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ÖZ 

 

 Kamuda yönetim anlayışının değişmesiyle ve kamunun özel sektör benzeri bir yönetimi 

benimsemesiyle birlikte kamuda, özel sektöre ait sorunlar yaşanmaktadır. Bunların en başında 

psikolojik baskı anlamına gelen mobbing gelmektedir. Mobbinge maruz kalan kamu görevlisi görevini 

yerine getirirken verimli olamamakta ve kamuda yozlaşmaya sebebiyet vermektedir. Mobbingi ortaya 

çıkaran etmenler kişisel, kurumsal ve toplumsal etmenlerdir ve kişisel, kurumsal ve toplumsal mücadele 

ile üstesinden gelinebilir. Bu çalışmada Kayseri ilindeki Millî Eğitim Bakanlığı okullarında görev 

yapan öğretmenler ile mobbing anketi yapılmış ve mobbingin kişilerin politik ve dini görüşleri ile etnik 

kimlikleri arasında bağlantının olup olmadığı analiz edilmiştir. 

Anahtar Kavramlar: mobbing, psikolojik baskı, mobbing analizi. 

 

 

ABSTRACT 

 

 In public sector, problems which belong to private sector have happaned along with changing 

public mentality and adopting private sector mentality. The most important of the problems is mobbing 

that mean psychological pressure. The public servant who be exposed to mobbing is not efficient while 

he/she works. Factors which  bring about mobbing are individual, institutional and social factors. 

Mobbing can be vanished by individual, institutional and social struggle. In this study, mobbing survey 

was made with the teachers who work in Ministry of National Education in Kayseri and whether or not 

the analysis of mobbing was made in terms of their political opinions, religions and ethnic identity.  

Keywords mobbing, psychological pressure, analysis of mobbing. 

 

 

 

 

 

 



 

 GİRİŞ 

  

Küreselleşme olgusu ile birlikte çalışma prensibi özel sektöre dönüşen kamu 

sektöründe özel sektörde yaşanan problemlerle karşılaşılmaktadır. Bunların en 

önemlisi ve dikkat edilmesi gereken ise fiziki baskılardan daha etkin olan psikolojik 

baskıdır. Diğer adı mobbing olan psikolojik baskı hem özel sektörde hem de kamu 

sektöründe karşımıza çıkmakta ve büyük sorunlara sebebiyet vermektedir. 

Çağımızın en önemli hastalığı olarak bilinen psikolojik bunalım ve stresin iş 

yaşamındaki sebeplerinden biri olan mobbing, insan kaynağına zarar verdiği gibi, 

kurumun veya örgütün, etkinliğini ve verimliliğini azaltarak işleyişini sekteye 

uğratabilmektedir. Hatta bu psikolojik şiddet fiziksel şiddetten daha tehlikeli hale 

gelmiştir. 

Bu araştırmanın amacı, iş hayatında geçmişten bugüne var olan ve var 

olmaya devam edecek olan mobbingin Kayseri’de Millî Eğitim Bakanlığı 

bünyesinde çalışan öğretmenlerin kendi politik görüşleri, inandıkları dinleri ve etnik 

kimlikleri bakımında mobbinge uğrayıp uğramadıklarının araştırarak ortaya 

çıkarmaktır. Çalışma, tarafsızlık ilkesinin ihlali sebebiyle mobbingin var olup 

olmadığını analiz edeceği için önem arz etmektedir. 

 Araştırmaya dair daha önce, Hatun Korkmaz ve İbrahim Ethem Taş 

tarafından Kahramanmaraş ilinde çalışan kamu görevlileri üzerinde bir anket 

yapılmış ve konuya dair detaylı bir analiz yapılmıştır. Ayrıca, imalat sektöründe 

mobbing konusunda Hülya Aksakal Kaymakçı’nın yazdığı doktora tezi ve tezde 

yaptığı anket bu araştırmanın yararlandığı kaynaklar olmuştur. Anket, Kayseri’de 

Millî Eğitim Bakanlığı okullarında çalışan 50 öğretmene yapılacaktır. Bu anketin 

analizi SPSS programında yapılacaktır. Konuya dair anket, Hatun Korkmaz’ın 

Kahramanmaraş ilinde kamu kurumunda çalışan kamu görevlilerine yaptığı anket 

kullanılacaktır. 

 



I)   MOBBİNGİN TANIMI VE TÜRLERİ 

A)   MOBBİNGİN TANIMI 

Latince’de “kararsız kalabalık” anlamına gelen “mobile vulgus” 

sözcüklerinden türeyen “mob” sözcüğü, İngilizce’de, kanun dışı şiddet uygulayan 

düzensiz kalabalık anlamını taşımaktadır. “Mob” sözcük kökeninin İngilizce eylem 

biçimi olan “mobbing” ise; psikolojik şiddet, kuşatma, taciz, rahatsız etme veya 

sıkıntı verme anlamlarını içermektedir. 

Uluslararası literatürde genel olarak mobbing diye adlandırılan iş yerindeki 

psikolojik baskı olayları, Türkçe’ye “yıldırma”, “bezdiri”, “psikolojik şiddet”, 

“psiko-terör” olarak çevrilmiştir. Uluslararası düzeyde en genel ismi mobbing olarak 

bilinmektedir. 

 B)   MOBBİNGİN TÜRLERİ 

 Örgüt veya kurum hiyerarşisinde genellikle yöneticilerin astların 

uyguladıkları sanılan yıldırma (mobbing) eylemlerinin, gerçekte güç ilişkisinden 

kaynaklandığı, bu nedenle de örgütün her seviyesinde olabileceği belirtilmektedir. 

Bu bağlamda örgütlerde üst kademelerden alt kademelere veya alt kademelerden üst 

kademelere doğru yapılan yıldırmaya, “dikey” veya “hiyerarşik yıldırma” denirken, 

eşit statüde bulunanlar arasında söz konusu olan yıldırmaya, “yatay yıldırma” adı 

verilmektedir. Yıldırmanın yatay veya dikey olarak meydana gelmesi işyerinin 

kültürü ve hiyerarşik yapısıyla alakalıdır. Hiyerarşi fazla ise yıldırma çoğunlukla 

dikey, az ise çoğunlukla yatay olarak ortaya çıkmaktadır. 

 1)   Yatay Mobbing 

 Yatay yıldırma (mobbing), kıskançlık, korku vb. nedenlerle çalışanların 

rekabet ortamında kendi pozisyonunu garantiye almak için aynı pozisyon düzeyinde 

çalışanlara yaptığı psikolojik bir baskı olarak tanımlanmaktadır. Yatay yıldırmada 

kurban, genellikle kendisiyle aynı konumda bulunan iş arkadaşları arasından 

seçilmektedir. Bir iş yerine alınan, atanan veya terfi ederek gelen yeni bir birey, 

kişiliği veya uzmanlığının özellikleri ile bir şekilde gruptaki bilinen ve kabul görmüş 

iç dengeleri bozabilir. Bu, genellikle başarılı, yetenekli, üstün özellikleri olan bir 

çalışandır. Bu tarz olguların genellikle yetke ve işlerin belirli bir düzende dağıtılmış 

olduğu geleneksel yapıdaki işyerlerinde gerçekleşebileceği söylenebilir. 

Kurumlarda yönetimdeki kişilerin yatay yıldırmaya taraf olması, kurum 

açısından oldukça olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Bu durumda mağdur, 

sadece eşit statüdeki iş arkadaşlarıyla değil, yönetimdeki kişilerle de mücadele 

etmek zorunda kalmaktadır. Dolayısıyla yönetimdeki kişilerin böyle bir hususta 

objektif olmaları gerekmektedir. Dikey şekilde gerçekleşen yıldırma davranışları, 

genellikle açık ve görünür bir şekilde uygulanırken, yatay şekilde gerçekleşen 



yıldırma davranışları belirgin değildir. Eşit statüde bulunan çalışanlar uyguladıkları 

yıldırma davranışlarını kabul etmezler. Aksine bu davranışları mağdurun iyiliği için 

onu uyarmak için yaptıklarını söylerler. Yatay yıldırmanın çeşitli nedenleri arasında 

çekememezlik, kıskançlık, rekabet, farklı bir ülkeden gelme, ırk ve politik nedenler 

gösterilebilir. 

 2)   Dikey Mobbing 

 Dikey yıldırma, yöneticiler tarafından çalışanlara yukarıdan aşağıya doğru 

veya tam tersi çalışanlar tarafından yöneticilere aşağıdan yukarıya doğru 

yapılabilmektedir. Dikey yıldırmanın nedenleri şu şekilde özetlenebilir: 

• Sosyal imajın tehdit edilmesi (Amirinden daha başarılı bir astın varlığı), 

• Yaş farkı (Amirinden daha genç bir astın varlığı), 

• Kayırma (Kayırılan kişi amirse, istediği her şeyi yapma gücünü kendinde 

görmesi hali), 

• Politik nedenler (Astın amiri ile aynı görüşte olmaması). 

II) MOBBİNGE YOL AÇAN ETMENLER MOBBİNGİN 

DOĞURDUĞU SONUÇLAR VE MOBBİNGLE MÜCADELE 

YÖNTEMLERİ 

 A)   MOBBİNGE YOL AÇAN ETMENLER 

 Kamu kurumlarında yıldırmaya yol açan etmenler arasında, çalışma 

hayatının diğer kurumlarında olduğu gibi çok çeşitli faktörler rol almaktadırlar. Bu 

etmenler, kişiden kaynaklanan etmenler, kurumdan kaynaklanan etmenler veya 

toplumdan kaynaklanan etmenler olarak sınıflandırmak mümkündür. Bu etmenler 

daha sonra ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır. 

