden ve i~ doyumu
yasayabileceginden bu konuda tukenmislik sendromu yasamayabilir.
Katihmcilann % 42'si "Yeni ogretmenlerin maasi cok az." goril~unu ifade
etmistir, Katihmcilar 2011 yilmdan sonra ogretmenlik meslegine baslayan
ogretmenlerin maaslanmn cok az oldugunu, 2011 'den once kadrolanan ogretmenlere
hazirhk odegi verildigini, ancak kendilerine boyle bir odenek verilmedigini, aldiklan
maasm yol masraflanm dahi karsilamadigim bu nedenle motivasyonlanmn
yonde etkilendigine deginmislerdir. Ozellikle 2011 yilmdan sonra
meslegine baslayan kisilerin maaslannm daha once kadrolanan
du~uk olmasi, birtakim haklardan yararlanamamalan, ogretmenlerde
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viurn;:,u.c..

degerin

kendilerine

verilmedigini

dii~fuuneltlrintl ye >~yl11Ili~lik . riskiyle karsi

karsiya kalmalarma neden olabilir.
Kanhmcilann % 25'i ise "Maddi acidan
gorii~iiniiifade etmistir, Kanhmcilar aldiklan maasi onceki
pek fazla tatmin olamadiklanm, artan hayat pahahhgi
maaslannm

eriyip

gittigini,

bazi

odeneklerini

tam

belirtmislerdir. 2011 yilmdan once kadrolanan kanhmcilann soyledikl~:ri_µ;
cikarak hayat pahahhgi ve dovizdeki dalgalanmalar nedeniyle maa~lanridclll. p
tatmin olmadignu soyleyebiliriz.
4.2.4.4. Mesleki Gelisim
Mesleki gelisimle ilgili katihmcilann % 50'si "Ogrenciler beni zorlamadigi
19m kendimi gelistirme ihtiyaci hissetmiyorum."
Katihmcilann

yansi

gorii~iinii ifade etmistir.

bu konuda mesleklerinin kendilerini mesleki gelisim

bakimmdan tatmin etmedigini 9iinkii mesleki gelisimin ogrenci profiliyle ilintili
oldugunu,

karsilanndaki

ogrenci

profilinin

verdikleri

bilgileri

kolayhkla

alamadiklanm, soru sormadiklanm, ogrencilere yonelttikleri sorulara dahi cevap
gelmedigini, kendilerinin de artik pek fazla mesleki gelisimlerine bir katki koyma
arzusunda olmadiklanmbelirtmislerdir. Ogrenclsinden geri donut alamayan, isteksiz
ogrencilerle karsi karsiya kalan ogretmenlerin kendilerini mesleki acidan gelistirme
isteklerinde bir azalma soz konusu olabilecegini soyleyebiliriz. Ogretmendeki bu
isteksizlik ise tukenmislik olarak tammlanabilir.
Katihmcilann % 33'ii "Hizmet ici egitimi kaliteli bulmuyorum." gorii~iin.ii.
ifade etmistir, Katihmcilar diizenlenen hizmet ici kurslann kisisel ya da nwsl~lg
gelisimlerine bir katki saglamadigma, bu seminerlerin yetersiz .· ve >Vy1·i:t1'.l,'f
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olduklanna deginmislerdir, Ogretmenlerin, duzenlenen

J..llL,J.J.J...,.

olmadiklanru, bu egitimlerin kendilerine bir fayda

.)a01a.J.11e1.wl:,f1J,J.

soyleyebiliriz.

Hizmet

ici

egitim

programlannm

dogrultusunda planlanmasi ogretmenin stresini azaltabilir
saglayabilir.
Katihmcilann % 1 7' si ise "Kendimi gelistirmeye
ifade etmistir, Bu konuda kanhmcilar ogrencinin, verdigi bilgilerle
ragmen yine de kendilerini mesleki acidan gelistirmek icin ugras
arac-gereclerini dogru ve etkili bir sekilde kullanabilmek icin caba sarf ..., • .,. . . •. . ...,uJ.J.J.,
ders materyali bulmaya cahsirken bu arasnrmalar sirasmda kendilerini de mesleki
anlamda gelistirdiklerini ve mesleki gelisim bakimmdan tatmin olduklanm
belirtmislerdir, Bu tema baglammda her seye ragmen ogretmenin kendini gelistirme
arzusunu

yitirmedigini,

mesleki

gelisimlerini

gordukce

mutlu

olduklanm

belirtebiliriz.

4.2.5. Besinci Alt Probleme Ait Bulgularm Y orumlanmasi
Ogretmenlerin, ogrenciler, okul yoneticisi ve egitim sistemi ilgili goruslerinin
belirlenmesi boyutuyla ilgili ogretmenlerin vermis oldugu yamtlarla ortaya cikan
temalar ve oranlanmn analizleri yapilnustrr.
4.2.5.1. Ogrencileri
Bu

konuyla

ilgili katrlrmcilann

%

58'i

"Ogrenciler

bilincsiz

amacsizdirlar." gorii~iini.i ifade etmistir, Katihmcilar, ogrencilerin
geldiklerinin bilincinde olmadiklanm bu nedenle basanh olmak icin
etmediklerini, derse katihmlannm yok denecek kadar az oldugunu,
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kaygilannm

ve hedeflerinin

olmadigim,

bilgi

yapilannm zayif

oldugunu bu durumun da kendilerini olumsuz
dusurdugunu, meslege baslamadan once hayal

l;,LUMl;,HJ

karsilastiklanmn ortusmedigini bunun da kendilerinde
ogrencilerden geri donut alamaymca mesleki acidan
belirtmislerdir. Ogrencilerin gayretsiz olusu, hedeflerinin oimamasr; ogr~tp:1~p.i.~p11.
vermis olduklan emeklerin karsihgmi alamamasi ve meslege
ogretmenin meslegiyle ilgili hayalleriyle karsilasnklan gerceklerin
ogretmende tnkenmislik hissi yaratabilir.
Kanhmcilann % 42'si "Disiplin sorunlan yasamaktayiz." goru~unu
etmistir, Kanhmcilar, ogrencilerin yaratngi disiplin sorunlanmn her yil daha da
arttignu, ogrencilerin, ogretmenlere karsi saygisrzca davramslar sergilediklerini, kaba
sozler sarf ettiklerini belirterek surekli karsilastiklan bu disiplin sorunlanmyla
mucadele etmekten yorulduklanna ve gerildiklerine deginmislerdir, Ogrencilerin
ogretmenlere ve arkadaslanna karsi sergiledigi saygisizca tavirlann, simf duzenini
bozucu davramslannm ogretmeni yordugunu ve bu sorunlarla mucadele eden
ogretmenin tukenmislik yasayabilecegini soyleyebiliriz, Ogretmenln yasamis oldugu
bu tukenmislik durumu da ogrencileri olumsuz bir sekilde etkileme riski tasiyabilir.
Katihmcilann %17'si ise "Ogrenciler ilgisizdir." goru~unu ifade etmistir. Bu
konuda kanhmcilar ogrencilerin gun gectikce daha da derslerine karsi
olduguna buna paralel olarak ogrenci basansmda buyuk bir du~u~
durumun da kendilerini uzdugune ve hayal kmkhgma ugratngma aeg1nt1.11~1~I"qg
Ogrencilerin derslerine karsi ilgisiz olmalan basanlannm
olabilmekte, bu durum verdigi emegin karsihgim alamayan
kmkhgi yasatabilmektedir,
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4.2.5.2. Okul Ydnetieilerl

