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ÖZET 

Bu çalışmada; özel eğitim okullarında çalışan öğretmenlerin tükenmişlik nedenleri ile çözüm önerileri araştırılmıştır. Çalışma nitel 

araştırma yaklaşımı çerçevesinde olgubilim deseni kullanılarak düzenlenmiştir. Çalışma 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Amasya’da 
bulunan özel eğitim okullarında çalışan öğretmenlerle gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya amaçlı örneklem yöntemlerinden tipik örneklem 

seçimi yöntemi kullanılarak 14 katılımcı katılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılarca ilgili literatür tarandıktan sonra 

oluşturulan üç soru kullanılmıştır. Veriler betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Verilerin çözümlenmesi için araştırmacılar 

tarafından ilgili literatürün taranması ve toplanan veriler göz önüne alınarak çeşitli temalar belirlenmiştir. Bu temalar çerçevesinde 

veriler çözümlenmiştir. Katılımcılar öğretmenlerin tükenmişlik kavramını 1) bıkkınlık, 2) yorgunluk, 3) isteksizlik, 4) vazgeçme ve 5) 

umutsuzluk şeklinde algıladıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca katılımcılar tükenme nedenlerini ise 1) öğretmenin kendisine bağlı 

sorunlar, 2) materyallere bağlı sorunlar, 3) iş yüküne bağlı sorunlar, 4) eğitim sistemine bağlı sorunlar, 5) okul yöneticilerine bağlı 

sorunlar, 6) öğretmen arkadaşlarının tutumuna bağlı sorunlar ve 7) velilere bağlı sorunlar şeklinde gruplandırmışlardır. Son olarak 
katılımcılar, tükenmişliğin ortadan kaldırılması için 1) öğretmenlere yönelik öneriler, 2) materyallerin zenginleştirilmesi, 3) iş yükünün 

azalması, 4) sistemin işlevselleştirilmesi, 5) yöneticilerin eğitilmesi, 6) meslektaşların eğitilmesi ve 7) velilere yönelik eğitimlerin 

arttırılması şeklinde bazı önerilerde bulunmuşlardır.  

Anahtar sözcükler: özel eğitim, tükenmişlik, öğretmen 

ABSTRACT  

In this research; the causes of burnout and solution suggestions of teachers working in special education schools have been investigated. 

The current research has been organized by phenomenological research design which is one of the qualitative research approaches. 

This research has been accomplished in special education schools in Amasya, the 2018-2019 academic year. 14 participants have been 

determined by the typical sample selection method which is one of the purposeful sampling methods. As a data collection tool, three 
questions were developed after investigating the related literature. The data has been analyzed by descriptive analysis method. To 

analyze the data, various themes have been determined by the researchers considering the related literature and the collected data. All 

collected data has been scrutinized within the framework of these themes. The participants have stated that they perceive burnout 

syndrome as 1) boredom, 2) fatigue, 3) unwillingness, 4) surrender, and 5) hopelessness. Furthermore, the participants have listed the 
reasons for burnout as 1) problems related to teachers, 2) lack of enough materials, 3) excessive workload, 4) distortions in the system, 

5) problems related to school administrators, 6) problems associated to the attitude of other teachers, and 7) problems connected to 

parents. To over burnout, the participants have lastly offered the following suggestions; 1) suggestions for teachers, 2) enriching the 

materials, 3) reducing the workload, 4) functionalization of the system, 5) educating school administrators, 6) educating the colleagues, 
and 7) increasing the training for parents. 
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1. GİRİŞ 

Eğitim sistemi birçok bileşenden meydana gelen karmaşık bir yapıdır. Bu sistem içerisinde okul 

yöneticileri (müdür ve müdür yardımcıları), öğretmen, öğrenci, veli, program hazırlayıcılar, 

hizmetliler vb. birçok kişi yer almakta olup; eğitimde başarı için her bir bileşenin önemi ve gerekliliği 

tartışılmazdır (McLaughlin ve Talbert, 2006). Ancak bir eğitim programı ne kadar iyi hazırlanırsa 

hazırlansın, sınıftaki öğrenme-öğretme etkinliklerinin düzenlenmesi ve yürütülmesinde birincil 

dereceden sorumlu olan kuşkusuz öğretmenlerdir (Visser, Coenders, Terlouw ve Pieters, 2010). Bu 

bağlamda öğretmenlerin hem hizmet öncesi hem de hizmet sonrasında iyi eğitim alarak 

donanımlarının günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde olması önemli bir gerekliliktir. Kuşkusuz 

birçok etken öğretmenleri ciddi anlamda etkilemekte ve öğretmenlerin göstermiş olduğu performansı 

tartışılır hale getirmektedir. İlgili literatür tarandığında öğretmenlerin kalitesi ve öğretmenlerin farklı 

problemlerine dokunan birçok çalışamaya rastlanılmaktadır (Bayar, 2014; Bayar ve Kerns, 2015; 

Easton, 2008; Guskey, 1994; Moir ve Gless, 2001). Özellikle her mesleğin ortak problemleri arasında 

yer alan “tükenmişlik sendromu” öğretmenler ile ilgili çalışma yapan araştırmacılar tarafından da 

incelenmiştir. Bu bağlamda öğretmenlerin birçoğunun mesleki tükenmişlikten dolayı öğretmenlik 

mesleğini yapmaktan mutlu olmadıkları sonucuna ulaşan çalışmalar söz konusudur (Dworkin, 2001; 

Izgar, 2001; Öktem, 2009; Şahin, 2007; Tümkaya, 1996).  

2. LİTERATÜR TARAMASI 

Bu başlık altında sırasıyla tükenmişlik kavramı ve öğretmenlerde mesleki tükenmişlik konularına yer 

verilmiştir.  