Leymann’a göre, kişilerin yıldırmaya başvurmasında dört temel neden 

görülmektedir: 

Birisini Bir Grup Kuralını Kabul Etmeye Zorlamak 

“Eğer kabul etmiyorlarsa gitsinler.” cümlesi yıldırma dürtüsüyle hareket 

edenlerin cümlesi haline gelmiştir. Bir grubun ancak belirli bir yeknesaklığın 

kaynaşmış ve güçlü olabileceğine inanırlar. 

Düşmanlıktan Hoşlanmak 

İnsanlar hoşlanmadıkları iş arkadaşlarından kurtulmak için yıldırma 

davranışları sergilerler. Kuruluş hiyerarşisinin neresinde oldukları bunda pek bir rol 

oynamaz. Üstler, astlar veya eşitler kişisel sebeplerle bu süreci başlatabilirler. 



Can Sıkıntısı İçinde Zevk Arayışı 

Bazı sadist ruhlu insanlar yaptıkları eziyetten haz duyarlar. Böyle 

durumlarda asıl amaçlarının birisinden kurtulmak olması gerekmez. 

Ön Yargıları Pekiştirmek 

İnsanlar belli sosyal, ırksal veya teknik bir grubun üyesi olduğu için 

sevmedikleri kişilere karşı yıldırma davranışları gösterebilirler. Bu açıkça 

ayrımcılığa girer ve bu konuda koruyucu yasalar mevcuttur. 

Yıldırma, kültürel, ahlaki ve maddi nedenlerden kaynaklanabilmektedir. 

Bireyler kendi başarısızlıklarını, yetersizliklerini, başkalarını çekiştirerek 

kendilerine göre anlamlar yükleyerek gidermeye çalışmaktadırlar. Bu durum 

dedikodu denen genellikle yanlı ve amaçlı yorumları içeren doğru olmayan bir 

iletişim tarzını geliştirir. 

1)   Kişisel Etmenler 

Yıldırma, cinsiyet ve yaş farkı gözetmeksizin, tüm kültürlerde ve tüm iş 

ortamlarında gerçekleşmesi mümkün bir olgudur. Bu nedenle yıldırma mağduru 

olma riski herkes için geçerli bir durumdur. Bazı araştırmacılar, iş yerinde yaşanan 

yıldırmanın kurumsal değil, kişisel sebeplerden dolayı ortaya çıktığını ileri 

sürmektedirler. Örgütlerde yıldırmanın nedeni genel olarak kişisel kıskançlıktır. 

Böyle durumlarda mağdur, saldırganın sahip olmadığı özelliklere sahiptir ve 

saldırgan bu özelliklerin farkına vardığında saldırgan kıskançlık duyar. Örneğin 

mağdurun iş yerinde popüler olması saldırgan için kabul edilemez bir durumdur. 

Diğer yandan mağdur ve saldırgan dışında iş yerinde çalışan meraklı, çok abartıcı 

kişiler de yıldırmayı tetikleyebilmektedir. 

Yıldırmaya Başvuranların Kişisel Özellikleri 

• Yıldırma uygulayan kişi zor kişiliğe sahiptir. 

• Yıldırma uygulayan kişi mağdurun özelliklerini çekemez (kıskanır). 

• Yıldırma uygulayan kişi kendinden emin değildir. 

• Kendine bir kurban seçen saldırgan, işyerindeki diğer çalışanları da 

etkileyerek, onları kurbana karşı kışkırtır. 

• Yıldırma uygulayan antipatik kişiliklidir. 

• Yıldırma uygulayan ayrıcalıklı ve vazgeçilmez olduğuna inanır. 

• Yıldırma uygulayan kişi, narsist kişiliğe sahiptir. 

• Yıldırma uygulayan kişi baskıcı ruh halindedir. 



• Yıldırma uygulayan kişi düşmanlık yapmaktan kendini alamaz. 

• Yıldırma uygulayan kişi kurumsal kimliğe sahip olduğuna inanır. 

• Yıldırma uygulayan kişi sadist kişiliğe sahiptir. 

• Yıldırma uygulayan kişi kendi normlarını örgüt politikası haline getirir. 

• Yıldırma uygulayan kişi ön yargılı ve duygusaldır. 

• Yıldırma uygulayan kişi kötü kişiliklidir. 

• Yıldırma uygulayan kişi tehdit altında benmerkezcidir. 

Yıldırma Mağdurları ve Kişisel Özellikleri 

Yıldırmaya maruz kalan kişiler genellikle; kadınlar (özellikle yalnız 

kadınlar), diğerlerinden farklı olan kişiler, yeni gelen kişi, yaşlı çalışanlar, işlerini 

hakkıyla yapan kişiler, ilişkileri olumlu ve çevresindekilerce sevilen kişiler, çalışma 

ilkeleri sağlam ve bundan ödün vermeyen kişiler, dürüst ve güvenilir, kuruluşa sadık 

kişiler, bağımsız ve yaratıcı kişiler, kendini sürekli geliştiren başarılı, azimli kişiler, 

bilgisini cömertçe paylaşan kişiler, yüksek bir onur duygusu taşıyan kişiler, 

haksızlığa dayanamayan ama kendi haklarını ararken sessiz kalan kişilerdir. 

Mobbinge maruz kalan kişinin özellikleri şu şekilde sıralanabilir: 

• Bireyde hastalık semptomları ortaya çıkar, hastalanır, işe gelemez, işine son 

verilir. 

• Stres yaşar ve buna bağlı olarak psikolojik rahatsızlıklar ortaya çıkar. 

Neticede kişi ağır depresyon geçirerek intiharı bile düşünebilir. 

• Her şeyi her zaman yanlış yaptığını düşünür. 

• Kendine güveni yoktur ve genel bir kararsızlık içindedir. 

• İçinde bulunduğu durumdan dolayı her türlü sorumluluğu reddeder veya her 

şeyden kendini sorumlu tutar. 

2)   Kurumsal Etmenler 

 İş yerinde yıldırma her ne kadar kişisel faktörlere dayandırılsa da kurumsal 

etmenlerin de bu olayda önemli etken oldukları göz ardı edilmemelidir. 

Kişinin yıldırma mağduru olmasında veya yıldırma uygulamasında, çalıştığı 

kurumun fiziki şartları, sosyal yapısı ve iş güvencesi önemli unsur olabilmektedir. 

Yıldırmanın kamu veya özel sektörde her işyerinde ortaya çıkması 

kaçınılmazdır. Kurum bu davranışı, görmezden geldiği, göz yumduğu hatta 



kışkırttığı takdirde, mağdur karşısındaki çok sayıda ve güçlü kişiler nedeniyle 

kendisini çaresiz görür. Yıldırmaya neden olan bazı kurumsal faktörler şöyle ifade 

edilebilir: 

• Kötü yönetim şekli (İnsan kaynakları pahasına aşırı derecede sonuca yönelik 

yönetim anlayışı, fazlasıyla hiyerarşik bir yapı, açık kapı politikasının 

olmayışı, yetersiz iletişim, yetersiz sorun çözme yeteneği ve şikâyet 

prosedürlerinin olmayışı, zayıf liderlik, ekip çalışmasının yetersiz olması 

veya hiç olmaması, farklılık eğitiminin olmaması veya etkisiz olması), 

• Yoğun stresli iş yeri, 

• Monotonluk, 

• Yöneticilerin yıldırma varlığına inanmamaları ve inkârı, 

• Ahlak dışı uygulamalar, 

• Küçülme, yeniden yapılandırma vb. nedenler. 

3)   Toplumsal Etmenler 

 İş yaşamında yıldırmayı kolaylaştıran en önemli etkenin sürekli değişen 

dünyada insanında sık sık yenilenebilir olması anlayışıdır. Bu anlamda kapitalist 

sistemin egemen kıldığı yeni toplumsal değerlerin, yıldırmayı tetiklediğini ve artan 

oranda fiziksel ve duygusal tahribe neden olduğu söylenebilir. Başlıca bu değerler 

şunlardır: aşırı rekabet, aşırı verimlilik baskısı, bencillik, bireysellik, ahlaki ilke ve 

değer kaybı, devamlı değişim ve yenilik. 

 B)   MOBBİNGİN DOĞURDUĞU SONUÇLAR 

 1)   Kişisel Sonuçlar 

 Kurbanın sağlıklı iletişim kurabilme olanakları üzerindeki etkileri: 

Yönetimin, yıldırma mağdurunun kendisini ifade etmesini engelleyecek davranış 

tarzlarını içermektedir. Yönetim tarafından mağdura yönelik sözlü saldırılar, sözlü 

tehditler ve kişiyle görüşmeyi kabul etmemek, kişinin doğru iletişim kurmasını 

engelleyici yıldırma davranışlarına örnek teşkil etmektedir. 

Kurbanın sosyal bağlantılarını sürdürebilmesi olanakları üzerine olan 

etkileri: Kurban konumundaki kişilerin, diğer çalışanlarla ilişkilerini engellemek 

için gerçekleştirilen eylemleri içermektedir. İş arkadaşlarının mağdurla 

konuşmalarının engellenmesi, toplantı ve eğlencelere davet edilmeyerek sosyal 

ortamlardan izole edilmesi, kişinin sosyal bağlantılarına yönelik yapılan yıldırma 

davranışlarına örnek teşkil etmektedir. 



Personel unvanını devam ettirebilme olanakları üzerindeki etkileri: Kişinin 

genel olarak mevkisine zarar vermeye yönelik çalışmaları içerir. Yıldırma 

mağdurunun herkesin önünde aşağılanması, hakkında asılsız dedikoduların 

çıkarılması, mağdurla dalga geçilmesi, kişinin unvanına yönelik yıldırma 

uygulamalarına örnek teşkil etmektedir. 

Mesleki durum üzerine etkileri: Yapılan işten kişiyi soğutmaya yönelik 

çabaları içermektedir. Mağdura hiç iş verilmemesi, gereksiz işlerde çalıştırılması 

veya çok ağır işler verilmesi kişinin mesleki pozisyonuna yönelik yıldırma 

davranışlara örnek teşkil etmektedir. 