Bu konuyla ilgili katihmcilann % 42'si
ifade etmistir, Katihmcilar okul mudurlerinin
davrandigim bu konuda herhangi bir sikmnlannm

u1111au1_!!,1111

verecek bir durum oldugunu ifade etmislerdir. Yoneticinin
mesafede durmasi ogretmenin mutlu olmasnu ve ycneticisine
giiveninin artmasmi saglayabilir,
Kanhmcilann % 33 'ii ise "Okul yoneticimin adil oldugunu

uugu.u.LUUJ

gorii~iiniiifade etmistir, Katihmcilar, okul yoneticilerinin bazi ogretmenlerle

J.\..J..;,1~~1

yakmhklar kurabildiklerine, adam kayirmalann soz konusu olduguna, ogretmenler
arasmda aynm gozeterek ders programlanm hazirlarken adaletsiz bir tutum
sergilediklerine deginmislerdir. Okul yoneticisinin ogretmenler arasmda aynm
gozetmesi, yakm oldugu ogretmenlere ayncahk tammasi ogretmenler arasmdaki
iliskilere zarar verebilecegi gibi ogretmenin yipranmasma da neden olabilir.
Kanhmcilann % 25'i "Ogretmenlerin sorunlanru dikkate alrmyor." gorii~iinii
ifade

etmistir,

Katihmcilar

okul

ycneticilerinln,

sorunlara

karsi

duyarsiz

davrandiklanm, islerine geldigi gibi davrandiklanm, ellerini tasm altia koymaktan
kacmdiklanm bu durumun da kaosa neden oldugunu soylemislerdir. Ogretmenlerin
sorunlanm dinlemeyen, bunlara cozumler uretmeyen, ogretmenlerine duyarsiz
davranan, bir sorun yasandigi zaman ogretmenlerini desteklemeyen okul yoneticileri
okulun kaosa sttruklenmesine ve ogretmenlerin zarar gormesine neden olabilirler.
Katihmcilann % 25'i ise "Ogretmenlerle iletisim kurabiliyor." gorii~uniiif~de
etmistir. Katihmcilar bu konuda okul yoneticilerine sikmtilanm aktarabildikleriniye
onlann da kendileri dinleyip sorunlanna cozum uretmeye cahstiklanm, .91<:µlla.jlgili
konularda ogretmenin de gorusune basvuruldugunu bu durumun da, men.muniyet
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verici oldugunu belirtmislerdir, Okul yoneticisinin ogretmenlerin so
dinlemesinin, bu sorunlara <;ozumler uretmesinin ogretmeni mutlu
soyleyebiliriz, Okul yoneticisinin ogretmenleri dinlemesi birtakim
yasanmasma da engel olabilir.
4.2.5.3. Egitim Sistemi
Bu konuyla ilgili kanhmcilann % 42'si "Egitimde belirli bir sistem
goru~unii ifade etmistir, Kanhmcilar egitim sisteminde bir karmasanm
oldugunu, sorunlar karsismda Bakanhgm bir onlem almadignu, ozellikle kala
simflarda ders islemenin oldukca gii<; oldugunu, sistemin surekli degistigini, dur
bir sistemin mevcut olmadigmi bu karmasanm da kendilerini yordugunu ve i~ ya
motivelerini dii~fudiigiinii belirtmislerdir. Egitim sistemindeki aksakliklar, Egi
Bakanhgmm sorunlara cozum bulmamasi ogretmenlerin motivasyonunu olum
etkileyebilmektedir. Motivasyon sorunu yasayan ogretmenden de verim al
zorlasabilir.

Katihmcilann
degismemelidir."

% 42'si

ise

"Egitim

sistemi hukumetten

hiikum~

gorusunu ifade etmistir. Katihmcilar, hukumetler degistikce egif

sisteminde de bir seylerin degistigini, bu durumun dengesizige neden olduguri
Egitim

Bakanhgmdaki personelin siyasilerden olmamasi gerektigini, siste

hukumetten hukumete degismesinin egitimi daha da kotuye goturdiigunii
etmislerdir, Ogretmenlerin, egitim sisteminin huknmetten huknmete degi~mesiil
buyuk bir tepki gosterdigini,
bagladiklanni

ve

yasanan

sistemdeki dengesizligin
dengesizlikten

dolayi

nedenini

huzursuzluk

scyleyebiliriz,
Kanhmcilarm

% 25'i ise "Ek butunleme uygulamasi

ifade etmistir. Katihmcilar

bu konuda smif gecme sartlannm
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asagiya cekildigini, basanh ogrenciyle basansiz

farkm ortaya

ug11.;n1.,;1 c1.Lc:i~111ui:U\.J.

koyulmadigim bunun sonucu da ogmcinin

saygismm,

ogretmenin ise bu konuda bir otoritesinin kalmadigmi
sorumlu bakanhk tarafmdan smif gecme tilzilgii ile alman
tepkili oldugunu, ogretmenlcrin, ahnan bazi kararlarla 1111;M1;.l\.11;1
ve otoritelerinin zadelendigini dil~undilgunilbelirtebiliriz.
4.2.6. Altmcr Alt Probleme Ait Bulgularm Yorumlanmasi
Ogretmenlerin, mesleki acidan sahip olduklan

enerjinin

boyutuyla ilgili ogretmenlerin vermis oldugu yamtlarla ortaya cikan

L1;111airu

oranlanmn analizleri yapilrmstir.
Bu alt problemle ilgili katrhmcilann % 58'i "Enerjim yillar gectikce
dtlsmektedir." goril~unil ifade etmistir, Katihmcilar toplum tarafmdan mesleklerine
bekledikleri saygmm duyulmamasmm, ogrencilerin saygisizca davramslannm,
Bakanhgm,

ogretmenin

ogrenciyi

degerlend.irmesine mudahale

edip

ek

butunlemelerle tum ogrencileri .. bir .ilst • sm1fa. gecirmesinin, velilerin her konuda
ogretmenleri elestirmesinin, zumrelerde olan gecimsizliklerin kendilerini uzdugunu,
bu konularla milcadele etmekten yorulduklanm ve bu saydiklan nedenlerin,
enerjilerini dil~iirdilgiirlil belirtmislerdir, Ogretmenlerin meslegine duyulan saygmm
toplum ve ogrencileri tarafmdan azalmasi, cahsma arkadaslanyla olan iliskilerinin
zayiflamasi, egitimden sorumlu bakanhgm egitim ile ilgili tutumu onlan
yorabilmekte ve enerjilerinin dusmesine neden olabilmektedir.
Katihmcilann % 17'si "Enerjimde zaman zaman dalgalanmalar
goril~unil

ifade etmistir, Katihmcilar

ogrencilerin ve velilerin

beklentilerini karsilamadigi, disiplin sorunlan yasatan veya
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smiflara girdikleri zamanlarda enerjilerinde bir

soylemislerdir.

Ogretmenlerin girmis olduklan simfa ve o yilki

gore

enerjilerinin degisiklik gosterdigni gormekteyiz.
Katihmcilann % 8'i ise "Kazancimm yetersiz olmasi

m,µ,.,iur

dusuk." gorii~iinii ifade etmistir, Bu konuda bir katihmci
olmadigmdan motivasyonunun dii~tiigiinii bunun da enerjisine
yansidignn belirtmistir, Maddi acidan tatmin yasamayan ogretmenin
motivasyonu dusebilir. Bu durum da ogretmenin mesleki verimliligini
etkileyebilir.