2.1. Tükenmişlik Kavramı 

Tükenmişlik kelimesi ilk defa 1974’te Freudenberger tarafından yazılan bir makalede tarif edilmiştir. 

Freudenberger (1974)’e göre tükenmişlik “başarısızlık, yıpranma, enerji ve güç kaybı veya insanın iç 

kaynakları üzerinde, karşılanamayan istekler sonucunda, ortaya çıkan bir tükenme durumu” anlamına 

gelmektedir (s.159). Tükenmişlik, insanlarla yoğun iletişimin olduğu farklı iş kollarında görev 

yapanların yaşadığı, mesleğin doğası neticesinde tecrübe edinilen stresle baş edememe durumunda 

gözlenen, bedensel ve hissel alanlarda duyumsanan tükenme duygusuyla kendini gösteren bir 

durumdur (Karahan ve Uyanık-Balat, 2011). Tükenmişlik kavramı, çalışan bireylerde görülen enerji 

eksilmesi, güç yetersizliği ve karşılanamayan talepler neticesinde ortaya çıkan duygusal tükenme ile 

sonuçlanan mesleksel bir stres olarak tanımlanmaktadır (Deliorman, Boz, Yiğit ve Yıldız, 2009). 

Yukarıdaki tanımlar dikkate alındığında tükenmişlik, kişinin aşırı stres sonucunda yapmakta olduğu 

işine kendisini verememesi, sürdürmekte olduğu işten zevk alamayarak motivasyon eksikliği 

yaşaması ve sürekli olarak olumsuza odaklanması olarak ortaya çıkan bir duygu durumu olarak ifade 

edilebilir.  

Yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde tükenmişliğin belirtilerinin davranışsal, fiziksel ve psikolojik 

olmak üzere üç gruba ayrıldığı görülmektedir (Ardıç ve Polatçı, 2008; Kaçmaz, 2005). Davranışsal 

belirtilerinden bazıları unutkanlık, iş performansında düşüş, alıngan olma, alaycı ve suçlayıcı olma, 

erteleme isteği, iş devamlılığını sağlayamama, sık sık ağlama isteği ve aile çatışmaları şeklinde 

sıralanabilir (Ardıç ve Polatçı, 2008; Deniz-Kan, 2008; Karakelle ve Canpolat, 2008; Yoğun-Erçen, 

2007). Başlangıçta yorgunluk, bitkinlik, sık sık gözlenen baş ağrısı, uyku bozuklukları; şeklinde 

ortaya çıkan fiziksel belirtiler zamanla obezite, kilo kaybı, alerji, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği 

ve kalp rahatsızlıkları şeklinde ağırlaşır (Ardıç ve Polatçı, 2008; Barutçu ve Serinkan, 2008; Çelebi, 

2014; Yoğun- Erçen, 2007). Psikolojik belirtiler, ani öfke patlamaları, umutsuzluk, dikkatini 

toplayamama, olumsuz bakış açısı, korku ve kaygı, depresyon, özgüven eksikliği, engellenmiştik 

hissi ve kendini yetersiz hissetme gibi belirtiler şeklinde sıralanabilir (Ardıç ve Polatçı, 2008; Deniz-

Kan, 2008; Yoğun-Erçen, 2007). Ayrıca Kaçmaz (2005) devamlı duyumsanan bezginlik durumu, 

süreğen baş ağrısı yakınması, kilo kaybı gibi belirtileri bedensel belirtiler; beklenmedik kızgınlık 

patlamaları, çalışmak istememe hâli, ilaç ve alkol kullanma yatkınlığı, içe kapanma gibi belirtileri 
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davranışsal belirtiler; endişe, ruh çöküntüsü, düş kırıklığı, bıkkınlık gibi belirtileri ise psikolojik 

belirtiler şeklinde ifade etmiştir. 

İlgili alan yazına bakıldığında tükenmişliğe neden olan birçok etkenden söz edilebilir. Bunlar; 

bireyden kaynaklı nedenler (kişisel nedenler) ve bireyin çevresinden kaynaklı nedenler (örgütsel 

nedenler) olmak üzere ikiye ayrılabilir (Çam, 1995). Sürgevil (2006), kişinin duygusal eğilimlerini 

göz önünde tutarak, iç veya dış denetim odaklı olma, duygudaşlık yeteneği, duygusal denetim, kişisel 

gereksinimler, beklenti düzeyi, işkolik olma eğilimlerinin, tükenmişliğin kişisel sebepleri olduğunu 

belirtmiştir. Maslach ve Leiter (1997) tükenmişliğin örgütsel nedenlerini (çevresel) iş yükü, 

denetleme, ödüller, mensubiyet, hakkaniyet ve değerler başlıkları şeklinde sınıflandırmışlardır. 

Tümkaya (1996) ise tükenmişliğin ana nedenini kişinin beklentileri ile gerçek hayatta karşılaştığı 

durumlar arasındaki ciddi farklar olarak görmektedir. Diğer taraftan Özer (1998) insanlardaki 

egoların çalışanlar üzerinde ortaya çıkardığı baskının ve insanlar arasında yaşanılan olumsuz 

yaşantıların tükenmişliğin nedenleri olduğunu belirtmiştir. Ayrıca örgüt içerisindeki kişiler arası 

ilişkiler yoğun, gerilim ve çatışma yüklü oldukça ve örgüt içi rekabetin yaşanması tükenmişliğin diğer 

nedenleri olarak görülebilir (Izgar, 2001). Tükenmişliğin nedenleri, bireyin yaşı, zindelik durumu, 

eğitim seviyesi, umutları, yaşam koşulları gibi bireysel sebepler ve iş yükünün fazlalığı, kontrol ve 

ödül eksikliği gibi örgütsel kaynaklı nedenler şeklinde de ele alınabilir (Şahin ve Şahin, 2012). 

