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OZET

i~YERiNDE YILDIRMA (MOBBiNG): HASTANE ORGUTUNDEBiR
DURUM SAPTAMA (:ALI~MASI
Siiheyla Orcin
Yiiksek Lisans, Rehberlik ve Psikolojik Damsmanhk Anabilim Dab
Tez Damsmam: Arzu Somay
Haziran, 2007, 132 sayfa

Bu cahsmamn amaci, K.K.T.C Lefkosa Devlet Hastanesi tum saghk personeli
ve idari kadro cahsanlan arasmda yildirma davramslan ve sikhgmi saptamaktir.

Lefkosa Devlet Hastanesi calisanlan arasmda yildirma davraruslanm ve
sikhgiru olcmek amaciyla Psikolojik yrldirma (mobbing) anketi uygulanrmstir. Anket
dort bolumden olusmustur. Giriste; demografik bilgiler, birinci bolumde; yildirma
davranislan, ikinci bolumde; yildirma davraruslan karsismda kiside goriilen
fizyolojik, psikolojik ve sosyal yasantilar, ucuncu bolumde ise; yildirmanm etkisini
azaltmak ve kurtulabilmek amaciyla kisinin yaptiklan girisimler gibi bilgilere yer
verilmistir. Arastirma verileri SPSS 12.0 programmda cozumlenmistir.

Arastirmanm bulgulannda, Lefkosa Devlet Hastanesi cahsanlanmn son 6 ay
cahstiklan is yerinde ya da daha onceki isyerlerinde yildirma davramslanna maruz
kalmadiklan anlasilrmsur.

Anahtar Kelimeler: Mobbing, Isyerinde Yildirma, Isyerinde

Zorbalik,

lsyerinde Duygusal Taciz, Isyerinde Psikolojik Taciz, lsyerinde Psikolojik Siddet
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ABSTRACT

MOBBING AT WORK: A CASE STUDY IN A STATE HOSPITAL

Siiheyla Orcin

Master, Guidance and Phychological Counseling Basic Science Section
Tez Damsmam: Arzu Somay
June, 2007, page.132

Abstract

The purpose of this study is to determine the mobbing behavior and its
frequency among the TRNC Nicosia State Hospital health and administrative
personnel.

A psychological mobbing questionnaire was applied to measure the mobbing
behavior and its frequency among the hospital staff. The questionnaire was consisted
of four sections: The first section contained demographic information, the second
section contained questions related to the mobbing behavior, the third section
contained questions related to psychological and social effects of the mobbing
behavior and finally the fourth section contained questions related to the victims'
efforts to avoid the mobbing behavior. SPSS 12.0 was used to analyze the data.

The research showed that, the Nicosia hospital staff were not exposed to
mobbing behavior neither at the hospital nor at the previous working places within
the last six months.
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ONSOZ
Yildirma, isyerinde cahsanlar, yoneticiler tarafmdan bireysel veya grupca
tekrarlanan saldmlar seklinde uygulanan bir cesit psikolojik baskidir. Yildirma
sendromu, calisanlara ustleri, astlan veya esit dtizeydeki cahsanlar tarafmdan
sistematik bicimde uygulanan her tur kotu muamele, tehdit, siddet, asagilama gibi
davramslan ifade eden anlamlar icermektedir, Bu tip davramslar sistematik bicimde
kisiyi aciz, savunmasiz etkinliklere maruz birakmaktadir.

Kavram, 1980' lerde ortaya cikrms ve Avrupa' da bircok tilkede yildirma
'

konusunda bircok cahsma yapilrrustir. Turkiyede bu konuda akademik cahsma ve
tez sayisi yeterli degildir. K.K.T.C'de yildirma kavrarm ile ilgili tez calismasi veya
akademik cahsmaya rastlanmamisnr. Bu cahsmamn bu konudaki boslugu
dolduracagmi ve gelecek cahsmalar icin bir baslangic olusturacagi beklenmektedir.
Aynca yildirmaya maruz kalan kisileri bu konuda aydmlatip yildirma ile basa cikrna
stratejileri gelistirmeleri acisindan katki saglayacagi dusunulmektedir. Orgutlerin
yildirmanm hem orgut yapisma hem de tilke ekonomisine vermis oldugu tahribatlan
ele almasi ve onlan bu konuda bilgilendirmesi ve onleme stratejileri olusturmalan
acisindan onemlidir,

Bu calisma bes bolumden olusmaktadir. Birinci boltlmde arastirmamn amaci,
problemi ve onemi yer almaktadir. Ikinci bolumde ise kuramsal cerceve ve
gelisimine yer verilmistir, Ucuncu bolumunde yontern, dorduncu bolumunde
bulgular ve analiz yer ahrken son bolumunde ise sonuc ve onerilere yer verilmistir.