4.2. 7. Yedinci Alt Probleme Ait Bulgularm Yorumlanmasi

Ogretmenlerin,

meslek

secimlerinden

memnuniyet

duymalarmm

ve

sebeplerinin belirlenmesi boyutuyla ilgili ogretmenlerin vermis oldugu yarutlarla
ortaya cikan temalar ve oranlannm analizleri yapilrmstir.
Bu alt problemle ilgili katihmcilann % 42'si "Ogrencilerimi sevdigim icin
yine bu meslegi secerdim." gorii~iinii ifade etmistir, Katihmcilar bu konuda
ogrencilerle kurdugu iletisimden memnun oldugundan, bu meslegi bilincli olarak
sectiklerinden ve hayalini kurduklan bir meslegi yaptiklanndan, bir seyler
ogretmekten keyif aldiklanndan soz etmistirler. Ogretmenlerin hayalini kurduklan
meslegi yapiyor olmalan ve ogretmeyi sevmeleri onlann her kosul altmda bu ui"'"i"'E,i
yapabileceklerini gostermektedir.
Katihmcilann % 25'i "Farkli kosullar altmda bu meslegi yine
gorasunu

ifade

etmistir,

Katihmcilar

KKTC'deki

diizensizlikten rahatsizhk duyduklanm ancak mesleklerini
sartlar altm degil de farkh sartlar altmda bu meslegi
113

egitim

""''J')-',L~~
•. ,.....

belirtmislerdir,

Mevcut

egitim

sisteminden

rahats1z:hk . ': duyan

ogretmenlerin

mesleklerini bu sistem altmda degil de baska bir sistem alt1nc.la y~parlarsa mutlu ve
verimli

olabileceklerini,

mevcut

egitim

sisteminin

soylemek mumkundur.
Katihmcilann

% 17'si "Bu konuda kendimi zaman zaman

gorusunu ifade etmistir. Katihmcilar secmis olduklan bu meslegin

u1;;.l\,.J.1;;1JJ1J.1;;0J,J.1µ

olarak karsilamadigmdan dolayi bu meslegi yeniden secme sansi
verilmesi durumunda dusuncelerinde dalgalanmalar yasadiklanm ancak
ragmen yine bu meslegi secebileceklerini soylemislerdir. Beklentilerini tam oiaraie
karsilamamasma ragmen meslek secme sansma sahip olsalardi yine ozretmenuk
meslegini sececeklerini soyleyen ogretmenlerin bunu dile getirme nedenini bu
meslege ahsrms olmalanna ve baska bir i~ yapamayacaklanm dusunmelerine
baglayabiliriz.

Katihmcilarm % 8'i de "Gorevimin gereklerini tam olarak yerine getirmenin
engellenmedigi, vicdanen rahat olabilecegim bir meslek secerdim." goril~ilnii ifade
etmistir, Bir katihmci bu konuda bir ogretmenin mesleginin gereklerini hakkiyla
yerine getiremezse, bu gerekleri yerine getirebilmesi icin ona ortam sunulmazsa
huzursuzluk yasayacagma, vicdanen rahat olamayacagma, bu rahatsizhgm da
kendisini gorevlerini tam olarak yerine getirerek vicdanen rahat olabilecegi bir
meslek secmeye yoneltecegine deginmistir, Ogretmen, okulda mutlu degilse, yaptigi
isin gereklerini tam olarak yerine getiremedigini dusunttp vicdanen
yasiyorsa yaptigi iste mutlu olmayip baska bir meslek secme arayisma girebilir.
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4.2.8. Sekizinci Alt Pobleme Ait Bulgularm Yorumlanmasi
Ogretmenlerin, mesleklerinde daha iyisini basarmak, daha gilzel bir
yapmak icin caba sarf etme istegi duyup duymadiklanmn ve
belirlenmesi boyutuyla ilgili ogretmenlerin vermis oldugu yarutlarla ortaya
temalar ve oranlannm analizleri yapilrmstir.
Bu alt problemle ilgili katihmcilann % 33 'il "Meslegimde hep daha iyisini
yapmak istiyorum." goril~ilnil ifade etmistir, Katihmcilar, ogrencilere vermis
olduklan bilgilerin olumlu bir sekilde geri donutunu almca mutlu olduklanm, hep
daha iyisini yapmayi, kendilerini gelistirmeyi amacladiklanm, yeniligi yakalama
arzusunda olduklanm soyleyerek mesleklerinde daha iyisini basarmayi, daha guzel
bir seyler yapmayi istediklerini ifade etmislerdir, Verilen emegin karsihgim alabilen
ogretmenler, karsismdaki kitleye daha fazlasmi verme, onlan gelistirme ihtiyaci
duyabilir. Bu durum ogretmenleri surekli arasnrmaya, kendinilerini yenilemek icin
caba sarf etmeye motive edebilir.
Katihmcilann % 25'i "Daha iyisini yapma istegi mevcut sartlarda icimden
gelmiyor." goril~ilnil ifade etmistir. Katihmcilar okul yonetimi tarafmdan kagrt,
murekkep gibi ihtiyaclann karsilanmadigmdan hazirlarms olduklan materyali
cogaltamadiklanm ve emeklerinin bosa gittigini, eksiklikleri dile getirdikleri zaman
okul yoneticilerinin bunlan dikkate almadigmi, ogrencilerin disiplinsiz davranislar
sergilediklerini ve ders dinlemediklerini, okul idaresinin adil ders programlan
hazirlamadigmi bu nedenle de mesleklerinde daha iyisini basarma, daha guzel
yapma arzusunu kaybettiklerini soylemislerdir.
Katihmcilann % 25'i "Bu konudaki duygulanmda

u,u5u.i=.u.m.u=

goril§ilnii ifade etmistir, Katihmcilar, okula gelirken daha iyisini
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giizelini yapma arzusunda olduklanm ancak simfa girip ogrencilerin isteksizligini
gorunce bu isteklerinde azalma olduguna, egitim sistemindeki aksakl1klarm, okul
idaresiyle yasanan sorunlarm motivasyonlanm
sistemindeki

aksakhklar,

okul idaresinin

azaltt1gma deginmi~lerdir.

ogretmenleri

Egitim

anlamaya

ogrencilerin amacsiz ve isteksiz olusu ogretmenlerin performansl
isteksiz olmalarma neden olabilmektedir.
Katihmcilann

% 8'i ise "Meslegimde daha iyisini basarma, daj.1~>""''

seyler yapma istegimde azalma soz konusudur." gorusunu ifade etmi~tij,
katilimci bu konuda cahsma arkadaslanyla birtakim sorunlar yasadigma, den~llJ:11.iJJ.
olmamasmdan herkesin mufredati istedigi gibi uygulamasma bunun da s1k1nJ1
yartngma ve daha giizel seyler yapma isteginde azalma olduguna deginmistir,
Cahsma arkadaslan tarafindan engellendigini dustmen, onlar ile ilgili olumsuz
dustmcelere kapilan ve i~ yapma isteklerinde azalma soz konusu olan ogretmenler
tukenmislik riskiyle karsi karsiya kalabilir.
4.2.9. Dokuzuncu Alt Probleme Ait Bulgularm Yorumlanmasi
Ogretmenlerin

okuldan

aynhrken

kendilerini

nasil

hissettiklerinin

belirlenmesi boyutuyla ilgili ogretmenlerin vermis oldugu yamtlarla ortaya cikan
temalar ve oranlanmn analizleri yapilrmstir.
Bu alt problemle ilgili kanhmcilann

% 92'si "Kendimi 90k yorgun

hissediyorum." goru~iinii ifade etmistir, Katihmcilar okuldan aynhrken ogrencilerin
disiplin

sorunlan

yaratmalarmdan,

asm

hareketli

olmalarmdan,

isteksiz

olmalanndan, egitim sistemindeki aksakhklardan asm derecede yorgun oldugµnu
soylemistir, Ozellikle ogrencilerin olumsuz davramslarma maruz kalan ve blll:l.l.t:ll'l

atlatabilmek icin tiim enerjisini harcayip yorulan ogretmenlerin asm derecede
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yoruldugunu ve bu durumun kendilerini hem fiziksel h~m. de ruhsal, olarak olumsuz
etkiledigini scyleyebiliriz,
Kanhmcilann