Kişinin iş yerine geç gelmesi, daha yoğun istirahat raporları alması, yenilik ve yaratıcılık yapma 

isteğinin azalması ve iş kazalarında artış gibi sorunlar tükenmişliğin dışa yansımaları olarak 

örgütlerde görülebilir (Güneş, Bayraktaoğlu ve Kutanis, 2009). 

Farklı mesleklerde olduğu gibi maalesef öğretmenlikte de tükenmişlik duygu durumu eğitim 

sürecinde yaşanılan önemli sorunlardan bir tanesidir. Dworkin (2001)’e göre halkın eğitime olan 

güvensizliği ve öğretmenlerin hizmet öncesi dönemde aldıkları kuramsal eğitim ile öğretmenlik 

mesleğini icra ederken yaşamış oldukları uygulama yaşantılarının farklı olması tükenmişliğin başlıca 

nedenleridir. Ayrıca öğretmenlerin iş yükünün çok olması, rol karmaşaları, çalışma ortamlarındaki 

sosyal destek noksanlığı ve sınıf yönetimindeki farklı sorunlar tükenmişliğin nedenlerindendir 

(Alarcon, 2011; Chang, 2009). Tüm bunların yanı sıra çalışma ortamında yaşanılan rol çatışması veya 

belirsizliği, fazla iş yükü, yaş, medeni durum, çocuk sayısı, cinsiyet ve eğitim durumu gibi 

demografik özellikler; başarılı görülmek için aşırı çalışma durumu, yapılan işin niteliği, sahip olunan 

meslek, çalışma koşulları, çalışma süresi, iş arkadaşları ve yönetim gibi etkenler tükenmişliğin diğer 

nedenleri arasında sayılabilir (Avşaroğlu, Deniz ve Kahraman, 2005; Baltas ve Baltas, 1990; Izgar, 

2001; Kreitner ve Kınıckı, 1989).  

2.2. Öğretmenlerde Mesleki Tükenmişlik 

İlgili alan yazına göz atıldığında öğretmenlerin mesleki tükenmişliklerini inceleyen birçok çalışmaya 

rastlanılmaktadır. Örneğin, Kyriacou (2000)’ya göre öğretmen tükenmişliği uzun süreli stresten 

doğan fiziksel, duygusal ve davranışsal yorgunluk olarak tanımlanan bir sendromdur.  Friedman 1991 

yılında yaptığı çalışmasında tükenmişlik sendromu yaşayan öğretmenlerin farklı öfke belirtileri, aşırı 

kaygı, huzursuzluk, depresyon, yorgunluk, can sıkıntısı, güvensizlik ve sinir bozuklukları gibi 

sorunlar yaşadıklarını bulmuştur.  Bu anlamda öğretmenlerin yaşamış oldukları tükenmişlik duygusu, 

öğretmenlerdeki iş verimliliğini ciddi anlamda olumsuz olarak etkileyen, öğretmenlerin işlerine karşı 

daha az istek ve arzu ile gelmesine sebep olan, işlerinde yeteri kadar tatminkârlık duygusu 

yaşanmasına engel olan ve kendilerini yorgun olarak hissetmelerine neden olan önemli bir faktör 

olduğu görülmektedir (Dworkin, 2001; Kyriacou, 2000). Camacho (2017) çalışmasında tükenmişlik 

yaşayan eğitimcilerin, zorlu sınıf ortamlarında uyumsuz tepkilerde bulundukları, başa çıkma 

stratejileri ortaya koymaya çalıştıkları ama bunda başarısız olduklarını bulmuştur. Öğretmenlerin 

tükenmişlik yaşamaları; işten ayrılma, ihmalkârlık ve yetersizlik gibi durumlara sebebiyet vermesi 

nedeniyle yetişmiş insan gücü kaybının yaşanması ile sonuçlanmaktadır (Collie, Shapka ve Perry, 

2012). Tümkaya (1996), öğretmenlerde mesleki tükenmeye neden olan unsurları yönetim kaynaklı 

baskı, yönetim desteğinin noksanlığı, öğrenci ilgisizliği, tembelliği veya olumsuz hareketleri, bazı 
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meslektaşların olumsuz tutumları, okul-aile işbirliğinin noksanlığı, iş açısından ilerlemedeki 

fırsatların azlığı ve birey başına düşen iş çokluğu şeklinde belirtmiştir.  

Özel gereksinimli öğrencilerle çalışan öğretmenler, normal gelişim gösteren öğrencilerle çalışan 

öğretmenlere göre daha çok sabırlı ve özverili hareket etmelidirler. Normal gelişim gösteren 

akranlarına nazaran özel gereksinime ihtiyaç duyan öğrencilerin bakım ve eğitimleri daha ağır ve zor 

olması nedeniyle özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin stres düzeyleri ve bunun doğal 

bir sonucu olarak tükenmişlik duyguları daha fazla olacaktır (Girgin ve Baysal, 2005). Ayrıca özel 

eğitim öğretmenlerinin alanlarında yeterli düzeyde teorik bilgiye sahip olmamaları ve öğrencilerinin 

gereksinim durumlarından dolayı yaşadıkları pratiksel zorluklar tükenmişlik yaşama durumlarını 

arttırmaktadır (Çabuk, 2015). Özel eğitim öğretmenleri, oldukça fazla sorumluluğa sahip 

olmalarından dolayı mesleki anlamda daha az tatmin olma duygu durumu yaşamakta; bu da daha 

fazla tükenmişlik duygusunu hissetmelerine neden olmaktadır (Küçüksüleymanoğlu, 2011). Çelebi 