Oncelikle alanda yetismernde onemli katkilan olan, arastirmanm her
asamasinda yardim ve destegini aldigim tez danismamm Yrd. Do9. Dr. Arzu
Somay'a, bana verdigi degerli fikirler icin Yrd. Do9. Dr. Anl Cansel, Yrd. Do9. Dr.
Ali Civelek ve Ali Bavik'e, arastirmamn yurutulmesini saglayan Lefkosa Devlet
Hastanesi yetkilileri ve personeline, tez cahsmam boyunca destegini esirgemeyen
aileme tesekkur ederim.
Siiheyla Orcin

Vll

i(:iNDEKiLER
SAYFA
ONAY

ii

OZET

iii

ABSTRACT

iv

.. ..
ONSOZ
. .
.
I <::IND EKILER

vii

TABLOLAR LiSTESi

xi

vi

~EKiLLER LiSTESi

xiii

EKLER LiSTESi

xiv

BOLUM I -ctuts
1.1.

Problem Durumu

1

1.2.

Arastirmanm Amaci ve Onemi

4

1.3.

Problem Ciimlesi ve Alt Problemler.

6

1.3.1. Problem Ciimlesi

6

1.3.2. Alt Problemler.

6

1.4.

Sayithlar.

7

1.5.

Simrhklar.

7

1.6.

Tarumlar

7

1.7.

Kisaltmalar.

9

BOLUM 11-KURAMSAL

<;ER(:EVE VE GELi~iM

2.1. Yildirmaya Kuramsal Bakis

10

2.1.1

Yildirma (Mobbing) Kavrammm Tammi ve Olusumu

13

2.1.2

Yildirma ile Catisma Kavramlan Arasmdaki Iliski

15

2.1.3

Yildirma ile Stres Kavramlan Arasmdaki ili~ki

26

2.1.3.1 Isyerinde Stresin Nedenleri

29

2.1.3.2 i~ Stresinin Birey ve Kurumlar Uzerindeki Etkileri

31

2.2. Isyerinde Yildirma Davramslan ve Sureci

32

Vlll

2.2.1

Yildirma Surecini Tamma

32

2.2.2.

Yildirma Davramslan Tipolojisi

33

2.2.3.

Yildirma Davramslan Tipolojisi ve Turk Kulturu

35

2.2.4.

Yildirma Sendromunun On Anahtar Etmeni

.35

2.2.5.

lsyerlerinde

.36

2.2.6.

Yildirrnanm Turleri

2.2.7.

2.3.

2.4.

2.5.

En Cok Uygulanan Yildirma Davramslan

.37

2.2.6.1.Hiyerar~ik (Dikey) Yildirma

38

2.2.6.2.Fonksiyonel

.39

(Yatay) Yildirma

Yildirmamn Dereceleri

.40

2.2.7.1.Birinci Derece Yildirma

.40

2.2.7.2.ikinci Derece Yildirma

.40

2.2.7.3.Uc;:lincli Derece Yildirma

.40

Zorbamn Kisilik Ozellikleri ve Psikolojik Yapilan

.41

2.3 .1. Zorbanm Kisilik Ozellikleri

.41

2.3.2. Zorbamn Kisilik Bozukluklan Acismdan Degerlendirilmesi

.46

2.3.3. Zorba Tipleri

52

2.3.4. Zorbanm, Yildirma Davraruslanm Baslatma Nedenleri

56

Magdurlann Kisilik Ozellikleri ve Psikolojik Yapilan

59

2.4.1. Magdurlann Kisilik Ozellikleri

59

2.4.2. Magdurlann Hedef Secilmelerindeki Olasi Nedenler.

61

2.4.3. Magdur Olmasi Muhtemel Dort Tip Kisilik

63

2.4.4. Yildirma Magdurlannm Tepkileri

63

2.4.5 Yildirmanm Magdurlar Uzerindeki Etkileri

65

2.4.6. Magdurlann Yildirma ile Basa Cikrna Yollan

71

Yildirmaya Neden Olan Yonetsel ve Orgutsel Faktorler

77

2.5.1.Yildirmanm Yonetsel ve Orgiitsel Nedenleri

77

2.5.2.Yildirmaya Neden Olan Orgut Tipleri

79

2.5.3.Y1ld1rmanm Uygulandigi Orgutlere Iliskin Sonuclar.