Kurbanın fiziksel sağlığı üzerine etkileri: Kişinin genel sağlığına yönelik 

davranışları içermektedir. Kişiyi tehlikeli işleri yapmakla görevlendirmek ve kişiyi 

fiziksel olarak tehdit etmek fiziksel sağlığına yönelik gerçekleştirilen yıldırma 

davranışlarına örnek teşkil etmektedir. 

Mobbingin isim babası Leymann, yıldırma davranışlarının, mağdurun 

üzerinde dalga etkisi (Ripple Effect) yarattığını öne sürmektedir. Çünkü zihinsel 

yıpranma olarak başlayan yıldırma etkilerinin, kişinin fiziksel sağlığı ve sosyal 

çevresiyle ilişkilerine kadar yansıyabileceği ifade edilmektedir. 

Uluslararası çalışma örgütü tarafından 2000 yılının Ekim ayında yayımlanan 

raporda, Amerika’da her yıl, her on yetişkinden birinin, yıldırma nedeniyle depresif 

bozukluklar yaşadığı; İngiltere’de ise, her yıl on çalışandan üçünün yıldırma 

kaynaklı zihinsel sağlık problemleri yaşadığı belirtilmiştir. 

Yıldırma sürecinin bireyin ruhsal ve fiziksel sağlığı üzerinde yarattığı 

sonuçlar, ortaya çıkan ve gözlenmesi mümkün ekonomik ve sosyal sonuçların 

oluşturduğu tablodan çok daha vahimdir. 

2)   Kurumsal Sonuçlar 

İş yerinde ortaya çıkan yıldırma uygulamaları, mağdurdan sonra en çok 

mağdurun çalıştığı kurumu etkilemektedir. Kurum açısından ortaya çıkan hasarlar, 

öncelikle ekonomik nitelikte olmaktadır. Bunun yanında, psikolojik ve sosyal 

hasarlar da kurumun iklimini ve işleyiş yapısını ciddi boyutlarda etkilemektedir. 

Kurum içinde birliktelik ruhunun bozulması sonucunda başarı ve hizmet seviyesinin 

düşmesi kaçınılmaz hale gelmektedir. 

Kurum tarafından yıldırma, kişiler arasındaki gelip geçici anlaşmazlık 

olarak kabul edilip önlem alınmadıkça, sorunların artarak devam etmesine neden 

olacaktır. Yıldırma nedeniyle çalışanların kuruma bağlılık ve sadakat duygularında 

azalma meydana gelir. Üst yönetimin saygınlığını yitirmesiyle kurumsal hiyerarşi 

işlememeye başlar. Neticede çalışanlar başka iş arama çabalarına girerler. 



Yıldırma, kurum açısından ciddi boyutta sosyo-ekonomik zararlara yol 

açabilmektedir. Hastalıklarda tedavi masrafları, uzun süreli sağlık raporlarında 

ödenen maaşlar, özel sektör açısından işten çıkarılma durumlarında ödenen 

tazminatlar, sağlığın bozulması nedeniyle erken emeklilik ve iş gücü kaybı bu 

duruma örnek gösterilebilir. 

Yıldırma sonucunda, çalışanların işten ayrılması, yeni eleman bulma, yeni 

elemanları eğitime tabi tutma gibi kuruma ek maliyetler getirebilmektedir. Avrupa 

parlamentosu tarafından hazırlanan “İş yerinde bullying/yıldırma” adlı raporda, 

yönetim karşısında yıldırma uygulamalarına maruz kalıp sorunlar yaşayan 

bireylerin, işten ayrılmayıp iş yerinde kalmaları durumunda bile, kuruma mali yük 

getirebilecekleri ifade edilmektedir. 

3)   Toplumsal Sonuçlar 

 Yıldırma olgusu bireyi, çalıştığı kurumu, nihayetinde yaşadığı toplumu ve 

ülkeyi etkileyen bir olgudur. Yaşanan sıkıntılar bireyle başlar, çığ gibi artarak toplum 

geneline yayılır. Sonuçta tüm toplumun etkilenebileceği sosyal fiziksel ve ekonomik 

problemler baş göstermeye başlar. 

 Genel olarak yıldırma nedeniyle yaşanan sağlık problemleri, sağlık 

harcamalarının artmasına, buna bağlı olarak sigorta masraflarının artmasına neden 

olmaktadır. Bunun yanında, işsizlik, nitelik ve yeteneklerin altında çalıştırılmadan 

doğan vergi kayıpları, devletin sağladığı yardım programlarına yönelen talebin 

çoğalması ve erken emeklilik oranının artması, tüm toplumun yaşamak zorunda 

kaldığı ekonomik maliyet olarak belirtilebilir. 

 Ayrıca mutsuz bireyler ve ailelerin yer aldığı, çalışma ortamında huzurun 

bulunmadığı bir iş hayatı da yıldırmanın neden olduğu büyük bir toplumsal sorun 

olarak düşünülebilir. İşyerlerinde yaşanan yıldırma sonucunda, meslekteki 

yeterliliğini yitirmiş psikolojik yönden tükenmiş, sağlıksız bireylerin boşta gezdiği 

bir toplum örneği ortaya çıkmaktadır. Ayrıca yıldırma mağdurunun yaşadığı 

olumsuzluklardan ötürü ailesine karşı kaba ve agresif tutumlar sergilemesi 

sonucunda boşanmış ve parçalanmış aileler, yıldırmanın topluma yansıyan dolaylı 

etkileri arasındadır. 

 C)   MOBBİNGLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ 

 Yıldırmanın sonuçları, daha önce de bahsedildiği gibi bireyi, kurumu ve 

toplumu önemli derecede etkilemektedir. Dolayısıyla yıldırma ile mücadele 

evresinde, yıldırmaya maruz kalan bireyle beraber çalıştığı kurumdaki iş arkadaşları, 

yöneticisi, amiri, ailesi ve yakın çevresi önemli rol almaktadır. 

Yıldırma ile mücadele yönteminde en önemli nokta, mağdurda soruna ilişkin 

farkındalığın yaratılmasıdır. Mağdur yıldırma davranışlarına maruz kaldığının 



farkına ne kadar erken varırsa sorunun çözümü de o kadar kolaylaşabilecektir. 

Çatışmanın ilk aşamalarında duruma el koymanın önemi birçok araştırmacı 

tarafından tespit edilmiştir. Kurum içerisinde çalışanların görev tanımlarının belirgin 

olmamasının, katılımcı, şeffaf bir yönetimin ve iletişim kanallarının güçlü olmasının 

yıldırma yaşanmasına bir nebze engel teşkil edeceği öne sürülmüştür. Ayrıca 

yöneticilerin yıldırma konusunda eğitim almış olmaları ve çatışmaların yaşandığı ilk 

anlarda gerekli önlemi almaları sorunların çözümünde veya az yaşanmasında etkili 

bir faktör olarak görülmüştür. 

1)   Bireysel Mücadele Yöntemleri 

 İnsan hayatının büyük bir kısmı iş yerinde geçmektedir. Bireyin iş hayatında 

yaşadığı sorunlar doğal olarak özel hayatını da etkilemektedir. Yoğun stresli geçen 

bir iş gününden sonra geri kalan zamanda kişinin hiçbir şey olmamış gibi davranması 

elbette beklenemez. 

 İş yaşamında yıldırma olaylarına karşı, çalışanların göstereceği tepki kişiden 

kişiye farklılık gösterebilmektedir. Mağdurun yıldırma davranışları karşısında 

vereceği tepki, kişilik özellikleri, yaşı, cinsiyeti, sosyal koşullarına bağlı olarak 

değişebilmektedir. 

 Yıldırma ile mücadele evresinde kişiler genellikle üç tür tavır 

sergilemektedirler. Bunlar; yıldırmaya anlayış göstermek, geri çekilmek ve karşı 

savaş vermek olarak belirtilmiştir. 

Yıldırma davranışlarına karşı anlayış göstermek, olayların tekrarlanma sıklığına 

göre ve şiddetine göre farklılık göstermektedir. Örneğin; yıldırma olayları daha 

başlangıçta ise ve mağdurun psikolojisini etkileme derecesi çok yüksek değil ise, 

olaylar görmezden gelinebilir veya anlayış gösterilebilir. Ancak, yıldırma 

davranışları artarak ve şiddetle devam ediyor ise, durumu görmezden gelmek çözüm 

olmadığı gibi, sorunun daha büyümesine neden olabilmektedir. 

Yıldırma davranışları karşısında geri çekilmek, mağdur ile yıldırma 

uygulayan kişi arasında statü olarak veya kişisel güç olarak, farkın çok fazla olması 

durumunda meydana gelen bir davranıştır. Örneğin, kişiye yıldırma uygulayan, amiri 

veya yöneticisi ise, mağdur mecburen susmak zorunda kalır ve sürekli geri adım atar. 

Bu onun kariyeri ve geleceği için yapmak zorunda kaldığı bir davranıştır. 

Yıldırma karşısında susmamak ve savaş vermek, karşılaşılan sorunları ve 

bundan sonra olabilecek sorunları çözme bakımından daha etkili bir yol olarak kabul 

edilmektedir. Fakat mağdurun yıldırmaya karşı savaş vermede kullandığı teknik 

misilleme olmamalıdır. Bu, sorunu çözmekten ziyade, daha karmaşık ve içinden 

çıkılmaz bir hale sokabilir. Ayrıca böyle bir davranış, mağduru haklıyken haksız 

duruma düşürebilir. 