(2014) yapmış olduğu çalışmasında mesleği bilerek seçme, mesleği kendine cazip bulma, ödül ve 

ceza sistemi, meslektaşlarından ve yöneticilerinden gerekli desteği görme, mesleğinde verimli olma, 

mesleki bilgi ve becerilerini uygulayabilme gibi unsurların öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerini 

etkilediğini bulmuştur. Çabuk (2015), özel eğitim öğretmenlerinin tükenmişlik duygu durumlarının 

alt boyutlar nezdinde söz konusu iken cinsiyet ve medeni durum gibi demografik özelliklerin 

tükenmişlik düzeyi açısından herhangi bir etkiye sahip olmadığını bulmuştur. Dinç (2018), yaptığı 

çalışmada özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, tükenmişlik ve öznel iyi oluş 

düzeylerinin bazı demografik değişkenler açısından inceleyerek, farklılaşıp farklılaşmadığını 

belirlemeyi hedeflemiş; “Öznel İyi Oluş” puanlarının herhangi bir demografik değişken açısından 

farklılaşmadığı, “Duygusal Tükenmişlik” puanlarının sadece cinsiyet ve yaş değişkeni nezdinde 

farklılaştığı, “Kişisel Başarı” puanlarının yaş, cinsiyet, hizmet süresi, görev yapılan kurum türü ve 

mezun olunan bölüme göre farklılaştığı ve “Duyarsızlaşma” puanlarının ise yaş, mezun olunan bölüm 

ve görev yapılan kurum türüne göre farklılaştığı sonuçlarını elde etmiştir. Saçar (2018) ise 

çalışmasında, özel eğitim öğretmenlerinin tükenmişlik düzeylerinin duygusal tükenme, kişisel 

başarısızlık ve duyarsızlık alt ölçeklerinde, yaş, cinsiyet, medeni durum, çalışma süresi, çalışma alanı, 

mezun olunan alan, mesleğini kendine göre görme, meslektaşlarıyla ortak hareket etme, idarecisinden 

takdir görme, maaşını kâfi görme ve mesleğini isteyerek tercih değişkenlerine göre farklılaştığını 

bulmuştur.  

Yukarıdaki çalışmaların yanı sıra ilgili literatürde tükenmişlik düzeylerini çeşitli değişkenler 

açısından inceleyen birçok çalışma mevcuttur (Çelik ve Üstüner, 2018; Karakelle ve Canpolat, 2008; 

Kıral, 2018; Şahin, 2007; Yılmaz ve Bayar, 2019). Ayrıca, tükenmişlik düzeyinin yaşam doyumu, 

duygusal emek, öz algı düzeyleri, sınıf yönetimi becerisi, kişisel kariyer planlaması ve iş doyumu 

gibi çeşitli değişkenlerle olan ilişkisi de incelenmiştir (Avşaroğlu, Deniz ve Karaman, 2005; 

Gönüldaş, 2017; Kadan ve Aral, 2018; Kocaman, 2018; Şahin, 2007). Tükenmişlik konulu çok 

çalışma olmasına rağmen özel eğitim okullarında görev yapan öğretmenlerde meydana gelen 

tükenmişlik duygu durumuna ilişkin yeteri sayıda çalışmaya rastlanılmamaktadır. Bu bağlamda ilgili 

çalışma eksik kalan bu konuya dikkat çekmesi açısından önem arz etmektedir. 

Bu araştırmanın amacı özel eğitim okullarında çalışan öğretmenlerin tükenmişlik yaşamalarının 

nedenlerini ortaya koymak ve tükenmişlik duygularının nasıl azaltılacağına cevap aramaktır. Bu amaç 

çerçevesinde aşağıdaki araştırma sorularına cevap aranmıştır: 

 Öğretmenler tükenmişlik kavramını nasıl algılamaktadırlar? 

 Özel eğitim okullarında çalışan öğretmenlerin tükenmişlik nedenleri nelerdir? 

 Özel eğitim okullarında çalışan öğretmenlerin tükenmişliğin önlenmesine yönelik çözüm önerileri 

nelerdir? 
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3. YÖNTEM 

Çalışma aşağıdaki işlem basamaklarına göre gerçekleştirilmiştir.  

 

3.1. Araştırma Modeli 

Bu çalışma, özel eğitim okullarında çalışan tükenmişlik yaşayan öğretmenlerin, tükenme nedenleri 
ve çözüm önerilerinin nasıl olduğunu ortaya çıkarmaya yönelik nitel bir çalışmadır. Bu çalışmada 

nitel araştırma desenlerinden olgubilim deseni amaca hizmet etmesi açısından daha uygun 

görülmektedir. Cropley (2002)’ye göre olgu bilim çalışmaları farkında olunan ancak derinlemesine 

ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olunmayan olgulara odaklanmaktadır.   

3.2. Araştırma Grubu 

Nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde yürütülen bu çalışmanın araştırma grubunun belirlenmesinde 

amaçlı örneklem yöntemlerinden tipik örneklem tekniği kullanılmıştır. Tipik durum örneklemesinde 

amaç ortalama durumları çalışarak belirli bir alan hakkında bilgi sahibi olmak ya da bu alan, konu, 

uygulama veya yenilik konusunda yeterli bilgi birikimine sahip olmayanları bilgilendirmektir 

(Patton, 1987). Tipik durum örneklemesi, bir uygulama veya durumu tanıtmak amacıyla en alt ve en 

üst düzeydeki grupların seçilmesinin aksiye ortalama özellik gösteren örneklem gruplarının 

seçilmesini amaçlamaktadır (Yıldırım & Şimşek, 2016). Bu bağlamda, çalışmaya Amasya il 

merkezindeki özel eğitim okullarında çalışan 14 öğretmen katılmıştır.  