% 33 'ii "Okuldan aynhrken ofkeliyim." gorii~iinii ifade

etmistir. Katilimcilar, okulda gun icerisinde ogrencilerle bir sorun ya~ai
ogrencilere harcadiklan emeklerinin karsihgmi alamadiklannda ofke duyd
ve okuldan da ofkeli bir sekilde aynldiklanndan soz etmislerdir: Ogrenci,.,.,,.m,
ogretmenlerine karsi sergiledikleri kaba davramslar ve onlara harcadiklari emeklerin
karsihgim alamama ogretmenleri ofkelendirebilmekte ve verimliliklerinin dii~mesine
neden olabilmektedir.
Katihmcilann % 33 'ii "Kendimi hasta hissediyorum." gorii~iinii ifade
etmistir, Bu konuda katihmcilar simfta ogrencilerin sergilemis olduklan saygisizca
davramslardan dolayi sinir olduklan zaman nefeslerinin kesildigine, ogrencilere
sesini duyurabilmek icin yiiksek sesle konusmalan gerektiginden seslerinin
kisildrgma, zumre ici yasanan rahatsiz edici durumlardan dolayi da bas agnsi gibi
sikmtilarla karsi karsiya kaldiklanna

deginmislerdir. Ogretmenlerin, cahsma

arkadaslanyla veya ogrencileriyle yasadigi problemlerin saghklanm olumsuz bir
sekilde etkiledigini, saghklanndaki bozulmamn da mesleki verimlilikleri iizerinde
olumsuz bir etki yaratngnu scyleyebiliriz.
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SONU<;VE

Bu bolumunde arastirmanm bulgulanna dayah
bu sonuclardan hareketle onerilere yer verilmistir,

5.1. Sonue
Ogretmenlerin bir kismmm okula gelirken yapmis olduklan isi
yerine getirebilmek,
kisim ogretmenin

verimli olabilmek icin enerji dolu olduklan
ise ogrencilerin

her gecen gun daha fazla disiplin

yaratmasi, okul idarelerinin ogretmenin yasadigi sorunlara 9ozfun uretmekte etkisiz
kalmasi, cahsma arkadaslanyla
birtakim aksakhklann
heyecanlanm

olmasi gibi nedenlerle

yitirdikleri,

gcrulebilmektedir.

iliskilerinde sorunlar yasamasi ve egitim sisteminde

carpmti

Maslach

hissettikleri,

ve Jackson'

yasamis oldugu umutsuzluk,

endise yasadiklan,
yorgun

ilk yillanndaki

ve isteksiz

olduklan

a gore (1981) tukenmislik;

isgorenin

wrresizlik, . yorgunluk durumuyla yapnus oldugu isi,

cevresindeki kisileri, hayatmm her arum olumsuz bi.r sekilde etkileyen fiziksel ve
zihinsel bir sendromdur. (Maslach ve Jackson, 1981; Akt: Izgar, 2001).

Fiziksel cahsma kosullan ve okuldaki ogretim arac-gereclerinin

durumuyla

ilgili olumlu gorii~ belirten ogretmenlerin

yam sira ders materyallerinin

edilmemesinden

egitim-ogretim

ve

duzenlenmemesinden
Ogretmenlerin,

fiziksel

ortamm

sikayetci olan ogretmenlerin

smiflann

asm

kalabahk

oldugu

olmasmmdan

saglamada zorlandigi, ogrencileri icin hazirlamis

sekilde kullanamamaktan mutsuzluk yasadiklan
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faaliyetlerine

dolayi

nlrlnlrla ••• n,o+,

de ogretmenlerin diger meslek
sebebini okulun fiziksel acidan yetersiz
cansmalar, ogrencilerdeki disiplin problemleri
Haftahk ders programlan ve ek
ogretmenlerin buyuk bir kismmm ders programlanmn
sikayetci oldugu scylenebilir. Yogun bir cahsma
yapacaklan

ise tam odaklanamadiklanndan

kendilerine vakit ayiramadiklan, butun vakitlerini cahsarak
yorgunluk ve bikkmhk hissettikleri sonucuna vanlabilir. Scott (2006), tul.(elll!lJ,~!J
nedenlerinden birini cahsanlann uzun sure cahsmasma baglarmstir.
cahsanlara uzun sure cahstiklannda gerekli dinlenme zamamm vermez ve

u1u.ai.a.

rahatlama firsati sunmazsa bu durumun uzun sure cahsan ve agir bir i~ yiikii
giren cahsanlarda

problem

yaratabilecegini

bu

nedenle

cahsma

suresinin

snurlanmasmm cahsanlann verimliligini artiracaguu belirtmistir,
Ogretmenlik meslegine duyulan saygmm gun gectikce azalmasmm, toplum
tarafmdan

attiklan

her

adimm

ele~tiril111~sinin,

paragoz,

tembel

olarak

nitelendirilmelerinin kanhmcilan .rahats1~yettigiwe iizdiigii gorulebilmektedir. Turk
(2004), ogretmenlerin· stres ya~runalarnun;.bir nedeni olarak da toplum tarafindan
surekli olarak elestirilmelerini gosteriyor. Yasanan bu stres de ogretmenleri
tukenmislik riskiyle karsi karsiya birakabilir,
Maddi acidan 2011 yilmdan once ogretmenlige baslayan ogretmenlerin
tatmin oldugu soylenebilir; ancak 2011 yilmdan sonra meslege baslayan
ogretmenlerin maaslanndan memnun olmadiklan, kidemli ogretmenlere
bircok haktan yararlanamadiklan bunun da meslekteki performanslanm
etkiledigi

sonucuna

ulasilabilir.

Ozcan

(2008)
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cahsmasmda

sendromunun bireysel nedenlerden kaynaklanabilecegi

gibi kidemi, maddi kazanci,

i~ yerinin konumu gibi orgutsel nedenlerden de kaynaklanabilecegini

belirtiyor. Scott

(2006) ise bu konuda i~ verenin cahsandan beklentisi yuksek ancak verdigi ucret
dusukse cahsanlar

kendilerine

hak ettikleri degerin verilmedigini

dusunmeslne

kapilabildigini ve tukenmislik riskinin artabilecegini belirtmistir,
Katihmcilann
ogrencilerin

buyuk bir cogunlugunun ogrencilerden geri donut alamadigmdan,

isteksiz

olusundan

kendilerini

mesleki

duymadiklan,

duzenlenen hizmet ici kurslann

saglamadigi,

bu kurslarm yetersiz ve verimsiz

sonucuna

ulasilabilir.

Tukenmislik

acidan

gelistirme

istegi

da mesleki gelisimlerine

bir katki

oldugu dtlsuncesinde

olduklan

insanlann

i~ yasamlanm

olumsuz

yonden

etkileyen, bireyde isteksizlik,

bitkinlik yaratan bir durum olarak tammlanabilir

(Alkan, 2004). Ogretmenlerin

ihtiyaclan

hizmet ici egitim programlan

goz ontmde bulundurularak

ogretmenlerin

hazirlanan

tukenmislik durumuna dusme riskini

azaltabilir. Ogretmenlerini kendilerini gelistirmesinde ve moralinin artmasmda etkili
olabilir (Koralay, 2014).
Ogrencilerin

bilincsiz ve amaesis, bilgi bakirmndan

alt yapilannm

zayif

olmalannm,

simfta disiplin problemleri y1:µ]:1.tln.alW"1Q1n, ogrencilere verilen emegin

karsihgmm

almmamasmm

kanhmcr · ogretmenleri •· • yordugu, ·. • iizdiigii ve hayal

kmkhgma ugrattig; sonucu ortaya cikabilir. Sakarya (2007), ise yeni baslayan, henuz
bir

tecrubesi

karsilastiklanyla
Dolunay

(2001)