 Yıldırma ile bireysel mücadele yönteminde atılması gereken adımlar 

şunlardır: 

• Öz saygının geliştirilmesi, 

• Denge bölgeleri oluşturmak, 

• Mesleki beceri ve nitelikleri geliştirmek, 

• Ruh sağlığını korumak ve iyileştirmek, 

• Algılama stratejilerini güçlendirmek, 

• Değerleri açıklamak, 

• Stresle başa çıkmanın yollarını bulmak, 

• Eleştiri ile zorbalık arasındaki farkı ayırabilmek, 

• Sakin ve müzakereci olabilmek, 

• Yaşanan sıkıntıları yazıya dökmek, 

• Sakin anlar yaratmak, 

• Hareketli olmak, 

• Mizahtan yardım almak, 

• Yıldırma uygulayan kişiye açıkça duruma itiraz ettiğini söylemek ve taciz 

edici söz ve davranışları durdurmasını istemek. 

• Konu ile alakalı gelişen olayları, verilen manasız emirleri ve uygulamaları 

yazılı olarak kaydetmek, 

• İlk fırsatta yıldırma uygulayanı/uygulayanları eşiti ise yöneticiye, yönetici 

ise, yönetim kuruluna durumu rapor etmek, 

• Sağlık ve kanıt için tıbbi ve psikolojik yardım almak, 

• İş arkadaşlarıyla durumu paylaşmak, 

• Sağlık açısından daha fazla zarar görmemek adına, en son çare olarak işten 

ayrılmak. 

2)   Kurumsal Mücadele Yöntemleri 

 Yıldırma ile mücadele yolunda, kurum çalışanları ve kurum yönetimine 

önemli görevler düşmektedir. Mağdurun, yaşadığı sıkıntılara çevresindeki kişilerin 

duyarsız kalması, mağdurun kendine güveninin yok olmasına ve durumu sessizce 



kabul etmesine neden olabilmektedir. Kurum yönetimi ve diğer çalışanlar, objektif 

bir tutum takınır ve doğru değerlendirmeler yaparsa, yıldırma uygulayan kişi yaptığı 

eylemlerde ileriye gitme cesaretini kendinde bulamayacaktır. Çevresindeki kişilerin 

olaya tepki göstermesi, yıldırma uygulayan kişinin geri adım atmasına sebebiyet 

verecektir. Yöneticinin duygusal zekadan yoksun olduğu, iletişiminin ve insan 

ilişkilerinin zayıf olduğu bir kurumda, yıldırma davranışlarının görülme olasılığının 

daha fazla olduğu araştırmacılar tarafından ortaya koyulmuştur. Yıldırma olaylarının 

yaşanmaması veya yaşanma sıklığının düşük olması için kurumlarda olması gereken 

özellikler şöyledir: 

• Kurumun bütün çalışanlara eşit haklar sunan değerler benimsemesi 

gerekmektedir. 

• Kurumda çalışanların görev ve sorumluluk tanımları belirgin olmalıdır. 

• Kurumun personel politikası, ahlaki normlar çerçevesinde kapsamlı, kalıcı 

ve yasal olmalıdır. 

• Disiplin kurulu, tarafsız ve hızlı çözüm üretebilmelidir. 

• Çalışanlar, kurumun hedef ve stratejilerini benimsemiş, bu hedeflere 

ulaşmadaki rolleri konusunda eğitimli olmalıdır. 

• İşe yeni başlayanlara sadece teknik özeliklerine göre değil, kişisel 

özelliklerine göre de görev tanımlanmalıdır. 

• Kurum içi iletişim şeffaf, dürüst ve güçlü olmalıdır. 

• Hizmet içi eğitim ve personel gelişimi kurum için çok önemli bir unsurdur. 

Sistem, değişen çevreye ayak uydurmalıdır. 

• Kurum, katılımcı bir yönetim anlayışını benimsemelidir. 

• Kurumdaki sorunların çözümü için bir mekanizma olmalıdır, sorunların 

çözülüp çözülmediği izlenmelidir. 

• Kurum çalışanlarına yardım programları düzenlenmelidir. Bunun 

yokluğunda davranışsal risk tayini ve yönetimi içeren bir eş değer 

bulunmalıdır. 

Kurum içinde yıldırma dahil her türlü etik olmayan davranışların 

raporlanması, duyurulup ifşa edilmesi anlamına gelen whistleblowing, olan ve 

olması muhtemel sorunların çözümüne yardımcı olacaktır. Whistleblowing, kurum 

içerisinde yasa dışı ve ahlaki değerlere uygun olmayan davranışların, kurum içi ve 



kurum dışında başka kişilere veya kurumlara zarar vermemesi için enformasyon 

sahibi kişiler tarafından sorunları çözme yetkisine sahip iç ve dış otoritelere 

bildirilmesidir. İspatlanması zor olan yıldırma davranışlarının ortaya çıkarılmasında 

whistleblowing etkili bir rol oynayacaktır. Ayrıca, kurumda etik olmayan 

davranışların gerekli mercilere iletilmesi yıldırma uygulayan bireyleri 

dizginleyecektir. 

Kurumlarda kişisel ahlak gelişimini sağlayıcı davranışlarda bulunmak 

yıldırma olaylarının yaşanma sıklığını azaltacaktır. Yöneticilerin ahlaklı ve rasyonel 

davranışlar sergilememesi, astların olumsuz davranışlarına zemin hazırlayacaktır. 

Yönetimdeki kişilerin, çalışanlara örnek davranışlarda bulunması, herkese eşit 

davranması çalışanların davranışlarına model oluşturabilir. 

Kurumlarda yıldırma ile mücadele yöntemlerinden biri de eğitimdir. 

Yıldırma mağduru kişiler, daha önce de belirtildiği gibi, psikolojik rahatsızlıklar 

yaşamaktadırlar. Böyle sorunlar ortaya çıktığında yöneticiler, gerekli psikolojik 

desteği çalışanlarına sağlamalıdırlar. Yıldırmanın ilk aşamada fark edilmesi, 

yönetilmesi ve başa çıkılması için yöneticilerin gerekli eğitimi almış olmaları 

gerekmektedir. Yıldırma davranışı ile ilgili kavramlar iyi tanımlanmalı ve hangi 

davranışların yıldırma davranışı olduğu tüm yönetici ve personeller tarafından iyi bir 

şekilde anlaşılmalıdır. 

Kurumda yıldırma ile başa çıkmanın bir yolu da çalışanların kurumu 

özümsemeleri ve biz duygusuyla hareket ederek ortak kültür oluşumu sağlamaktır. 

Ortak bir kurum kültürü oluştuğu takdirde çalışanlarda ben duygusu azalacaktır. 

Mesleki rehabilitasyon, kurumlarda yıldırma davranışlarını açığa çıkarma ve 

gereken tedbiri almada önemli bir yer tutmaktadır. Yıldırma olaylarına ilk adımda 

müdahale etmek ve gelişmesini önlemek için kurum dışı, kurumu etkileyebilecek 

olayları dikkate almak ve kurum düzeni ve etik davranışların yerleşmesini 

sağlamaktır. Yıldırma sürecinde çalışanları oluşabilecek tehlikelere karşı korumak, 

yöneticilerin sorumluluğundadır. Yıldırma olayları ayyuka çıktığında yönetimde söz 

sahibi kişiler, mağdurların damgalanmasına engel olmalı ve mağdurlara mesleki 

rehabilitasyon önerilmelidir. Yıldırma karşısında alınacak kurumsal önlemlerden 

biri de cezalandırma yöntemidir. Yıldırma uygulayan kişi veya kişilerin kuruma ve 

çalışanlara zarar verdiği noktada gerekli disiplin soruşturmaları ve cezalandırma 

işlemlerinin başlatılması gerekmektedir. Kurum içinde bu tür olumsuz davranışlara 

karşı kesinlikle sıfır tolerans politikası uygulanmalıdır. Aynı şekilde şikayetlerin 

dikkate alındığı ve gerekli uyarı, kınama ve işine son verilme gibi yaptırımların 

düzenli uygulandığı bir sistem oluşturulmalıdır. 

 

 



 Yıldırmayı önlemede yöneticinin atacağı bazı adımlar şöyledir: 

 Kaçınma: Bu yöntemle yönetici, yıldırma davranışlarını sürekli hale getiren 

çalışana herhangi bir destek sağlamadığı gibi, onu engelleyici bir tutum da 

sergilemez. Bu davranışla yıldırma, kurumsal bir destek bulamaz ve kendi gücüyle 

yetinmek zorunda kalır. Yalnız bu davranış aynı zamanda yıldırma olaylarına göz 

yummak demek olduğu için sorunların çözümünde etkili bir yol değildir. 

 Dondurma: Bu yöntem, “sular duruluncaya kadar beklemek” anlamına 

gelmektedir. Belli bir zaman sonra saldırgan ve mağdurun arasını yumuşatma yoluna 

gidilir. Yöneticiler ve çalışanlar tarafından bir nevi ara buluculuk yapılmaya çalışılır. 

 Psikolojik şiddeti çözme yaklaşımı: Bu yöntemle yıldırmanın üzerine 

gidilerek sorunun kökten halledilmesine çalışılır. Yönetici tarafları yüzleştirerek 

sorunların açık bir dille ifade edilmesini sağlar. İletişim ve bilgi eksikliğinden 

kaynaklanan yıldırma sorunlarının çözümünde bu yöntem etkili olacaktır. 

 Güç ve otorite kullanma: Bu yöntemle yönetici makamının verdiği yetkiyi 

ve gücü kullanarak yıldırma sorununu çözmeye çalışır. Yönetici, orada en yetkili 

kişinin kendisi olduğunu ve sorunsuz bir iş ortamı istediğini vurgularsa sorun kökten 

halledilmese bile gürültülü tartışmalar ve somut sorun teşkil eden olaylar ortadan 

kalkabilir. Bu yöntemin dezavantajı ise, yöneticinin otoriter tutumundan 

kaynaklanan gergin iş ortamı olabilir. 

 Ödün verme: Bu yöntem ile yıldırma konusunda taraflar kendi amaçlarından 

ödün vererek özveride bulunurlar. Ortak bir paydada buluşarak uzlaşma sağlanır. 