Tablo 1. Öğretmenlere İlişkin Demografik Veriler 

Cinsiyet f % Branş f % 

Erkek 4 29 Sınıf öğretmeni 8 57 

Kadın 10 71 Özel eğitim  6 43 
Toplam 14 100 Toplam 14 100 

Mesleki Kıdem   Çalıştığı okul türü f % 

1-5 1 7 İlkokul 9 64 

6-10 4 29 Ortaokul 5 36 
11-15 7 50 Toplam 14 100 

16-20 2 14    

Toplam 14 100    

Çalışmaya katılan öğretmenlerin cinsiyete göre dağılımına bakıldığında %29’unun erkek, %71’inin 

kadın olduğu görülmektedir. Ayrıca çalışmaya katılan öğretmenler branş bazında ele alındığında 

katılımcıların %57’sinin sınıf öğretmeni iken %43’ünün özel eğitim öğretmeni olduğu görülmektedir. 

Bunun yanında çalışmaya katılan öğretmenler çalıştıkları okul türüne göre incelendiğinde 

katılımcıların %64’ünün ilkokulda, %36’sının ise ortaokulda görev yaptıkları görülmektedir. Tüm 

bunların yanı sıra çalışmaya katılan öğretmenler mesleki kıdem olarak ele alındıklarında 

katılımcıların %7’sinin 1-5 yıl aralığında; % 29’unun 6-10 yıl aralığında; %50’sinin 11-15 yıl 

aralığında ve %14’ünün 16-20 yıl aralığında dağılım gösterdiği görülmektedir. Araştırmaya katılan 

öğretmenler K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13 ve K14 şeklinde 

kodlanmıştır.  

3.3. Veri Toplama Aracı Olarak Görüşme 

Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından ilgili literatür taranarak yarı yapılandırılmış 

görüşme formu hazırlanmıştır.  Yarı yapılandırılmış görüşmeler, alan ile ilgili derinlemesine bilgi 
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almayı ve sabit seçenekli cevaplamayı bir araya getirir. Bu yöntem diğer iki yöntemin avantaj ve 

dezavantajlarını içerir (Büyüköztürk, Kılınç-Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2013). Tüm 

görüşmeler araştırmacılar tarafından gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerin doğal bir sohbet havasında 

yapılmasına özen gösterilmiştir. 

3.4. Verilerin Analizi 

Çalışma sürecinde elde edilen verilerin analizi betimsel analizi yöntemi ile yapılmıştır. Bu analiz 

yöntemine göre, elde edilen veriler, araştırma öncesinde belirlenen temalara göre özetlenir ve 

yorumlanır. Betimsel analizde, görüşülen ya da gözlenen katılımcıların görüşlerini yansıtmak 

amacıyla doğrudan alıntılara sık sık yer verilir (Yıldırım ve Şimşek, 2016). 

Çalışmada elde edilen verilerin zenginliği ve nitel veri çözümlemelerinde kaliteyi sorgulatacak 

unsurların önüne geçmek amacı ile verilerin bilgisayar destekli yapılmasına karar verilmiştir. Veri 

analizi sürecinde araştırmacılar tarafından bir kodlama şeması oluşturulmuştur. Her şeyden önce 

toplanan mülakat verileri Microsoft ofis programı ile Word belgesi olarak bilgisayar ortamında yazılı 

hale getirilmiştir. Bunun devamında ise gerekli işlemler yapılarak verilerin analizi 

gerçekleştirilmiştir. Veri analizleri gerek duyulması halinde güvenilirliğin arttırılması, yanlılığın 

azaltılması, veri analizi neticesinde ortaya çıkan tema ve kategoriler arasında karşılaştırma 

yapılabilmesi ve yapılan küçük boyutlu nitel bir çalışma sonuçlarının anket gibi araçlarla daha geniş 

katılımlı çalışmalarla sınanabilmesi amaçlarıyla (Yıldırım & Şimşek, 2016) araştırmacılar tarafından 

basit yüzde hesapları ve sözcük sıklık hesapları ile sayısallaştırılmıştır. 

4. BULGULAR 

Bu araştırma, özel eğitim okullarında çalışan öğretmenlerin tükenmişlik yaşamalarının nedenlerini 

derinlemesine incelemek ve olası çözüm yollarını önermek amacıyla yürütülmüştür. Bu bölümde 

yukarıda ifade edilen amaca ulaşmak için toplanan verilerin betimsel analizi sonucunda elde edilen 

bulgulara yer verilmiştir. Çalışmanın amacına hizmet etmesi için araştırmacılar çalışmaya katılan 

araştırma grubuna öncelikli olarak “Tükenmişlik kavramını nasıl algılıyorsunuz?” şeklinde bir soru 

yöneltmişlerdir. Çalışmaya katılan öğretmenlerin tükenmişlik kavramına ilişkin algıları aşağıdaki 

tabloda gösterilmiştir.  

Tablo 2. Öğretmenlerin Tükenmişlik Kavramına İlişkin Algıları 

No Kavram f % Örnek Alıntı 

1 Bıkkınlık 5 36 Bana göre tükenmişlik kavramı bıkkınlık olarak yaşanılan bir duygu durumudur (K1). 

2 Yorgunluk 4 29 İnsan yoruldukça tükenmeye; tükendikçe daha da kendisini yorgun hissetmeye başlıyor (K7). 

3 İsteksizlik 3 21 İnanın bana eğer geçinecek kadar param olsa kesinlikle okula gidip çalışmam. Çünkü kendimi 

fazlasıyla tükenmiş hissediyorum (K11). 
4 Vazgeçmişlik 1 7 Artık her şeyden vazgeçtim. Çünkü mesleki olarak tüm beklentilerim sonu gelmeyen filmler 

gibi bir hayal olarak kaldı (K14).  