80

2.5.4.

2.5.3.1.Y1ld1rmanm Orgutlere Psikolojik Maliyetleri

81

2.5.3.2.Yildirmanm Orgutlere Ekonomik Maliyetleri

81

2.5.3.3.Yildirmamn Orgutlere Sosyal Acidan Maliyetleri

82

Orgutlerin Yildirmaya Karst Alabilecekleri Tedbirler.

82

lX

2.5.4.1. Ele Almmasi-Gereken Cevresel Tedbirler

84

2.5.4.2. Orgutte Bulunanlann Yam sira Potansiyel Zorbalarda
Ele Almmasi Gereken Tedbirler.
2.5.4.3. Zorbaliga

Ugrarms

Bireylerle

85
ilgili

Ele Almmasi

Gereken Tedbirler.
2.6.

86

ilgili Arastirmalar.

88

2.6.1.Yurt Dismda Yapilan Arastirmalar.

88

2.6.2. K.K.T.C'de Yapilan Arastirmalar.

93

BOLUM III - YONTEM
3 .1. Arastirma Modeli

94

3.2. Arastirma Grubu

95

3.3. Verilerin Toplanmasi.

99

3.4. Veri Toplarm Araclan

101

3.4.1. Kisisel Bilgi Formu

.101

3.4.2. Psikolojik Yildirma (Mobbing) Anketi

101

3.5. Uygulama

102

3.6. Verilerin Analizi

103

BOLUM IV - BULGULAR VE YORUM
4.1. Genel bulgular.

.104

4.2. Yildirmarun Turu ve Sikhgi Cinsiyet Acismdan

Anlamli Duzeyde

Farkhhk Gostermekte Midir? Alt Problemine Iliskin Bulgular

108

4.3. Saghk Personeli, Ytldirma Davramslan Sonucunda Fizyolojik, Psikolojik
ve Sosyal Belirtileri Hangi Oranda ve Sikhkta Gostermektedir? Alt
Problemine Iliskin Bulgular
4.4. Isyerinde Yildirma Davramslan

108
Kimler Tarafmdan Uygulanmaktadir?

Alt Problemine Iliskin Bulgular

111

4.5. Yildirma Davrarnslanndan Kurtulmak i9in Personelin Basvurdugu
Davranislar Nelerdir? Alt Problemine Iliskin Bulgular.
4.6. Personelin Yildirma Davramslanna
Iliskin Bulgular.

112

Tepkileri Nelerdir? Alt Problemine
.114

-----------.-----

X

BOLUM V - SONU<; VE ONERiLER
5.1. Sonuclar

115

5.2. Oneriler.

115

KAYNAK<;A

118

Xl

T ABLOLAR LiSTESi

TABLO ADI

SAYFA

Tablo 2.1 Isyerindeki Saghkli Catisma Ortami ile Yildirma Uygulanan Ortam
Arasmdaki Farkhhklar

25

Tablo 2.2. Stres Belirtileri

28

Tablo 2.3

i~

Stresinin Birey Uzerindeki Etkileri

31

Tab lo 2.4 Leymann'm Yildirma Tipolojisi

33

Tablo 2.5 Yildirma Tipolojisi

34

Tab lo 2.6 On Anahtar Etmen

36

Tablo 2.7 Yildirma Dereceleri ve Magdurun Sagligi Uzerine Etkileri

70

Tablo 2.8.Magdurun Yildirma ile Basa Cikmada Kullanabilecegi Stratejiler.