 Kişileri değiştirme: Yıldırmaya neden olan çalışan ve yöneticiler ve bundan 

zararlı çıkan mağdurlar, kurum içinde veya dışında başka birimlere tayin edilerek 

yıldırmanın önlenmesine çalışılabilir. Bu, etkili bir yol olmasına rağmen her 

durumda uygulanabilirliği kolay değildir. 

 Yıldırma ile mücadele konusunda, insan kaynaklarına önemli görevler 

düşmektedir. İş yerlerinden hem kurumsal hem de bireysel gelişimi sağlayabilmek 

için, insan kaynaklarının, insan merkezli bir yaklaşımı ve kurumsal kültürü aşılayıcı 

bir politika izlemesi gerekmektedir. İnsan kaynakları birimi, bilgi ve beceri 

kazandırmalı, kariyer geliştirmeli ve çalışanlara rehberlik ve danışmanlık hizmeti 

sunmalıdır. Bu özelliklerde insan kaynakları birimine sahip olan kurum ya da 

kuruluşlarda yıldırma olasılığı çok düşük olacaktır. 

Yıldırma konusunda, insan kaynakları yönetimi, yöneticilerle iş birliği içinde 

yıldırmaya karşı önlemler almalıdır. Çünkü yıldırma, eğitim ve sağlık maliyetleri, 

işgücü devri ve bilgi maliyetleri gibi insan kaynaklarının görevlerini içeren konuları 

yakından etkilemektedir. İnsan kaynakları biriminin yıldırma teşhisi için aşağıdaki 

unsurların üzerinde durması gerekmektedir. 



• Ceza, disiplin ve şikâyet mekanizmasının titizlikle çalışmasını sağlar ve bu 

süreçte hangi birey ve birimlerde yoğunlaşma olduğuna bakar. 

• İşe devamsızlık oranlarını inceler ve nedenlerini araştırır. 

• Verimlilik azalışlarını ilgili birim yöneticileriyle izler ve nedenlerini 

araştırır. 

• Moral, motivasyon analizlerini düzenli olarak yapar. 

 Bazı durumlarda yıldırma bizzat kurum yöneticileri veya kurum tarafından 

bilinçli olarak uygulanan bir davranıştır. İş yapmada yetenekleri az olan yöneticiler, 

kurbanlar ve günah keçileri bularak kendi başarısızlıklarını başkalarına yıkma 

gayreti içerisine girerler. Bazı durumlarda ise, yıldırma, patronlar tarafından çalışan 

sayısını masrafsız olarak azaltmada kullanılan bir yöntem haline gelmektedir. Bu 

durum, genellikle özel kuruluşlarda geçerli olmaktadır. Bu yöntem ile çalışan, 

yapılan yıldırma olayları karşısında pes eder ve kendi isteği ile örgütten istifa eder. 

Böylelikle, örgüt çalışana tazminat ödemek zorunda kalmaz. 

 Oluşan önemli bir sorunla başa çıkmada en önemli yol, sorun konusunda 

bilinçli olmaktır. Kişi, sorunun ne olduğunu ve nereden kaynaklandığını iyi bir 

şekilde analiz ederse başa çıkma yollarına da daha çabuk ulaşacaktır. Yıldırma ile 

mücadele yönteminde de çalışanların ve kurumun yıldırma konusunda bilinçli 

olması, sorunların çözümünde etkili olacaktır. 

 Kurumlarda yıldırmanın olup olmayacağını veya döngünün herhangi bir 

yerde kesilip kesilmeyeceğini, o kuruluşun kültürü ve felsefesi belirlemektedir. 

Günümüz uygar toplumlarında işyerlerinde cinsel ve ırksal tacize karşı tepkiler 

çoğalmıştır. Yıldırma konusunda da aynı derecede hassasiyet gösterilmesi 

gerekmektedir. Böyle durumlara temkinli yaklaşmak ve sorunların üzerine gitmek, 

kurumun kendi saygınlığını koruması açısından önem arz etmektedir. 

 3)   Toplumsal Mücadele Yöntemleri 

 İşyerinde çok basit zıtlaşmalarla başlayan yıldırma, öncelikle bireye, 

zamanla ailesine, çevresine, çalıştığı kuruma ve en nihayetinde yaşadığı topluma 

maddi manevi zararlar vermektedir. Bu hususta devlete, sendikalara ve topluma 

önemli görevler düşmektedir. 

 Yıldırma ile ilgili mücadele yöntemleri şöyle sıralanabilir: 

• Adı konmadıkça herhangi bir sorunla baş etmek pek mümkün değildir. O 

nedenle, yıldırmanın tanımlanması iyi bir şekilde yapılmalıdır. 

• Yıldırmayı önlemek için, kişi, kurum ve toplumda farkındalık yaratılmalıdır. 



• Yıldırma ile ilgili dayanışma dernekleri kurulmalıdır. 

• Çalışanların ve işverenlerin, broşür, seminer, televizyon ve radyo 

programlarıyla yıldırma konusunda bilinçlendirilmesi gerekmektedir. 

• Yıldırma mağdurlarının sağlık problemlerine çözüm üretebilecek uzman 

sağlık personeli yetiştirilmelidir. 

• Okullarda kişiye ve kişilik haklarına saygı içerikli dersler okutulmalıdır. 

• İşyerinde yıldırmada Fransa’da olduğu gibi öncelikle arabuluculuk sistemi 

devreye girmeli, işçi sendikaları ve temsilcilerine bu konuda yetkiler 

verilmelidir. 

• Çalışma bakanlığı ve diğer bakanlıklarda yıldırma ile ilgili teftiş birimleri 

kurulmalıdır. 

• Yıldırma konusunda, yasal düzenlemelerden öte sendika ve sivil toplum 

desteği oluşturulmalıdır. 

 Sendikalar, dil, din, ırk ve cinsiyet ayırt etmeksizin, çalışanların haklarına 

ve görevlerine sahip çıkmak amacıyla oluşturulmuş topluluklardır. Bireylerin tek 

başına mücadele gücünün yetersiz kaldığı durumlarda sendikalar devreye girerek 

toplu dayanışma göstermektedirler. Bunun yanı sıra, sendikalar, üyelerinin beden ve 

ruh sağlıklarını koruyacak ve gelişmelerini sağlayacak tedbirleri almakla 

yükümlüdürler. Sendika temsilcilerinin yıldırma sorunları ile mücadele edebilmeleri 

için yerine getirmeleri gereken hususlar şöyledir: 

• İşyerinde yıldırma davranışlarının araştırılması, 

• İş sözleşmelerine yıldırma ilgili maddelerin konması, 

• Psikolojik bakımdan sağlıksız iş ortamlarına yardım sağlanacak biçimde 

değiştirilebilmesi için lobicilik faaliyetlerinin yapılması. 

 Yıldırma insan hakları ihlalidir. Bu nedenle yalnızca bireyin yaşadığı bir 

sorun olarak algılanmamalıdır. Yapılan her türlü kötü eylem gibi, yıldırmanın da 

bugün işyerindeki herhangi bir çalışana uygulanıyorsa yarın da diğer çalışanlara 

uygulanabileceğini unutmamak gerekir. Böyle durumlarda önemli olan, toplum 

olarak mağdura yalnız olmadığını hissettirmektir. Mağdurun kendini yalnız 

hissetmesi, mağdura psikolojik olarak çok daha derin zararlar verebilmektedir. 

Haksızlık karşısında susmak, bir nevi haksızlığı yapana ortak olmak demektir. 



 Yıldırma ile toplumsal mücadelede sivil toplum kuruluşları ve derneklere de 

önemli görevler düşmektedir. Günümüz insanları, özellikle gelişmiş ülkelerde 

toplumsal gelişmeye katkı sağlamak amacıyla sivil toplum kuruluşları çatısı altında 

bir araya gelmektedirler. Yıldırma konusunda da mağdurlara yardımcı olabilmek ve 

onları bir çatı altında toplayabilmek ve seslerini daha etkili bir biçimde duyurabilmek 

için sivil örgütlenmelere gidilmiştir. Yıldırma mağdurlarına yardımcı olmak için ilk 

adım, 1997 yılında İngiliz gazeteci Andrea Adams tarafından kendi adında kurulan 

dernekle atılmıştır. 

 Çeşitli medya iletişim araçları ile yıldırma konusunda halkı bilinçlendirmek 

ve mücadele yöntemlerini çalışanlara duyurmak yıldırma ile mücadelede yardımcı 

olacaktır. Medya, toplumun her kesimini bilgilendirmede en etkili araçlardan biridir. 

Medya iletişim araçlarından televizyon, gazete veya diğer kitle iletişim araçları ile 

halk bilinçlendirilebilir ve bu yolla konunun kamuya mal edilmesi sağlanabilir. 

 Yıldırma konusunda toplum adına devletten gelebilecek en büyük destek 

yasal düzenlemelerin yapılmasıdır. Bu konuda, ülkemizde son dönemlerde çeşitli 

düzenlemelere gidilmiştir. 

 Yıldırma ile ilgili kanunlar ve yönetmelikler, ülkemizde somut olarak 2011 

yılında yerini almıştır. Yıldırma konusunda çeşitli kişi ve kurumlar tazminat 

cezalarına çarptırılmıştır. 

 Uluslararası düzeyde pek çok ülkede, sosyal hizmet kuruluşlarınca işletilen, 

24 saat açık telefon hatları bulunmaktadır. Buralarda çalışan eğitimi kişilere yıldırma 

konusunda eğitim verilmeli ve bireyleri daha iyi anlamaları sağlanmalıdır. Telefon 

yardım hatları mağdurlara yıldırma ile mücadele konusunda da yol gösterici 

olmalıdır. 