ulasilmamasmm
Dolunay

olmayan

isgorenlerin,

isleriyle

ilgili

beklentileri,

gercekte

aym olmaymca buyuk bir hayal kmkhgma ugradigim belirtirken,
ise

cahsmasmda

bireyde

ve Piyal'e

tukenmislik

gore

(2003)

verilen
hissi

emek

sonucu

yaratabilecegini

ogrencilerin
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yarattigi

istenilen
ortaya
disiplin

basanya

koymustur,
problemleri,

ogrencilerin duyarsiz olusu gibi stres yaratan nedenler ogretmenlerin tii.kenmi~lik
durumuna dusmesine neden olmaktadir.
Katihmcilann bir kismmm okul yoneticisinin adil olmasmdan ve onla:rla.
iletisim kurup sorunlarma cozum uretmek icin caba sarf etmesinden dolayi mutlii
olduklan gorulurken bir kisim katilnncmm ise okul ycneticilerinin kayirmaci
olmalanndan,

sorunlar

karsismda

duyarsiz

davranmalanndan

ve

cozum

iiretmemelerinden, ogretmeni desteklemesi gereken durumlarda ogretmenin yanmda
olmamalanndan sikayetci olduklan gcrulebilmektedir. Orgutteki lider, cahsanlann
tukenmislik durumuna dusmesini eng~lh!Ille.deyeya.buna katkida bulunmada buyuk

bir

rol

oynar. .

Qal#~' . '.(der1er1r:;~~fi*)t;.;u)ill?l~~da

desteklendiklerini, orgiit icin degerli olduklanm, 1:>a~anlanJ.1111.; . gg:ii.ll~µq.irilcligip.i
gordukleri zaman verimleri artar; ancak orgiit icinde bir lider tam 1:>t1111.aI'l.l\l.iI.t~J."$iJJ.i
yapiyorsa, onlan takdir etmiyor, haksiz yere tehdit ediyorsa, guvende olduklann;
hissettirmiyorsa yani zayif bir liderlik sergiliyorsa cahsandan verim almak yerine
cahsanlann tukenmislik durumuna dusmesine neden olur (Scott, 2006).
Egitim sistemi ile ilgili olarak kanhmcilann tamammm olumsuz gorii~ ortaya
koydugu gorulmektedir. Katihmcilann egitim sisteminin hukumetten hiikiimete
degismesine tepkili olduklan, ders kitaplanmn surekli degismesinin kendilerini
olumsuz etkiledigi ve mesleki performanslarmda dii~ii~ yasadiklan soylenebilir.
Duzenlenen ek butunleme smavlanyla basansiz ogrencilerin de bir iist smifa
gecmelerinin ogretmenin otoritesini ve saygmhgnu zedeledigi gorusunde olduklan
gortilmektedir. Scott (2006) calismasmda alman kararlarda soz hakki olmayan
cahsanlarda tukenmislik durumuna dusme riskinin daha fazla oldugunu ortaya
koymustur,
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Katrhmci ogretmenlerin mesleki acidan sah.ipJ)ldµgu. enerjide yillar gectikce
dii~ii~ yasandigi gortllebilmektedir. OgretmenlikII1e~legi11e)g.1.1.yµlan.sayg1mntoplum
ve ogrenciler tarafmdan

azalmasmm,

olan

iliskilerinin zayiflamasmm, egitimden sorumlu

ui:U\.ru111g1111;;g1t1111

ve maddi bakimdan tatminsizligin ogretmenlerin
neden oldugu sonucuna ulasabiliriz, Bireydeki enerjinin
sekilde yiiklenilmesi durumunda ogretmende ruhsal ve fiziksel

gosteren tukenmislik

sonucunda olumsuz etkilenen sadece

ogrenci, veli ve okuldaki diger personel de bu durumdan
egitim-ogretim

faaliyetlerinin

nitelik ve niceliginde

ctJ.U1cm111:::.l\.tcuu

birtakim bozulmalara

olmaktadir (Tugrul ve Celik, 2002).
Ogretmenlerin

hayalini kurduklan

meslegi yapiyor olmalan ve ogretmeyi

sevmeleri onlann her kosul altmda bu meslegi yapabileceklerini
ancak mevcut egitim sistemindeki aksakhklann

gostermektedir;

giderildigi, gorevlerinin gereklerini

tam olarak yerine getirmelerinde yoneticiler ve ogrenciler tarafmdan engellemelerin
olmadigi bir yapida mesleklerini yapmak istedikleri sonucu ortaya cikabilir.
Egitim sistemindeki
ihtiyaclanm

aksakhklann,

giderrnede gecilonesinin

okul idaresinin ogretmenlerin

kirtasiye

ve ogretmenler .aras1nda ayrim yapmasmm

ogretmenlerin ·motivasyol11~lll#/Ia.rtl111a.s1n~ine4en Okiugu goriilebilir. Ogrencilerin
amacsiz ve isteksiz olu~unun.•a.yncadisiplin. spl1lllla.n. ya.ratmalanmn, ogretmenlerin
cahsma

arkadaslanyla

yasadiklari

sorunlarill.og:retmenlerin,

mesleklerinde

daha

iyisini basarma, daha giizel bir seyler yapma istegini zedeledigi sonucuna ulasilabilir.
Tukenmislik

durumu

hazirlanmadiklan,
daha

az

yasayan

smif icerisindeki

tahammullu

olduklan,

ogretmenlerin

derse

performanslanmn
cevresiyle
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olan

gelirken

yeterince

dii~tiigii, ogrencilere
iliskilerinin

karsi

zayifladigi

gozlemlenmektedir.

Tukenmislik

egitim-ogretim

durumuna

faaliyetlerindeki verimi onemli olc;iide dusmektedir

I ~U.\

..CLU.

Ozellikle ogrencilerin olumsuz davramslanna
atlatabilmek icin tum enerjisini harcayan ogretmenlerin asm derecede
harcadiklan

emeklerin

karsihgiru

alamadiklanndan

arkadaslanyla veya ogrencileriyle yasadigi problemlerin

:sc1.g11J.U,:1.nm

sekilde etkiledigi ve okuldan aynhrken mutlu olmadiklan
Bireydeki asm yorgunluk sinirlerin yipranmasma ya da zihnin durmasi
olur. Bu durum bireyin kaygi duymasma, saghkh kararlar verememesine,
keyif alamamasma neden olur. Zihin yorgunlugu sikmtiya, sikmti ise
karsismdaki ise karsi ilgisiz davranmasma yol acar. Tukenmislik durumuna dusen
bireyin yasamis oldugu yorgunluk bireyde fizyolojik olarak kendini gostermeden once
bireyin performansuu olumsuz yonde etkileyebilir (Izgar, 2001).
Genel olarak sonuclan ozetleyecek olursak katihmcilann biiyiik bir kismmm
ders programlanmn yogun ve ek gorevlerinin fazla olmasmdan sikayetci olduklan,
bikkinhk yasadiklan ve verimlerinin dii~tiigii goriilmii~tiir. Ogretmenlik meslegine
duyulan saygmm giin gectikce azalmasmm katihmcilan iizdiigii, 2011 yihndan sonra
meslege baslayan ogretmenlerin ise maaslanndan memnun olmadiklan bu durumun
da performanslanm olumsuz etkiledigi sonucuna ulasilabilir, Ogrencilerin bilincsiz
ve amacsiz, bilgi bakimmdan alt yapilanmn zayif olmalarmm, simfta disiplin
problemleri yaratmalarmm, ogrencilere verilen emegin karsihgmm almamamasmm
katihmci ogretmenleri yordugu, iizdiigii, hayal kmkligma ugratngi ve mesleklerinde
kendilerini gelistirmek icin bir istek duymamalanna neden oldugu soylenebilir.
Egitim sistemindeki aksakhklann, okul idaresinin ogretmenlerin ihtiyac duydugu
ogretim arac-gereclerini gidermede gecikmesinin ve okul idaresi tarafmdan
123