73

Tablo 3.1 Arastirma Grubunun Cinsiyete Gore Dagilimi ve Yuzdesi

95

Tablo 3.2 Arastirma Grubunun Yasa Gore Dagihmi ve Yuzdesi

96

Tablo 3.3 Arastirma Grubunun Uyruga Gore Dagihrrn ve Yuzdesi

96

Tablo 3.4 Arastirma Grubunun Medeni Duruma Gor~ Dagihrm ve Yuzdesi

97

Tablo 3.5 Arastirma Grubunun Egitim Durumuna Gore Dagihmi ve Yuzdesi

97

Tablo 3.6 Arastirma Grubunun Su An Gorev Yapilan Kurumdaki Hizmet Yilma
Gore Dagihmi ve Yuzdesi

98

Tablo 3.7 Arastirma Grubunun Cahsma Hayati lcinde Bulunulan Yil Suresine Gore
Dagihrm ve Yuzdesi

99

Tablo 4.1 Saghk Personelinin Maruz Kaldiklan Yildirma Turlerine Gore Frekans ve

Y uzdelik Dagihmlan
Tablo 4.2 Yildirmarun Turli ve Sikligirun Cinsiyete Gore T-Testi Sonuclan

104
108

Xll

/

Tablo 4.3 Yildirma Davramslan Sonuclanmn Fizyolojik, Psikolojik ve Sosyal
Belirtilerine Gore Turleri ve.Oranlan

109

Tablo 4.4 Isyerinde Yildirma Davramslannm Kimler Tarafmdan Uygulandigma
Iliskin Frekans ve Yiizdelik Sonuclan

111

Tablo 4.5 Yildirma davramslanndan Kurtulmak Icin Personelin Basvurdugu
Davrams Turleri ve Oranlan

112

Tablo 4.6 Personelin Yildirma Davramslanna Tepki Turleri ve Oranlan

114

xm

SEKiLLER LiSTESi

SEKiL

Sekil 1. Catisma Durumunda Yildirma Asamalan

SAYFA
19

XIV

EKLER LiSTESi

EKLER

Ek-1 Psikolojik Yildirma (Mobbing) Anket Formu

SAYFA
128

1

BOLUMI

GiRiS

Bu bolumde

arastirmanm

problemi durumu, amaclan,

problem cumlesi ile sayiltilar ve smirhhklar

onemi belirtilerek

ifade edilmistir, Aynca bu bolumde

onemli kavramlara ve kisaltmalara da yer verilmistir.

1.1. Problem Durumu

Son yillarda yonetim ve cahsma psikolojisi alanmda calisma yapan bilim
adamlan, isyeri baglantih psikolojik bir sorundan kaynaklanan yeni bir isyerinden
uzaklasma

olgusu

saptanuslardir.

Baslangicta

isyerinde

var

olan

rekabetten

kaynaklanan psikolojik baskilardan dolayi ortaya 91kt1g1 dusunulen, ancak varhgi ve
boyutunun onemi daha once fark edilmeyen ve ozellikle istifa ederek isyerlerinden
aynlan cahsanlar arasmda stk gorulen bu olguya, yildirma denilmektedir

(Tmaz,

2006)

Psikolojik

teror

ya

da

kapsamaktadir. Bu tip davraruslar
kisiyi

aciz,

birakmaktadir.

savunmasiz,

kaba,

yildirma,

is

hayatmda

ahlak

d1~1

sistematik bicimde bir kisiye karsi yapilan ve
cirkin

Bu dusmanca davramslann

ve surekli

zorbaca

etkinliklere

maruz

sikligi ve devam suresinin uzunlugu,

kiside onemli bir derecede akil sagligi sorunlan, psikosomatik bozukluklar
mutsuzluklarla sonuclanmaktadir

iletisimi

ve sosyal

seklinde tammlayip mobbingin psikolojik teror ve

agir zihinsel izlerine odaklanmaktadir (Leymann, 1996).

lsyerinde yildirma anlamma gelen mobbing kavrami, magdurun kurbanm
isini olumsuz olarak etkileyen davramslar olarak tammlamaktadir (Djurkovic, 2006).

2

Yildirma, orgu: icinde gerilimin ve catismah bir iklimin olusmasina neden
olan tum psikolojik

faktorlerin birlesimi sonucunda ortaya cikan, orgut saghgmi

bozan, cahsanlann

i~ doyumunu

olumsuz

sorundur. Bu sorun cozumlenemedigi
uyumsuzluk
yapisma

bas gostermekte

gore

arastirmacilar
yildirmaya

hem

dikey

takdirde cahsanlar ve yoneticiler

ve is verimliligi
hem

dikey yildirmanm

de yatay

dusmektedir.

olarak

-ustlerin astlanna

gore 90k daha fazla oldugunu

yildirma davraruslanm

yonde etkileyen temel bir orgutsel
arasmda

Yildirma

orgutun

uygulanabilmektedir.