5 Umutsuzluk 1 7 Mesleki olarak geleceğe dair hiçbir umudum yok. Ve bu durum benim için tükenmişlikle aynı 

anlamda (K5). 
Toplam 14 100  

Tablo 2’de de görüldüğü gibi çalışmaya katılan öğretmenlerden 5’i (% 36) tükenmişlik kavramını 

bıkkınlık olarak algılamaktayken; 4’ü (% 29) yorgunluk kavramıyla eş tutmaktadır. Ayrıca 

katılımcılardan 3’ü (% 21) tükenmişlik kavramını isteksizlik kavramıyla; 1’i (% 7) vazgeçmişlik 

kavramıyla açıklamaktadırlar. Son olarak 1 (% 7) katılımcı ise tükenmişlik kavramını umutsuzluk 

olarak algıladığını ifade etmektedir. 

Araştırmacılar ikinci araştırma sorusu kapsamında çalışmaya katılan araştırma grubuna “Özel eğitim 

okullarında çalışan öğretmenlerin tükenmişlik yaşamalarının nedenleri nelerdir?” sorusunu 

yöneltmişlerdir. Öğretmenlerin bu soruya vermiş oldukları yanıtlardan elde edilen bulgular aşağıdaki 

tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 3. Öğretmenlerin Tükenmişlik Yaşama Nedenleri 

No Nedenler f % Örnek Alıntı 

1 Öğretmen 3 22  Öğrencilerimle sürekli aynı şeyi çalışıyor olmama rağmen bir karınca başı kadar yol 

alamadığım için kendimi çaresiz ve yetersiz hissediyorum (K6). 

2 Materyal 3 22   Her ne kadar materyaller gönderilse de her bir öğrencinin ihtiyaç türüne, engellik durumu ve 

seviyesine uygun bireysel materyal olmaması beni olumsuz etkiliyor (K10). 
3 İş Yükü 2 14  Her sınıfta öğrenci dağılımı eşit değil! Örneğin benim sınıfımda sekiz öğrenci var iken diğer 

sınıfta sadece 2 öğrencinin olması ancak benzer başarıları göstermemizin istenmesi kesinlikle 

adil değil (K3). 

4 Sistem  2 14 Çocukların tanılanmasında yeteri kadar bilinçli ve sürekli takip yapılmıyor. Rehberlik 
Araştırma Merkezi ile öğretmenler arasında yeteri kadar sağlıklı iletişim söz konusu değil 

(K9). 

5 Yönetici  2 14  Yöneticimiz sanki kaynana gibi hep eksik arama peşinde. 10 defa benimle muhatap oluyorsa 

onunda da hep şu eksik şunu yanlış yapıyorsun diyor. Hâlbuki takdir edilsem daha çok işime 
motive olacağım. Ayrıca yöneticilerin özel eğitim diplomasına ve özel eğitim tecrübesine 

sahip olmaları (K2).  

6 Meslektaş 1 7 Anlamadığım bir şekilde bazı arkadaşlarım rekabet duygusu ile hareket ediyor. Keşke bizlerin 

ortak bir amaç için bir araya geldiğini unutmasak (K13). 
7 Veli  1 7  Çocukların eğitiminde maalesef veli katılımı ve bilinçliliği olması gerekenin çok çok altında. 

Bu durumda yalnız kaldığımı ve sonuç olarak mesleki tükenmişlik yaşadığımı söyleyebilirim 

(K8). 

Toplam 14 100  

Tablo 3’e göz atıldığında çalışmaya katılan öğretmenlerden 3’ü (% 22) tükenmişlik nedeni olarak 

öğretmenin kendisini yetersiz görmesi; 3’ü (% 22) yeteri kadar materyal olmaması, 2’si (% 14) iş 

yüklerinin fazla olması; 2’si (% 14) eğitim sistemindeki çarpıklıkları, 2’si (% 14) okul yöneticilerinin 

yanlış davranışları; 1’i (% 7) öğretmen arkadaşlarının tutum ve davranışları ve 1’i (% 7) velilerin 

ilgisizliği şeklinde sıraladıkları bulgusuna ulaşılmıştır.  

Araştırmacılar son araştırma sorusu doğrultusunda çalışmaya katılan araştırma grubuna “Özel eğitim 

okullarında çalışan öğretmenlerin tükenmişliklerinin önlenmesine yönelik çözüm önerileri neler 

olmalıdır?” sorusunu yöneltmişlerdir. Öğretmenlerin bu soruya vermiş oldukları yanıtlardan elde 

edilen bulgular aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  

Tablo 4. Öğretmenlerin Tükenmişliğe İlişkin Çözüm Önerileri 

No Öneriler f % Örnek Alıntı 

1 Öğretmenlere 

Yönelik Öneriler 

4 29  Bu işin mutfağında olan öğretmen her şeyden önce kendisini yeterli görmeli. Bu 

yönde branşı özel eğitim olmayan ancak özel eğitim okullarında görev yapan 

öğretmenlere özel eğitim konusunda sürekli ve derinlemesine eğitimler verilmeli 

(K4). 

2 Materyallerin 

Zenginleştirilmesi 

3 22  Nasıl her bir öğrenci için bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlanıyorsa her 

bir öğrenci için materyal imkânı eşit olarak sunulmalı. Bu anlamda okullar bütçe 

olarak da desteklenmeli (K14). 