 Ülkemizde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yayınladığı genelge 

ile 2011 yılında kurulan “170 Alo Mobbing Hattı”, işyerinde her türlü psikolojik 

tacize uğrayan personele, soru, öneri, ihbar, şikâyet konusunda yardımcı olmaktadır. 

Gerek özel kesim işletmelerinde gerekse kamu kurumlarında görülen yıldırma 

davranışları, işyerinde başarılı ve yüksek performans gösteren kişilerin 

sindirilmesine ve tükenmişlik yaşamalarına neden olmaktadır. Bu durum, kurumu 

ileriye götürebilecek yetenekli kişilerin kayıplarına neden olmaktadır. Bu şekilde 

kaybolup giden beyin göçünü önlemek için toplumun, işyerlerinin ve devletin 

konuya ilişkin ortak stratejilerin belirlenmesi gerekmektedir. 

 III)   KAMU KURUMUNDA MOBBİNG: KAYSERİ MEB ÖRNEĞİ 

 Kayseri’de Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda çalışan öğretmenlerin 

iş yerlerinde mobbinge maruz kalma düzeyi ve sıklığı ile bu durumun, iş yaşamları 

üzerindeki etkisini incelemeye yönelik olan bu araştırmada nicel yöntemler 



kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak “Kayseri MEB’de Mobbinge Yönelik 

Eylemlerin Belirlenmesi İçin Kullanılan Anket Formu” Millî Eğitim Bakanlığı’na 

bağlı okullarda çalışan 50 öğretmene uygulanmış ve uygulanan anket çalışması 

SPSS programı ile analiz edilerek yorumlanmıştır. 

 Araştırmanın amacı, öğretmenlerin etnik kimlikleri, siyasi düşünceleri ve 

inandıkları dinleri ile mobbing uygulamaları arasında ilişki olup olmadığını ortaya 

koymaktır. 

Mobbing üzerine yapılan araştırmaların genelini özel sektör kuruluşları 

oluşturmaktadır. Bu konuda kamu kurumlarında yapılan incelemeler oldukça azdır. 

Var olan incelemeler de genellikle mobbingi genenl anlamda değerlendirmekte ve 

mobbingin özel sebeplerine inmemektedir. Bu çalışmada, Kayseri’nin Hacılar 

ilçesinde Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı 4 farklı okulda görev yapan öğretmenler 

üzerinde anket uygulanmış ve araştırmaya kurumsal anlamda farklılık katılmıştır. 

 Araştırmanın genel amacı çerçevesinde elde edilen verilerin istatistiki 

analizini yapmak için SPSS programından yararlanılmıştır. Ankete katılan kamu 

çalışanlarının cinsiyeti, medeni durumu, yaşı, eğitim durumu, iş yerindeki 

pozisyonu, kurumdaki çalışma süresi ve meslekteki kıdem süresi gibi demografik 

bilgilere ilişkin verilerin frekans ve yüzdeleri hesaplanarak tablolarda gösterilmiştir. 

Ayrıca kendini ifade etme ve iletişimin engellenmesine yönelik, sosyal ilişkilere 

yönelik, iş ve göreve yönelik, kişilik ve itibara yönelik ve son olarak kişisel sağlığa 

yönelik mobbingin var olup olmadığının analizi yapılmış ve yorumlanmıştır. 

 A)   DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE İLİŞKİN BULGULAR 

 

 

               Cinsiyet Sayı % Kümülatif (%) 

 Erkek 25 50,0 50,0 

Kadın 25 50,0 100,0 

Toplam 50 100,0  

        Tablo 1: Katılımcıların Cinsiyet Değişkenine Göre Dağılımı 

  

Ankete katılan öğretmenlerde kadın-erkek eşitliği sağlanmaya gayret gösterilmiştir. 

Bunun sebebi mobbingin var olup olmadığını doğru bir şekilde görmektir. 

 



              Yaş Sayı % Kümülatif (%) 

 25'ten Küçük 4 8,0 8,0 

25-35 Arası 15 30,0 38,0 

36-40 Arası 18 36,0 74,0 

41-50 Arası 10 20,0 94,0 

50'den Büyük 3 6,0 100,0 

Toplam 50 100,0  

   Tablo 2: Katılımcıların Yaş Değişkenine Göre Dağılımı 

 

 Ankete katılan öğretmenlerin çoğunluğu genç ve orta yaş nüfus olarak 

adlandırılan 25-40 yaş arasında yoğunlaşmaktadır. Ardından gençlik sonrası yaş 

kesimini oluşturan 41-50 yaş arası bir yoğunlaşma vardır. En az çoğunluğu ise en 

genç ve en yaşlı kesim olan 25’ten küçük ve 50’den büyük yaş kesimi 

oluşturmaktadır. 

 

  Medeni Durum Sayı % Kümülatif (%) 

 Evli 35 70,0 70,0 

Bekar 15 30,0 100,0 

Toplam 50 100,0  

Tablo 3: Katılımcıların Medeni Durum Değişkenine Göre Dağılımı 

 

 Ankete katılanların çok az bir çoğunluğunu en genç nüfus oluşturduğu için 

bekar sayısı azdır. Ankete katılanların büyük bir çoğunluğu orta yaş ve yaş nüfus 

olduğu için evli sayısı fazladır. 

 

 

 



   Eğitim Durumu Sayı % Kümülatif (%) 

 Lisans 35 70,0 70,0 

Yüksek Lisans 11 22,0 92,0 

Doktora 4 8,0 100,0 

Toplam 50 100,0  

Tablo 4: Katılımcıların Eğitim Durumu Değişkenine Göre Dağılımı 

 

  İşyeri Pozisyonu Sayı % Kümülatif (%) 

 Yönetici 6 12,0 12,0 

Çalışan 44 88,0 100,0 

Toplam 50 100,0  

Tablo 5: Katılımcıların İşyeri Pozisyonu Değişkenine Göre Dağılımı 

 

Kurumdaki Çalışma Süresi Sayı % Kümülatif (%) 

 6 Aydan Az 1 2,0 2,0 

6 Ay-1 Yıl Arası 12 24,0 26,0 

1-5 Yıl Arası 20 40,0 66,0 

6-10 Yıl Arası 7 14,0 80,0 

10 Yıldan Fazla 10 20,0 100,0 

Toplam 50 100,0  

Tablo 6: Katılımcıların Kurumdaki Çalışma Süresi Değişkenine Göre Dağılımı 

 

 

 



              Kıdem Süresi Sayı % Kümülatif (%) 

 6 Ay-1 Yıl Arası 2 4,0 4,0 

1-5 Yıl Arası 12 24,0 28,0 

6-10 Yıl Arası 9 18,0 46,0 

10 Yıldan Fazla 27 54,0 100,0 

Toplam 50 100,0  

Tablo 7: Katılımcıların Kıdem Süresi Değişkenine Göre Dağılımı 

 

 Tablo 4’te ankete katılanların eğitim düzeyinin lisansın altında olmadığı 

gözlemlenmiştir.  Bunun sebebi anketin öğretmenler üzerinde yapılmış olmasıdır. 

Ancak yüksek lisans yapan öğretmen düzeyi de azımsanmayacak kadar vardır. 

Doktora yapan öğretmenler ise kurum içi değişiklik ile öğretim görevliliğinden 

öğretmenliğe geçen kesimdir. 

Tablo 5’de ankete katılanların büyük bir çoğunluğunu çalışanlar 

oluşturmaktadır. Kurumlardaki yöneticilere (karşı aşağıdan yukarıya) mobbingin 

olup olmadığını görebilmek için de yöneticilere de anket yöneltilmiştir. 

 Tablo 6’da ankete katılanların şu anda çalıştıkları kurumdaki kaçıncı yılları 

olduğu görülmektedir. Buradaki amaç bulundukları kurumdan kaynaklı bir 

mobbingin olup olmadığını tespit etmektir. 

 Tablo 7’de ankete katılanların öğretmenlik görevini ne kadar süredir 

sürdürdükleri görülmektedir. Bunun amacı görevde uzun süre çalışmanın mobbing 

ile ilişkisinin olup olmadığını tespit etmektir. 

B)   POLİTİK VE DİNİ GÖRÜŞ İLE MOBBİNG İLİŞKİSİ 

 Çalışmanın bu kısmında, MEB’de görev yapan öğretmenlerin politik 

görüşleri ve dini inançları ile mobbing arasında bir ilişkisinin olup olmadığının 

analiz yapılacaktır. Katılımcılara yöneltilen, “Politik görüş ve dini inançlarınızdan 

dolayı baskı görüyor musunuz?” sorusu ile katılımcıların; kendini ifade etmeleri ve 

iletişimlerinin engellenmesine, sosyal ilişkilerine, iş ve görevlerine, kişilik ve 

itibarlarına, kişisel sağlığına yönelik mobbingin olup olmadığı tespit edilecektir. 

 



 1)   Kendini İfade Etme ve İletişimin Engellenmesine Yönelik Mobbing 

 

Chi-Square Tests Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 47,613a 12 ,001 

Likelihood Ratio 50,988 12 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 

32,808 1 ,000 

N of Valid Cases 50   

Tablo 8: Katılımcıların Politik ve Dini Görüşleri ile Kendilerini İfade Etme ve  

           İletişimlerinin Engellenmesine Yönelik Mobbing Arasındaki İlişki 

 

Katılımcılara, kendilerini ifade etme ve iletişimlerinin engellenmesine 

yönelik mobbing davranışları hakkında, “İşyerinde, kalabalık ortamda yüksek sesle 

azarlandığınız oluyor mu?”, “Yaptığınız işler haksız yere eleştiriliyor mu?”, “Özel 

yaşamınıza yönelik eleştiriler alıyor musunuz?”, “Yazılı veya sözlü tehdit alıyor 

musunuz?”, “Herhangi bir iletişim araçlarıyla rahatsız edici diyaloglara maruz 

kalıyor musunuz?” ve “Bakışlar ve imalar yoluyla herhangi biriyle iletişim kurma 

isteğiniz reddediliyor mu?” soruları yöneltilmiş ve bu sorular aracılığıyla 

öğretmenlerin politik ve dini görüşleri sebebiyle mobbinge maruz kalıp kalmadıkları 

analiz edilmiştir. Tablo 8’de görüldüğü üzere konuya dair Chi-Square analizi 

yapılmış ve büyük bir çoğunlukla arasında ilişki olduğu gözlemlenmiştir. 