Fakat

uygulanan yildirmanm-

yatay

saptarrnslardir.

Orgiit, bu uygulanan

gormezden gelir ya da desteklerse bu durumda isyerinde

yildirma gerceklesmis olmaktadir (Tmaz, 2006).

Yildirmanm kisi uzerindeki etkisi de oldukca olumsuzdur. Kisinin saygisiz ve
zararh bir davranism hedefi olmasiyla baslayan bir surectir. Onceleri bir kisinin ya da
bazi kisilerin, bir kisiye ya da birkac kisiye dusmanligi biciminde gelisen orgutsel
yildirma sonucunda magdur, once kendine donuk sorgulama, sucluluk duygulan
yasamaya baslamaktadir. Surec, ise karsi kayrtsizhk, bikkmlik, yilgmhk, performans
dil~ilkltigil ile devam etmekte ve yiiksek oranda istifa ya da ciddi rahatsizliklarla
sonuclanabilmektedir.
yasamrken,

Orgut

icinde

is doyumu

ve orgute

baghhkta

isgucu devir oramnda gozle gorulnr artis yasanmaktadir.

azalma
Isyerinde

yildirma sureci icinde en buyuk zaran goren magdur bireydir. Kasith ve sistemli
olarak tekrarlanan yildmnarun

etkileri, birey uzerinde birikimli zararlar seklinde

ortaya cikmaktadir (Tmaz, 2006).

Bu zararlar depresyon, panik atak krizleri seklinde ortaya cikan anlamsiz
korkular ve heyecanlar, yiiksek tansiyon, tasikardi, konsantrasyon bozuklugu, ellerin
terlemesi ve titremesi, yersiz sicak basma ya da usume duygusu, titreme, bogazda
dugum, bas agnlan, basta agirhk hissetme, sirt agnlan, bagisikhk sisteminde dusus,
mide-bagirsak

rahatsizhklan,

terkedilmislik

duygusu, istahsizhk,

zayiflama,

deri

uzerinde dokuntuler ve kasmtilar olarak cesitli psikolojik, fiziksel rahatsizhk ya da
bozukluklar seklinde

kendini gostermektedir (MacIntosh, 2006).

Daha az siklikta

rastlanan ve daha agir olgularda ise, magdur bireylerde bir cesit travma sonrasi stres
bozuklugu ortaya cikabilmektedir.

3

Yildirmarun olumsuz etkileri sadece bireysel boyutta kalmayip ekonomik,
sosyal ve toplumsal

acidan ciddi zararlara neden olmaktadir.

Gerekli onlemler

almmadigi takdirde i.ilkeye maliyeti de oldukca olumsuz bir bicimde yansiyacaktir.

Tiirkiye'de bu olgu uzerinde 90k fazla arastirma olmamakla birlikte az da olsa
bazi arastirma ve tezlere

rastlanmaktadir.

Orgutlerde kullamlan

zorba ve kaba

davranislar i.ilkemizde yildirrna olarak ifade edilmeye baslanrmstir (Baltas, 2002;
Yuceturk, 2006; Arpacioglu,

2006; Cobanoglu,

2005; Tmaz, 2006; Asanakutlu,

2006). Yapilan arastirmaya gore K.K.T.C'de yildirma ile ilgili bilimsel ve akademik
calismalara rastlanmarmstir. Arastirmalara gore yildirmanm gorulmesi muhtemel bir
sektor olan saghk sektorunde,

bu tur bir arastirmaya

rastlanmarms

olmasi, bu

cahsmanm yapilmasi geregini ortaya cikarrmstrr.

Bu arastirmamn

problemi,

K.K.T.C.'de

Lefkosa

saghk personeli arasmda yildirmarun olup olmadigimn,

Devlet Hastanesi'ndeki
yildirma davramslannin,

yildirma davraruslanna karsi kiside olusan fizyolojik, psikolojik, sosyal etkilerin
yildirmaya

maruz kalan

kisinin

ve

gostermis oldugu tepkilerin belirlenmesine

yoneliktir,

Bu cahsma ile devlet kurumunda isyerinde psikolojik siddetin ne oldugu,
yaygmligi, basa cikma yollan konusunda guncel, gi.ivenilir bilimsel veriler sunmak,
literature dayah bilgiler isiginda cahsanlan bilgilendirmek amaclanmaktadir.