ogretmenler arasmda aynm yapilmasmm ogret111en.lc:rin mc:s~c;.l\.lc:1

basarma, daha guzel bir seyler yapma istegini z.t::utat::µ1g1 :s.w+u.yy,.L1a
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daha iyisini

u.1c::i.~11au1111

5.2. Oneriler

5.2.1. Arasnrmanm Sonuelarma Iliskin

Ogretmenlerin ihtiyac duydugu ogretim arac-zerecrennm ..,..~~-?•!·9"-JJ'••u,,, ve
cahsma sartlannm iyilestirilmesi ogretmenin mutlu olmasmi
artmasmi saglayabilir.
Okul ycneticilerine, ogretmenlerin ders programlanm
ek gorevler verirken ogretmenlerin yogunluklanm goz onunde

uu1w1uw111a.u:

asm is yilkiiyle ogretmeni karsi karsiya birakip ogretmenin verimini
onerilebilir.
2011 yilmdan sonra ogretmenlige baslayan ogretmenlerin maaslannm ve
odeneklerinin yasal diizenlemelerle iyilestirilmesi, diger ogretmenlerle esit haklara
sahip olmasi ogretmenin tukenmislik riskini azaltabilir.
Hizmet ici egitim programlan hazirlanirken ogretmenlerin ihtiyaclanrun goz
onunde bulundurulmasi, ogretmenlerm tukenmisligin belirtileri, nedenleri ve
tukenmislikle mucadelede al111a.'bil~cel(

onlemler hakkmda bilgilendirilmeleri

tukenmislik durumuna dtismelerini eng~ll~y~'bilir.
Okul yonetioilerinin ogretmenler aras1nqa ayi,.111/ya.prm.1J11as1,ogretmenlerin
yasadigi sorunlar karsismda duyarsiz kalmamasi, i ogr~tmenleri desteklemesi
ogretmenin performansim olumlu etkileyebilir.
Egitim sisteminin mevcut hiikiimete gore sekillenmesi, ders kitaplarmm
siirekli degismesi, ek biitiinleme smavlanyla ogretmenin otoritesinin ve saygmhgmm
zedelenmesi ogretmenlerdeki tukenmislik riskini artirabileceginden Milli Egitim
Bakanhgmm bu konularda hassa olmasi onerilebilir
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5.2.2. Arasnrmacilara Ydnelik Oneriler:
1. Ogretmenlerin
arastirmaya

okul

tukenmislik

yoneticileri

durumlanyla

de dahil

edilerek

yapilabilir,

2. Ogretmenlerin tukenmislik durumuyla ilgili arastrrmaya
dahil edilip karsilastirmalar yapilabilir ve arastirmamn kapsami

3.

Y apilacak

cahsmayla

okul

ycneticilerinln

arastmlabilir.
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tukenmislik

KAYNAK<;A

Akcamete, G., Kaner, S. ve Sucuoglu, B. (2001). OgretJne]J[er<J~ J'iikenmi§lik i§

Doyumu ve Kisilik. Ankara: Nobel Yaymlan.

Aktug, i.Y., Susur, A., Keskin, S. ve BalCI, Y. (2006).
Fakultesi'nde cahsan hekimlerde tukenmislik duzeyleri.
Dergisi, 28, 91-101.

Ak, N. (2014). Mesleki ve teknik ortaogretim kurumlarinda gorev
ogretmenlerin

tukenmislik

duzeylerinin

bazi

degiskenler

actstndan

incelenmesi. Yuksek lisans tezi, istanbul Aydm Universitesi, istanbul.

Alkan, F. M. (2014). Ortaokul ogretmenlertnin tukenmislik duzeyi ve nedenleri.
Yuksek lisans tezi, lstanbil Aydm Universitesi, istanbul.

Ard19, K. ve Polatci, S. (2009). Tukenmislik sendromu ve madalyonun obur yilzii.:
lste butunlesme. Erciyes Universitesi Iktisadi ve ldari Bilimler Fakultesi
Dergisi, 32, 21-46

Avsaroglu, S., Deniz, M. E. ve Kahraman, A. (2005). Teknik ogretmenlerde yasam
doyumu i~

incelenmesi. Selcuk

Universitesi Xnrmnl

129.

Baltas, A. ve Baltas, Z. (2006). Stres ve basa cikma yol!arl (23.baski). Istanbul:
Remzi Kitabevi.

Bahar, E. (2006). Tukenmislik sendromu, otel isletmelerinde on buro cahsanlannda
bir uygulama. Yuksek lisans tezi, Adnan Menderes Universitesi Sosyal
Bilimler Enstitusu, Aydm.

127

Betoret, F. D. (2008). Self-Efficacy,

School Resources, Jobs tressorsand burnout

among Spanish Primary and secondary scho.olteach~rs:A.Structur

alequation

approach. Education a/psychology, 29, 1, 45-68.

Barutcugil, i. (2004). Organizasyonlarda

duygulartn

Yaymcihk,

Bozkurt,

6. (2014). llkogretimde

spor ogretmenlertntn

beden egitimi derslerini yuruten

i§ doyumu ve tukenmislik

(Lefkosa Ornegi). Yuksek Lisans Tezi, Yakm Dogu

Bilimleri Enstitusu, Lefkosa,

Budak, G. ve Surgevil 0. (2005). Tukenmislik ve tukenmisligi etkileyen orgutsel
faktorlerin analizine iliskin akademik personel uzerinde bir uygulama. Dokuz
Eylul Universitesi

u.s.t: Dergisi,

20, 95-108.

Cemaloglu, N. ve Sabin D. (2007). Ogretmenlerin mesleki tukenmislik duzeylerinin
farkh degiskenlere gore incelenmesi. Kastamonu Education Journal, 15, 465484.

Cerit, Y. (2008). llkogretim okulu mudurlerinin · hizmet yonelimli liderlik
davramslannm

ogretmenlerin

ttikenmisliklerine

etkisi.

Kuram

ve

Uygulamada Egitim Yonetimi, 55, 547-570.

Cordes, C. L., & Dougherty, T. W. (2003). A review and an integration of research
on job burnout. Academy ofManagement Review, 18, 621-656.

Celik, G. (2014). Ilkogretim
tukenmislik

duzeylerine

okullarinda

orgutsel

ayrtmctlik ve ogretmenlertn

etkisi. Yuksek lisans tezi, Sakarya Oniversitesi,

Sakarya.

Cepni, S. (2007). Arasttrma ve proje cahsmalanna girts, (genisletilmis 3. baskt),
Trabzon: Celepler Matbaacihk,

128

Demirkol,

t.

(2006). Avukatlarda i§ doyumu, tukenmisiik: ve denetim odagtnin bazt

demografik degiskenler baglaminda znceten111.es1.

tezi, Mersin

Universitesi, Mersin.

Dericiogullan, A., Konak, ~., Arslan, E. ve Ozttlrk, B.
tukenmislik duzeyleri: Mehmet Akif Ersoy
Hizmetleri Dergisi, 2, 13-23.

Dincerol, C. (2013). Tukenmislik sendromunun mesleki tukenmislik ve
actstndan incelenmesi: Ogretmenler uzerinde bir uygulama.

tezi, Gazi Universitesi, Ankara.

Dolunay, A. B. (2001). Kecioren
liselertnde

gorevli

ilcesi gene! liseler ve

ogretmenlertn tukenmislik durumlartntn

Yuksek lisans tezi, Ankara Universitesi, Ankara.

Dolunay, A. B. ve Piyal, B. (2003). Ogretmenlerde bazi mesleki ozellikler ve
tukenmislik, Kriz Dergisi, 11, 35- 48.