2)   Sosyal İlişkilere Yönelik Mobbing 

Katılımcılara, sosyal ilişkilere yönelik mobbing hakkında, “Çevrenizdeki 

kişilerin sizinle konuşmaktan kaçındıkları oluyor mu?”, “Bulunduğunuz herhangi bir 

ortamda orada yokmuşsunuz gibi davranılıyor mu?”, “İş arkadaşlarınızın sizinle 

konuşmaları yasaklanıyor mu?” ve “Çalıştığınız kurumdaki davetlere ve sosyal 

faaliyetlere çağrılmadığınız oluyor mu?” soruları yöneltilmiş ve bu sorular 

aracılığıyla öğretmenlerin politik ve dini görüşleri sebebiyle mobbinge maruz kalıp 

kalmadıkları analiz edilmiştir. Tablo 9’da görüldüğü üzere konuya dair Chi-Square 

analizi yapılmış ve büyük bir çoğunlukla arasında ilişki olduğu gözlemlenmiştir. 



Chi-Square Tests Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 34,489a 12 ,001 

Likelihood Ratio 34,669 12 ,001 

Linear-by-Linear 

Association 

21,384 1 ,000 

N of Valid Cases 50   

Tablo 9: Katılımcıların Politik ve Dini Görüşleri ile Sosyal İlişkilerine  

               Yönelik Mobbing Arasındaki İlişki 

 

3)   İş ve Göreve Yönelik Mobbing 

 

Chi-Square Tests Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 30,796a 12 ,002 

Likelihood Ratio 36,618 12 ,000 

Linear-by-Linear Association 19,506 1 ,000 

N of Valid Cases 50   

Tablo 10: Katılımcıların Politik ve Dini Görüşleri ile İş ve Görevlerine  

                 Yönelik Mobbing Arasındaki İlişki 

 

Katılımcılara, iş ve göreve yönelik mobbing hakkında, “Sahip olduğunuz 

yeteneklerden daha az yetenek gerektirecek işler veriliyor mu?”, “İtibarınızı ve 

özgüveninizi düşürecek şekilde niteliksiz işler yapmanız isteniyor mu?”, “Görev 

yeriniz değiştiriliyor mu?”, “Herhangi bir bahane öne sürülerek önceden size verilen 

işler başkasına veriliyor mu?”, “Size mali yük getirecek zararlar veriliyor mu?”, 



“Çalışma ortamınız sizin isteğiniz dışında sık sık değiştiriliyor mu?” ve “Çalışma 

materyali veya benzeri kurum kaynaklarını kullanmanız engelleniyor mu?” soruları 

yöneltilmiş ve bu sorular aracılığıyla öğretmenlerin politik ve dini görüşleri 

sebebiyle mobbinge maruz kalıp kalmadıkları analiz edilmiştir. Tablo 10’da 

görüldüğü üzere konuya dair Chi-Square analizi yapılmış ve büyük bir çoğunlukla 

arasında ilişki olduğu gözlemlenmiştir. 

 4)   Kişilik ve İtibara Yönelik Mobbing 

 

Chi-Square Tests Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 39,684a 16 ,001 

Likelihood Ratio 49,990 16 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 

29,733 1 ,000 

N of Valid Cases 50   

Tablo 11: Katılımcıların Politik ve Dini Görüşleri ile Kişilik ve İtibarlarına  

                 Yönelik Mobbing Arasındaki İlişki 

 

Katılımcılara, kişilik ve itibara yönelik mobbing hakkında, “İş yerinizdeki 

çalışanlar arkanızdan kötü konuşuyor mu?”, “Hakkınızda asılsız ihbar ve dedikodu 

çıkarılıyor mu?”, “Psikiyatrik tedaviye ihtiyacınız varmış gibi davranılıyor mu?”, 

“Alaylı bakışlara maruz kalıyor musunuz?”, “El, kol hareketleriniz, sesiniz, 

yürüyüşünüz taklit edilerek alaya alınıyor musunuz?”, “Öz saygınızı etkileyecek bir 

iş yapmaya zorlanıyor musunuz?”, “Çabalarınız ve başarılarınız haksız bir şekilde 

eleştiriliyor mu?”, “Yaptığınız çalışmalar diğerlerinkinden çok takip edilip kontrol 

ediliyor mu?”, “Küçük düşürücü hakaretlere uğruyor musunuz?”, “Onur kırıcı 

isimlerle çağrılıyor musunuz?” ve “Meslektaşlarınızdan farklı kriterlerle 

değerlendiriliyor musunuz?” soruları yöneltilmiş ve bu sorular aracılığıyla 

öğretmenlerin politik ve dini görüşleri sebebiyle mobbinge maruz kalıp kalmadıkları 

analiz edilmiştir. Tablo 11’de görüldüğü üzere konuya dair Chi-Square analizi 

yapılmış ve büyük bir çoğunlukla arasında ilişki olduğu gözlemlenmiştir. 



5)   Kişisel Sağlığa Yönelik Mobbing 

 

 

Chi-Square Tests Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 31,029a 12 ,002 

Likelihood Ratio 30,833 12 ,002 

Linear-by-Linear 

Association 

14,863 1 ,000 

N of Valid Cases 50   

Tablo 12: Katılımcıların Politik ve Dini Görüşleri ile Kişisel Sağlıklarına 

                               Yönelik Mobbing Arasındaki İlişki 

 

Katılımcılara, kişisel sağlığa yönelik mobbing hakkında, “Fiziksel olarak 

görevinizin gerektirdiğinden daha ağır işler yapmaya zorlanıyor musunuz?” ve 

“Çalıştığınız iş yerinde sözlü saldırıya maruz kalıyor musunuz?” soruları yöneltilmiş 

ve bu sorular aracılığıyla öğretmenlerin politik ve dini görüşleri sebebiyle mobbinge 

maruz kalıp kalmadıkları analiz edilmiştir. Tablo 12’de görüldüğü üzere konuya dair 

Chi-Square analizi yapılmış ve bu ikisi arasında ilişki olduğu gözlemlenmiştir.  

C)   ETNİK KİMLİK İLE MOBBİNG İLİŞKİSİ 

Çalışmanın bu kısmında, MEB’de görev yapan öğretmenlerin etnik 

kimlikleri ile mobbing arasında bir ilişkisinin olup olmadığının analiz yapılacaktır. 

Katılımcılara yöneltilen, “Etnik kimliğinizden dolayı baskı görüyor musunuz?” 

sorusu ile katılımcıların; kendini ifade etmeleri ve iletişimlerinin engellenmesine, 

sosyal ilişkilerine, iş ve görevlerine, kişilik ve itibarlarına, kişisel sağlığına yönelik 

mobbingin olup olmadığı tespit edilecektir. 

 1)   Kendini İfade Etme ve İletişimin Engellenmesine Yönelik Mobbing 

Katılımcılara, kendilerini ifade etme ve iletişimlerinin engellenmesine 

yönelik mobbing davranışları hakkında, “İşyerinde, kalabalık ortamda yüksek sesle 

azarlandığınız oluyor mu?”, “Yaptığınız işler haksız yere eleştiriliyor mu?”, “Özel 

yaşamınıza yönelik eleştiriler alıyor musunuz?”, “Yazılı veya sözlü tehdit alıyor 



musunuz?”, “Herhangi bir iletişim araçlarıyla rahatsız edici diyaloglara maruz 

kalıyor musunuz?” ve “Bakışlar ve imalar yoluyla herhangi biriyle iletişim kurma 

isteğiniz reddediliyor mu?” soruları yöneltilmiş ve bu sorular aracılığıyla etnik 

kimlikleri sebebiyle mobbinge maruz kalıp kalmadıkları analiz edilmiştir. Tablo 

13’te görüldüğü üzere konuya dair Chi-Square analizi yapılmış ve büyük bir 

çoğunlukla arasında ilişki olduğu gözlemlenmiştir. 

 

Chi-Square Tests Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 32,587a 12 ,001 

Likelihood Ratio 36,630 12 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 

19,856 1 ,000 

N of Valid Cases 50   

            Tablo 13: Katılımcıların Etnik Kimlikleri ile Kendilerini İfade Etme ve       

                           İletişimlerinin Engellenmesine Yönelik Mobbing Arasındaki İlişki 

 

2)   Sosyal İlişkilere Yönelik Mobbing 

Katılımcılara, sosyal ilişkilere yönelik mobbing hakkında, “Çevrenizdeki 

kişilerin sizinle konuşmaktan kaçındıkları oluyor mu?”, “Bulunduğunuz herhangi bir 

ortamda orada yokmuşsunuz gibi davranılıyor mu?”, “İş arkadaşlarınızın sizinle 

konuşmaları yasaklanıyor mu?” ve “Çalıştığınız kurumdaki davetlere ve sosyal 

faaliyetlere çağrılmadığınız oluyor mu?” soruları yöneltilmiş ve bu sorular 

aracılığıyla öğretmenlerin etnik kimlikleri sebebiyle mobbinge maruz kalıp 

kalmadıkları analiz edilmiştir. Tablo 14’te görüldüğü üzere konuya dair Chi-Square 

analizi yapılmış ve büyük bir çoğunlukla arasında ilişki olduğu gözlemlenmiştir. 