3 İş Yükünün 
Azaltılması 

2 14  Öğrenci dağılımı konusunda daha eşit hareket edilerek gerekirse aynı eğitim 
seviyesinde olan öğrencilerin hepsi bir sınıfa konulana kadar şube sayısı 

arttırılarak 2A, 2B ve 2C gibi şubeler açılmalı (K7). 

4 Sistemin 
İşlevselleştirilmesi  

2 14 Eğitimde denetim ve takip daha etkin şekilde gerçekleştirilerek eğitim bileşenleri 
arasında iletişimin daha sistematik gerçekleşmesi sağlanmalıdır. Bunun için 

Rehberlik Araştırma Merkezi ve öğretmenler daha sık ve uzun süreli görüşmeler 

için bir araya gelmelidir (K9). 

5 Yöneticilerin 
Eğitilmesi  

1 7 Okul yöneticilerine özel okullarında sadece öğrenciler özel olmadığını; ayrıca bu 
tür okullarda görev yapan öğretmenlerinde özel ve hassas olduğu bilincini 

kazandıracak eğitimler verilmelidir (K12).  

6 Meslektaşların 

Eğitilmesi 

1 7 Özel eğitimde akademik başarıdan öte sosyal başarının daha önemli olduğu 

öğretmenlere anlatılarak işbirliği içerisinde çalışmayı destekleyici eğitimler 
verilmelidir (K3). 

7 Velilere Yönelik 

Eğitimlerin 

Arttırılması  

1 7 Anne babalar hem çocuklarının seviyeleri ile ilgili bireysel olarak hem de okul 

rehber birimi tarafından genel olarak eğitilmelidir (K10). 

Toplam 14 100  

Tablo 4’te de görüldüğü gibi çalışmaya katılan öğretmenlerden 4’ü (% 29) tükenmişlik sendromunun 

üstesinden gelinmesi için öğretmenlere yönelik; 3’ü (% 22) materyallerin zenginleştirilmesi; 2’si 

(%14) iş yükünün azaltılması; 2’si (%14) sistemin işlevselleştirilmesi; 1’i (% 7) yöneticilerin 
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eğitilmesi; 1’i (% 7) meslektaşların eğitilmesi ve 1’i (% 7) velilere yönelik eğitimlerin arttırılması 

şeklinde birtakım önerilerde bulunmuşlardır.   

5. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu çalışmanın amacı özel eğitim okullarında çalışan tükenmişlik sendromu yaşayan öğretmenlerin 

tükenme nedenlerini derinlemesine incelemek ve olası çözüm yolları önermektir. Bu amaca hizmet 

etmek için yüz yüze yapılan görüşmeler ile elde edilen verilerin analizleri sonucunda birtakım 

bulgulara ulaşılmış ve bulgular doğrultusunda, araştırmacılar bazı sonuçlara ulaşmışlardır.  

Çalışmaya katılan öğretmenler tükenmişlik kavramını “bıkkınlık”, “yorgunluk”, “isteksizlik”, 

“vazgeçme” ve “umutsuzluk”  şeklinde algıladıkları belirlenmiştir. Tükenmişlik durumu yaşayan 

birey işinden yorgunluk duymaya başlar ve işiyle ilgilenecek zihinsel performansa sahip değildir 

(Iacovides, Fountaulakis, Kaprinis ve Kaprinis, 2003).  Benzer şekilde Barutçu ve Serinkan (2008) 

tükenmeyi; bireyin günlük durumlar karşısında sürekli bir umutsuzluk yaşaması ve olumsuz fikirlere 

yer vermesi, yaşam enerjisinin tükenmesi şeklinde tanımlamışlardır. Çalışanların yorgun ve 

kendilerini duygusal yönden yıpranmış hissetmelerindeki artış, enerji kaybı, halsizlik, aşırı yorgunluk 

ve isteksizlik yaşamalarını sağlar (Sumeli, 2011). 

Çalışmaya katılan öğretmenler özel eğitim okullarında çalışan öğretmenlerin tükenme nedenlerini 

“öğretmenin kendisine bağlı sorunlar”, “materyallere bağlı sorunlar”, “iş yüküne bağlı sorunlar”, 

“eğitim sistemine bağlı sorunlar”, “okul yöneticilerine bağlı sorunlar” ve “öğretmen arkadaşlarının 

tutumuna bağlı sorunlar”  şeklinde gruplandırmışlardır. Bu araştırmada katılımcıların özellikle dışsal 

(çevresel) faktörlerin üzerinde durduğu görülmektedir. İlgili literatür incelendiğinde buna benzer 

sonuçlara rastlanılmaktadır. Örneğin; Pines (1993) öğretmenlerin tükenme nedenlerini disiplin 

sorunları, aileler, ilgisiz öğrenciler, okul yönetimi, bürokrasi ve yetersiz kaynaklar olarak 

belirlemiştir. Mearns ve Cain (2003)’e göre, öğretmenlerin tükenmelerinde öğrenciler, aileler ve okul 

kültürü gibi birçok faktör etkilidir. Öğretmenler öğrencilere, arkadaşlarına ve okula verdiği emeğin 

aldıklarından fazla olduğunu düşündüğünde çeşitli problemler yaşarlar. Bu problemler duygusal, 

psikolojik ve mesleki problemlerdir. İş ortamında desteğin, güvenin, uyumun, uzlaşmanın az olması; 

ortak paylaşım ve değerlerin oluşmaması, biz olunamaması; çatışmaların yaşanmasına, çalışanların 

mutsuz olmasına ve stres düzeylerini yüksek olmasına neden olabilir (Solmuş, 2004). Çam (1995) 

tükenmişliğin nedenlerini kişisel ve çevresel nedenler olmak üzere iki başlık altında toplamıştır. 