Dursun, S. (2000). Ogretmenlerde tukenmislik ile yukleme bicimi, cinsiyet, Egitim
duzeyi

ve

hizmet

surest. . degi§kenleri

arastndaki

yordaytct

iliskilerin

incelenmesi. YiiksekLi&a.nsT~:z:i,/K.~ageni:zTeknik
Universitesi, Trabzon.

Esiyok, M. (2012). Yurtdtstnda gorevlendirilen

(I'C MEB) ogretmenlerin

mesleki

tukenmislik duzeylerinin incelenmesi (KKTC ornegi). Yiiksek Lisans Tezi,
Yakm Dogu Universitesi Egitim Bilimleri Enstitiisu, Lefko~a.

Fives, H., Hamman, D. ve Olivarez, A. (2007). Does burnout begin during student
teaching: Analyzing efficacy, Burnout, And support during the student
teaching semester. Teaching and teacher education, 23, 916-934.

Gezer, E. (2009). Stres veren yasam olaylartnin ogretim elemanlartnm, depresyon ve
tukenmislik

duzeylerine

etkisi.

Doktora tezi, Gazi Universitesi, Saghk

Bilimleri Enstitusu, Ankara.
129

Ghorpade, J. Lackritz, J. ve Singh, G. (2007). Burnout and Personality: Evidence
From Academia. Journal of Career Assessment, 15,240-256.

Girgin, G. ve Baysal, A. (2005). Tukenmislik sendromunapir(o1.'lle~:/Zih.insel engelli
ogrencilere

mesleki tiike11.111i~lilc /dii.2:eyi. TSK

egitim veren ogretmenlerin

Koruyucu Hekimlik Bulteni, 4.

Girgin,

G. ve Baysal,

A. (2006).

Zihinsel

engelli

ogrencilere i egitirl1 y~rer1

ogretmenlerin mesleki tukenmislik diizeyi ve bazi degiskenler (Izmir Q111egi).

Pamukkale Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi, 18, www.pamukkale.ec:J.u.tj:
Erisim Tarihi: 17.05.2015

Gullace, A.

<;.

(2006). Mesleki tukenmislik ve duygusal zeka arastndaki Iliski.

Yuksek Lisans Tezi, Atatiirk Universitesi, Erzurum.

i.,

Gtmes,

Bayraktaroglu, S. ve Kutanis, R.

ve tukenmislik

6. (2009).

Cahsanlann orgutsel baghhk

duzeyleri arasmdaki iliski: Bir devlet iiniversitesi

omegi,

Suleyman Demirel Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi, 3,
481-497.

Isikhan, V. (2004). Caltsma hayattnda

yollan: Ankara: Sandal

Yaymlan.

lzgar, H. (2001). Okul yonettcilerinde tukenmislik.

Dagitnn,

Izgar, H. (2012). Endustri ve orgut psikolojisi (3. baski). Konya: Egitim Kitabevi.

Kacmaz, N. (2005). Tukenmislik

(burnout) sendromu,

Istanbul Universitesi Tip

Fakultesi Dergisi, 68(1), 29-32.

Kacmaz,

N. (2005). Tukenmislik

(burnout)

Dergisi, 68, 29-32

130

sendromu.

Istanbul Tip Fakultesi

Karaodul, G. (2003). Ankara ii merkezindeki saglik meslek
Yonetici ve ogretmenlerin tukenmislik durumlarz. Yuksek
Ankara Universitesi, Ankara.
Karasar, N. (2006). Bilimsel arasttrma yontemi. Ankara: Nobel Yaym Dagitnn,

Karip. E. (2000). Cattsma Yonetimi. Ankara: Pegem A Yaymcihk,

Kayabasi, Y. (2008). Bazi degiskenler acismdan ogretmenlerin mesleki
tukenmislik duzeyleri, Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 191-212.

Koralay, F. (2014). Ilkokullarda gorev yapan ogretmenlerin mesleki tukenmislik
duzeyi. Yuksek lisans tezi, Dokuz Eylul Universitesi Sosyal Bilimler
Enstitisu, izmir.
Koyuncu, M. (2001). Universite ogretim elemanlarmda ttikenme duygusu ve
kurumdan aynlma istegine etkisi. 9. Ulusal Yonetim ve Organizasyon
Kongresi, istanbul Universitesi, 349-360.

Kurcer, M. A. (2005). Harran Universitesi Tip Fakultesi hekimlerinin i~ doyumu
tukenmislik duzeyleri. Harran Universitesi Tip Fakultesi Dergisi, 2, 10-15.

McKenzie, K. E. (2009). Teacher burnout: A laughing matter (Doctoral
Retrieved from ProQuest Dissertations and Thesis database. (UMI:

Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An
sourcebook (2nd ed.). California: Sage.
Naktiyok, A. ve

Kaygm, E. (2012). Tukenmislik ve i~ tatmini

belirlemeye yonelik akademik personel uzerinde bir uygulama.
Beseri Bilimler Dergisi, 4, 23- 32.

Naktiyok, A. ve Karabey, C. N. (2005). Iskoliklik ve tukenmislik "

13nrfrnm1

Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Dergisi, 2, 179-198.
131

Nuri, C. (2014). Ozel egitimde caltsan ogretmenlerin tukenmislik; oz yeterlik ve

duygu durumlannin cesitli degi$kenler actstndan incelenmesi. Yiiksek Lisans
Tezi, Yakm Dogu Universitesi Egitim Bilimleri Enstiti.isii,Lefkosa,

Ogul, A. (2008). KKTC

ortaogretim kurumlartnda gorevli beden egitimi

ogretmenlerinin tukenmislik ve is doyum duzeyierinin belirlenmesi. Yuksek
Lisans Tezi, Yakm Dogu Universitesi Egitim Bilimleri Enstitusu, Lefkosa,

Oktem, E. (2009). Ilkogretimde gorev yapan ogretmenlertn tukenmislik duzeylerinin
bazt

degiskenlere

gore

incelenmesi

(Afyonkarahisar-Sandikli

ornegi).Yaymlanmarms ytlksek lisans tezi, Ege Universitesi Sosyal Bilimler
Enstiti.isii,izmir.

Ormen, U. (1993). Tukenmislik duygusu ve yoneticiler uzerinde bir uygulama.
Yaymlanmamis Yuksek Lisans Tezi, Marmara Universitesi, istanbul.

Ozcan, T. (2008). Pendik bolgesinde

gorev yapan ogretmenlerin tukenmislik

duzeylerinin bazi demografik degiskenler actstndan incelenmesi. Yaymlanmis
yuksek lisans tezi, Yedi Tepe Universitesi, istanbul.

Ozipek, A. K. (2006). Orta ogrettm okullartnda gorev yapan ogretmenlerde mesleki
tukenmislik duzeyi ve nedenleri. Yuksek lisans tezi, Trakya Universitesi,
Edime.

Ozturk, A., Tolga, Y., Senol, V., Gunay, 0. (2008). Ka.yseri ilinde gorev yapan
saghk idarecilerillin>tiikel11lli~lik
diizeylerinin..d~gerlendirilmesi. Erciyes Tip
Dergisi, 30(2), 92-99.

Peker, R. (2002). llkogretim okullarmda gorev yapan ogretmenlerin mesleki
Tukenmisliklerine etki eden bazi faktorler. Uludag Universitesi Egitim
Fakultesi Dergisi, 1, 305-318.

132

Pines, A. M. ve Keinon, G. (2005). Stress and burnout: The significant difference.

Personality and Individual Differences, 39, 625-635.

Polatci, S. (2007). Tukenmislik sendromu ve tukenmislik sendromuna etki eden
faktorler

(Gaziosmanpasa Universitesi akademik personeli uzerinde bir

analiz). Yuksek lisans tezi, Gaziosmanpasa Universitesi, Tokat.