 



Chi-Square Tests Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 41,496a 12 ,000 

Likelihood Ratio 50,132 12 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 

28,799 1 ,000 

N of Valid Cases 50   

Tablo 14: Katılımcıların Etnik Kimlikleri ile Sosyal İlişkilerine Yönelik  

                 Mobbing Arasındaki İlişki 

 

3)   İş ve Göreve Yönelik Mobbing 

 

Chi-Square Tests Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 34,488a 12 ,001 

Likelihood Ratio 41,537 12 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 

19,410 1 ,000 

N of Valid Cases 50   

Tablo 15: Katılımcıların Etnik Kimlikleri ile İş ve Görevlerine Yönelik  

                 Mobbing Arasındaki İlişki 

 

Katılımcılara, iş ve göreve yönelik mobbing hakkında, “Sahip olduğunuz 

yeteneklerden daha az yetenek gerektirecek işler veriliyor mu?”, “İtibarınızı ve 

özgüveninizi düşürecek şekilde niteliksiz işler yapmanız isteniyor mu?”, “Görev 

yeriniz değiştiriliyor mu?”, “Herhangi bir bahane öne sürülerek önceden size verilen 



işler başkasına veriliyor mu?”, “Size mali yük getirecek zararlar veriliyor mu?”, 

“Çalışma ortamınız sizin isteğiniz dışında sık sık değiştiriliyor mu?” ve “Çalışma 

materyali veya benzeri kurum kaynaklarını kullanmanız engelleniyor mu?” soruları 

yöneltilmiş ve bu sorular aracılığıyla öğretmenlerin etnik kimlikleri sebebiyle 

mobbinge maruz kalıp kalmadıkları analiz edilmiştir. Tablo 15’te görüldüğü üzere 

konuya dair Chi-Square analizi yapılmış ve büyük bir çoğunlukla arasında ilişki 

olduğu gözlemlenmiştir. 

4)   Kişilik ve İtibara Yönelik Mobbing 

 

Chi-Square Tests Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 55,101a 12 ,000 

Likelihood Ratio 67,336 12 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 

36,749 1 ,000 

N of Valid Cases 50   

Tablo 16: Katılımcıların Etnik Kimlikleri ile Kişilik ve İtibarlarına  

                 Yönelik Mobbing Arasındaki İlişki 

 

Katılımcılara, kişilik ve itibara yönelik mobbing hakkında, “İş yerinizdeki 

çalışanlar arkanızdan kötü konuşuyor mu?”, “Hakkınızda asılsız ihbar ve dedikodu 

çıkarılıyor mu?”, “Psikiyatrik tedaviye ihtiyacınız varmış gibi davranılıyor mu?”, 

“Alaylı bakışlara maruz kalıyor musunuz?”, “El, kol hareketleriniz, sesiniz, 

yürüyüşünüz taklit edilerek alaya alınıyor musunuz?”, “Öz saygınızı etkileyecek bir 

iş yapmaya zorlanıyor musunuz?”, “Çabalarınız ve başarılarınız haksız bir şekilde 

eleştiriliyor mu?”, “Yaptığınız çalışmalar diğerlerinkinden çok takip edilip kontrol 

ediliyor mu?”, “Küçük düşürücü hakaretlere uğruyor musunuz?”, “Onur kırıcı 

isimlerle çağrılıyor musunuz?” ve “Meslektaşlarınızdan farklı kriterlerle 

değerlendiriliyor musunuz?” soruları yöneltilmiş ve bu sorular aracılığıyla 

öğretmenlerin etnik kimlikleri sebebiyle mobbinge maruz kalıp kalmadıkları analiz 



edilmiştir. Tablo 16’da görüldüğü üzere konuya dair Chi-Square analizi yapılmış ve 

büyük bir çoğunlukla arasında ilişki olduğu gözlemlenmiştir. 

5)   Kişisel Sağlığa Yönelik Mobbing 

 

Chi-Square Tests Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 48,592a 16 ,000 

Likelihood Ratio 53,255 16 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 

20,370 1 ,000 

N of Valid Cases 50   

Tablo 17: Katılımcıların Etnik Kimlikleri ile Kişisel Sağlıklarına Yönelik  

                              Mobbing Arasındaki İlişki 

 

Katılımcılara, kişisel sağlığa yönelik mobbing hakkında, “Fiziksel olarak 

görevinizin gerektirdiğinden daha ağır işler yapmaya zorlanıyor musunuz?” ve 

“Çalıştığınız iş yerinde sözlü saldırıya maruz kalıyor musunuz?” soruları yöneltilmiş 

ve bu sorular aracılığıyla öğretmenlerin etnik kimlikleri sebebiyle mobbinge maruz 

kalıp kalmadıkları analiz edilmiştir. Tablo 17’de görüldüğü üzere konuya dair Chi-

Square analizi yapılmış ve bu ikisi arasında ilişki olduğu gözlemlenmiştir. 

Tablo 18’de ise yapılan araştırmanın ve yapılan anketin güvenirlik oranı 

görülmektedir. Güvenirlik oranı 1’e yaklaştıkça bu çalışmanın güvenilir olduğunu 

gösterir. Oran 0’a yaklaştıkça çalışmanın güvenilir olmadığı görülür. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,990 36 

Tablo 18: Güvenirlik Oranı 

 



 Son olarak; Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda çalışan öğretmenlerin 

politik ve dini görüşleri ile mobbing arasındaki bağlantıyı tespit etmek için sorulan 

“Politik ve siyasi görüşlerinizden dolayı baskı görüyor musunuz?” (Soru 1) 

sorusunun genel ortalaması Tablo 19’da görülmektedir. Bu tabloda görülen ortalama 

değer bir ile beş arasında değer alır (1≤ Ortalama ≤5). 1’e yaklaştıkça politik ve dini 

görüş ile mobbing arasında bir ilişkinin olduğunu 5’e yaklaştıkça da politik ve dini 

görüş ile mobbing arasında bir ilişkinin olmadığını gösterir. Ortalama değer 3‘ün 

altına düşerse ilişki olumsuz yönde yani mobbinge doğru eğilim göstermektedir. 

Fakat 3’ten büyük değer ise olumlu yönde bir eğilim var demektir. Bu tablodaki 

2,96’lık değer, öğretmenlerin politik ve dini görüşleri ile onlara uygulanan mobbing 

arasında bir bağlantı olduğunu gösterir. 

 
Örneklem Ortalama 

Soru 1 50 2,96 

Toplam Örneklem 50  

Tablo 19: Soru 1’in Genel Ortalaması 

 

Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda çalışan öğretmenlerin etnik kimlikleri ile 

mobbing arasındaki bağlantıyı tespit etmek için sorulan “Etnik kimliğinizden dolayı 

baskı görüyor musunuz?” (Soru 2) sorusunun genel ortalaması Tablo 20’de 

görülmektedir. Bu tabloda görülen ortalama değer 1 ile 5 arasında değer alır  

(1≤ Ortalama ≤5). 1’e yaklaştıkça etnik kimlik ile mobbing arasında bir ilişkinin 

olduğunu 5’e yaklaştıkça da etnik kimlik ile mobbing arasında bir ilişkinin 

olmadığını gösterir. Ortalama değer 3‘ün altına düşerse ilişki olumsuz yönde yani 

mobbinge doğru eğilim göstermektedir. Fakat 3’ten büyük değer ise olumlu yönde 

bir eğilim var demektir. Bu tablodaki 2,90’lık değer, öğretmenlerin etnik kimlikleri 

ile onlara uygulanan mobbing arasında bir bağlantı olduğunu gösterir. 

 
Örneklem Ortalama 

Soru 2 50 2,90 

Toplam Örneklem 50  

Tablo 20: Soru 2’nin Genel Ortalaması 

 

 

 



SONUÇ 

 

 Yenilenen kamu anlayışında şüphesiz en temel sorun mobbing olmuştur. 

Mobbing elbette birçok sebeple oluşabilir fakat mobbingi tetikleyen en temel faktör 

işyerinin olmazsa olmazı çalışanlardır. Çalışanların sahip oldukları ve inandıkları 

temel değerler de yine mobbingi ortaya çıkaran faktörlerin başında gelmektedir. 

Bu çalışmada insanların inandıkları din, taraftarı oldukları siyasi görüş ve 

sahip oldukları etnik kökene bağlı olarak mobbinge maruz kalıp kalmadıkları 

araştırılmıştır. Araştırma sonucunda görülmüştür ki kamu sektöründe çalışanlar 

inandıkları din, savundukları siyasi görüş ve etnik kimlikleri sebebiyle mobbinge 

maruz kalmaktadırlar. İnsanların sahip olduğu bu temel değerler göstermektedir ki 

kamu kurumlarında tarafsızlık ilkesi ihlal edilmekte ve etik ihlalleri yapılmaktadır. 

Bu ihlalle mücadele etmenin ve kamu görevlisi üzerindeki mobbingin 

azaltılmasının en temel yolu toplumsal olarak kişilerin din ve siyasi görüşe ve etnik 

kökene saygı kültürünün yerleştirilmesi gerekmektedir. Yani bu sorunun başlaması 

gereken yer toplumdadır. Toplumda oluşan saygı bilinci kişilere de yansıyacak ve 

genelden özele doğru bir mücadele oluşacaktır. 

Yine bu konuda mobbinge maruz kalan da bu konuda bilinçli olmalı ve 

mobbing konusunu iyice bilip bununla hem kişisel hem de toplumsal mücadele 

yollarını kavramalıdır. 

En nihayetinde mobbingle mücadelede devlete de büyük yükümlülük 

düşmektedir. Devlet de hem mobbing saldırganları hem de mobbing mağdurları 

hakkında ilgili süreçleri takip etmeli, olay meydana geldikten sonra değil olay 

gerçekleşmeden önlemleri almalı ve kamuda mobbing kavramının tanınmasına 

yardımcı olmalıdır. Böylelikle hem büyük hasarlar önlenmiş olur hem de etik 

ihlallerinin önüne geçilmiş olur. 
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