Çalışma ortamındaki bireyler baskı altında tutulduklarında, haksız yere eleştirildiklerinde ve aşırı 

derecede kontrol edildiklerinde bu durum iş ortamının sosyal boyutuna zarar vermektedir. Burada 

çalışanlar arasında her zaman huzursuzluk, çatışma, iş tatminsizliği, yöneticilere güvensizlik ve 

dışlanma kaygısı oluşacaktır. Örgütsel kontrolün normalden fazla yani aşırı olması bireylerin, 

kendilerini özgür hissetmeyip baskı altında hissetmeleri; bireylerin tükenmelerine neden olur (Silah, 

2001).  

Ayrıca çalışmaya katılan öğretmenler iş yüklerinin fazla olduğunu özellikle çok ağır öğrencilerin aynı 

sınıfa verilmesinin iş yüklerini artırdığını; sonuç olarak tükenmişlik duygusunun ortaya çıkmasına 

neden olduğunu belirtmişlerdir. Benzer şekilde Tümkaya (1996), işkolik bireylerde ya da iş yükü 

fazla olan kişilerde gerçek dışı beklentilerle gerçekler arasındaki uyumsuzluğun fazla olması halinde 

tükenme duygusuyla daha fazla karşı karşıya kalındığı sonucuna varmıştır. Kişilerin çalıştıkları 

kurumlarda belirli iş tanımlarının olmaması sebebiyle rol belirsizliği yaşanması, yöneticilerle ilgili 

yaşanan sıkıntılar ve çok fazla iş yükü gibi etmenler tükenmişliğin ortaya çıkmasına yol açmaktadır 

(Boyar, 2011). İş yükü, bireyin işyerinde kendinden yapılması istenen işin normalin üzerinde 

olduğuna yönelik algısıdır (Keser, 2006, s.105).  

Çalışmaya katılan öğretmenler özel eğitim okullarında çalışan öğretmenlerin tükenmişlik 

sendromuna ilişkin çözüm önerileri “öğretmenlere yönelik”, “materyallerin zenginleştirilmesi”, “iş 

yükünün azalması”, “yöneticilerin eğitilmesi”, “meslektaşların eğitilmesi” ve “velilere yönelik 

eğitimlerin arttırılması”  şeklinde gruplandırılmıştır. Tükenmenin oluşmasını sağlayan nedenleri iyi 
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bir şekilde belirleyerek tükenmeyi ortadan kaldırmak mümkün olabilir. Tükenmeyi önlemek için iki 

durum önemlidir. Birincisi kişinin yaşadığı tükenmenin farkında olması, ikincisi ise stres yönetim 

programlarının varlığıdır (Gold,1985. Akt., Tümkaya, 1996). Tükenmişliği önlemek için, işte 

tükenmişlikle baş etme tekniklerinden strese karşı eğitim, dinlenme, zaman yönetimi, ısrarlı olma 

eğitimi, akılcı duygusal terapi, insanlar arası ve sosyal beceriler eğitimi, takım kurma, mesleki 

taleplerin yönetimi ve meditasyon önerilmiştir (Maslach, Schaufeli ve Leiter, 2001). Ayrıca Anderson 

(2001)‘a göre tükenmişlikle baş edebilmek için problemi tanımak ve görevle ilgili en azından bir şeyi 

değiştirerek durumunuzu düzeltmeye çalışmak gerekmektedir. 

Literatür incelendiğinde bazı çalışmalarda ise çevresel nedenlere ilişkin çözüm önerileri sunulmuştur. 

İş yükü, birey açsından aşırı strese neden olmaktadır. Sadece aşrı iş yükü değil az iş yükü de 

bireylerde strese neden olmaktadır. Aşırı veya az iş yükü bireyler ve işleri arasındaki uyumsuzluğun 

göstergesidir (Maslach ve Leiter, 1997) . Az ya da aşırı iş yükü veya  “iş yükü uyumsuzluğu” bireyleri 

tükenmişliğe itebilir. Çalışılan ortamdaki işin yoğunluğu ve önemi göz önüne alındığında, iş yükünün 

azaltılmasının önemi tartışılmazdır (Gürşimşek ve Girgin, 2000). Rogers (1984) yöneticilerin çeşitli 

önlemler alarak tükenmişlik belirtilerini hafifletebileceklerini belirtmiştir. Bunlar arasında işin 

yoğunlaştığı dönemlerde yardımcı personel sağlamak, serbest karar verme ve karara katılma 

imkânlarını arttırmak, kişisel dinlenme, başarıları takdir etmek ve gelişme için tanınan süreleri 

arttırmak, işin gerektirdiği sorumluluk miktarını yeniden ayarlamak ve kişilere yeni görev imkânı 

vermek yer almaktadır. İş yükü birey açısından, işi yapmak için harcanan emek ve zamanı, örgüt 

açısından ise verimliliği ifade etmektedir. Dengeli bir iş yaşamı için bu unsurun uyumlu olması 

gerekir (Gezer, 2008). Başarılı bir ödüllendirme sistemi, çalışanın işe yaptığı katkının üstleri 

tarafından fark edildiği bir sistemdir. Ayrıca başarılı ödüllendirme sistemi örgütün sahip olduğu 

değerlerin de bir belirtisidir (Sürgevil, 2006). 

Sonuç olarak özel eğitim okullarında görev yapan öğretmenlerin tükenmişlik duygu durumlarının 

azaltılmasına yönelik tedbirler alınmalı ve öğretmenlerin görevlerini en iyi şekilde yürütmelerine 

yönelik olanaklar ortaya konulmalıdır. Aksi halde yetişmiş insan gücü kaybı olarak mesleklerini icra 

eden öğretmenlerde tükenmişlik sendromu kronik bir sorun haline gelecektir. 
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