Sabuncuoglu, Z ve TUz, M. (2008). Orgutsel psikoloji ( 4. Baski). Bursa: Alfa Basim

Yayim.

Saeli, ~- (2011). Otel isletmelerinde tukenmislik sendromu: Kanya iii ornegi. Yuksek
lisans tezi, Selcuk Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu, Konya.
Sankaya, P. (2007). Tukenmislik sendromunun kisiltk ozelliklerinden denetim odagi

ile iliskisi ve bir uygulama. Yiik:sek: lisans tezi, Marmara Universitesi,
istanbul.

Savran, G. (2007). Etik lkiim ve Tukenmislik Sendromunun Kalite Yonetim Sistemleri

Uzerine Etkileri: Bir Laboratuar Uygulamast, Tezsiz Yiik:sek: lisans projesi,
Dok:uz Eyliil Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu, izmir.

Scott, Eizabeth

(2006).

Stres

http://stress.about.com

Symptoms

and Causes.

Erisim

Stemler, S. (2001). An Overview

of Content

Research & Evaluation, 7. http://www. pareonune.n •.. L ....,9,,,.w

16 Mayis

2015

Sumer, D. (2005). Insan kaynaklan egitim fonksiyonunun mesleki tukenmislik

uzerine etkisi ve otomotiv yan sanayinde bir uygulama. Yiiksek: lisans tezi,
Dok:uz Eyliil Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu, izmir.

Siirgevil,

0.

(2006).

Caltsma hayattnda tukenmislik sendromu: Tukenmislikle

mucadele teknikleri. Ankara: Nobel Yaymcihk,
133

Surgevil, 0. (2014). Caltsma hayattnda tukenmislik sendromu (2.bask1). Ankara:
Nobel Yaymcihk.

Snrucuoglu, H. (2011). Okul yoneticilerinde tukenmislik: Kutahya ii merkezi ornegi.

Yuksek lisans tezi.Dumlupmar Universitesi, Kutahya.

Sahin E. (2007). Ogretmenlertn mesleki tukenmislik duzeyleri (Ankara iii ilkogretim

ve ortaogretim okullart ornegi). Yuksek lisans tezi. Gazi Universitesi Egitim
Bilimleri Enstitusu, Ankara.

Tayfunoglu, N. (2006). KKTC ilkokul ogretmenlertnde i§ doyumu ve tukenmislik

iliskisi. Yuksek Lisans Tezi, Yakm Dogu Universitesi

Egitim Bilimleri

Enstitusu, Lefkosa,

Telkit, H. (2009). Okul oncesi ogretmenlerinin mesleki yeterlilik algtlartntn i§

Doyumu ve tukenmislik duzeyleriyle iliskisinin belirlenmesi. Yaymlanmarms
yuksek

lisans tezi, Marmara

Universitesi

Egitim

Bilimleri

Enstitusu,

istanbul.

Tugrul, B. ve Celik, E. (2002). Normal 9ocuklarlfl. 9ah~an anaokulu ogretmenlerinde
tukenmislik. Pamukkale Universitesi Egitini.FakiiltesiDergisi, 12, 1- 11.

Toplu, N. (2012). Okul oncesi ve ilkogretim ogretmenlerinin tiikenrrzi§likduzeyleri.
Yuksek lisans tezi, Adnan Menderes Univeritesi, Aydm.

Turk, A. (2004). Ogretmenlerde Tukenmislik. http: //www.egitiml@mynet.com
Erisim tarihi: 26 Mayis 2015.

Uysal, i. (2004). Orgiasel cattsma yonetimi ve Turkiye Merkez Bankasi 'na yonelik

bir uygulama. Yaymlanmamis

yuksek lisans tezi, Hacettepe Universitesi,

Ankara.

134

Y azicioglu

Y. ve Erdogan,

S. (2004).

SPSS uygulamali bilimsel arasttrma

yontemleri. Ankara: Detay Yaymcihk.
Yeniceri, 6., Demirel, Y. ve Seckin, Z. (2009). Orgutsel adalet ile duygusal
tukenmislik arasmdaki iliski: imalat sanayi cahsanlan iizerine bir arastirma,
Karamanoglu Mehmetbey Universitesi tte« Dergisi, 11(6), 83-99.
Yetkin, A. (2009). Akademisyenlerin tukenmislik duzeylerinin incelenmesi: KKTC
Ya/an Dogu Universitesi ornegi. Yiiksek Lisans Tezi, Yakm Dogu
Unlversitesi Egitim Bilimleri Enstitusu, Lefkosa,

Yildmm, F. (1996). Banka caltsanlannda i§ doyumu ve algtlanan rol cattsmast ile
tukenmislik arastndaki iliski. Yiiksek Lisans Tezi, Hacettepe Universitesi,
Ankara.

Yildmm, A. ve Simsek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel arasttrma yontemleri.
Ankara: Seckin Yaymcihk.
Yildmm, A. ve Simsek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel arastirma yontemleri.
Ankara: Seckin Yaymcihk,

Yilmaz, T. (2013). Beden egitimi ogretmenlerirun tukenmislik duzeyleri (Ordu iii

Uygulamasi). Ankara: Gazi Universitesi Yaymlan,

135

EKLER
EK 1: Gen el Ortaogretim Dairesinden Alman Izin

KUZEY KIBRIS TURK CUMHURiYETi
Milli EGiTiM BAKANLIGI
DAiRESi M0D0RL0G0
12.10.2015

136

EK 2: Mesleki Teknik Ogretim Dairesinden Alman izin
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EK 3: Gorii~me Formu
Merhaba, ben Kenan Ozberk. Yakin Dogu Universitesi Egitim Yonetimi,
Denetimi,

Ekonomisi

ve

Planlamasi

Ana

Bilim

Dalmda

ytiksek

lisans

yapmaktayim, "Ortaogretim Ogretmenlerinin Mesleki Tukenmislik Durumlarma
Iliskin Ogretmen Gorusleri" adh yuksek lisans tezim icin cahsma yapmaktayim.
Gorusme sonucunda elde edilecek bilgiler yalmzca arastirma icin kullamlacaktrr.
Sorulara vereceginiz icten yamtlar ve bana ayirdignuz zaman icin simdiden tesekkur
ederim. izin verdiginiz takdirde ses kaydi ahnacakur.

I .Okula gelirken nasil bir ruh hali icerisindesiniz? Neden?

2.0kulunuzdaki fiziksel cahsma kosullanru ve ogretim arac-gereclerini yeterli
buluyor musunuz? Bunlarla ilgili dii~i.inceleriniznelerdir?

3.Haftahk ders programimz ve varsa ek gorevleriniz ile ilgili ne dii~i.iniiyorsunuz?

4. Mesleginiz su bakimlardan sizi tatmin ediyor mu? Bu konulardaki dii~i.incelerinizi
aciklar rmsimz?
a. saygmhk
b. maddiyat
c. mesleki gelisim

138

5. Size sayacagun su kavramlarla ilgili dustmcelerinizi aciklar misimz?
a. ogrenci
b. okul yoneticisi
c. egitim sistemi

6.Mesleki

acidan

sahip oldugunuz

enerjiyi

1 'den

5'e kadar

derecelendirecek

olsaydmiz (1 en dusuk, 5 en yuksek olacak sekilde) kendinize 5 iizerinden kac
verirdiniz? N eden?

7. Y eniden meslek secme sansi size verilseydi yine ogretmenlik

meslegini secer

miydiniz? Neden?

8. Mesleginizde daha iyisini basarmak, daha guzel bir seyler yapmak icin caba sarf
etmek icinizden geliyor mu? Bu konudaki dtlstmcelerinizi aciklar rmsmiz?

9. Okul cikismda genellikle kendinizi nasil hissediyorsunuz? Neden?
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