4

1.2. Arastirmanm Amaci ve Onemi

Yurtdismdaki

cesitli gelisrnis i.ilkelerde tammlama, yildirmanm

yildirma davramslan,

zorbanm

ve magdurun

orgutsel acidan degerlendirilmeleri,
tedbirleri

bireyin

kisilik ozellikleri

dereceleri,

ve psikolojileri,

ve orgutun yildirmaya karsi alacagi

genis bir bicimde ele alrmslardir. Aynca Avrupa Birligi'ne bagh bircok

ulkede yildirmaya karsi yasal duzenlemeler yapilrmsnr.

Avrupa Birligine uye ulkelerde gerceklestirilen

kapsamh

bir arastirmarnn

bulgulan ise, en az 12 milyon kisinin mobbinge maruz kaldigi dogrultusundadir.
rakam, cahsan nufusun
mobbinge ugrayanlann

yuzde sekizini ifade etmektedir.
oram, ingiltere'de

Cahsan

nufusa

Bu
gore,

yi.izde 16, lsvec'te yi.izde 10, Fransa ve

Finlandiya'da

yuzde 9, irlanda ve Almanya'da

yuzde 8, Ispanya,

Belcika ve

Yunanistan'da

yuzde 5, italya'da ise yuzde 4 olarak bildirilmektedir. 2000 Yilmda

gerceklestirilen bu arastirmanm verileri isiginda A vrupa Parlamentosu' nda, gunden
gune daha korkutucu boyutlara ulasan bu olaya karsi sosyal, insani ve ekonomik agir
bedellerden

korunmak icin ortak onlemlerin

belirlenmesinin

gerekliligi

dile

alinmasmm

getirilmektedir

(Tmaz,

ve mi.icadele yollannm
2006).

Tiirkiye'de

ise

yildirmaya ugrayan kisi sayisi hakkmda heni.iz bir calisma yapilmamistir, Hatta bu
olgu Tiirkiye Iiteratiirime

yeni girmis ve az da olsa bilimsel

ve akademik

cahsmalarda yer almaya baslamistir.

K.K.T.C'de
rastlanmanustir.
davramslanrun
arastmlmarrustrr.

ise yildirma
Dolayisiyla

uygulandigi,

ile

ilgili

K.K.T.C. 'de
sikligi,

bilimsel
cahsanlar

bireyde

ve

akademik

uzerinde

ve orgutlerde

cahsmalara

ne tiir yildirma
olusturdugu

etkiler

Bu cahsma ile yildrrmarun gorulme ihtimali yuksek olan saghk

sektoninde boyle bir arastirmarun daha once hie yapilmamis olmasi, bu cahsmanm
gerceklestirilmesi geregini ortaya cikarrmsur.
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Yildirmarun olumsuz etkileri sadece bireysel boyutta kalmayip ekonomik,
sosyal ve toplumsal

acidan

ciddi zararlara

neden olmaktadir.

Bu cahsmarun

amaclanndan biri de bu konuda farkmdaligi olusturmak ve daha sonraki cahsmalar
icin bir baslangic

olusturarak

gerekli

onlemlerin

almmasi

ve cahsanlar
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yildirmadan koruyucu yasalann cikanlmasi icin on ayak olabilmektir.

Bu

arastirma,

betimsel

bir

cahsmadir.

Betimsel

cahsma;

cok sayida

elemandan olusan bir evrende, evren hakkmda genel bir yargiya varmak amaci ile,
evrenin

tiimii

ya

da

ondan

almacak

bir

grup

uzerinde

yapilan

tarama

diizenlemeleridir (Karasar, 1986).

Bu cahsmada, K.K.T.C Lefkosa Devlet Hastanesi'nde

cahsan idari kadro,

doktor, hemsire, tibbi sekreter, sekreter, teknisyen, istatistik sorumlulan, hademe ve
diger cahsanlar arasmdaki yildirma davramslan,
kiside

olusabilecek

fizyolojik,

psikolojik,

yildirma davramslan

sosyal

etkiler

ve

sonucunda

kisinin

yildirma

davramslanna verdigi tepkileri arastmlmistir.

Saghk cahsanlan uzerinde yapilnus bu cahsma ile dolayh olarak, hastanede
yildirmayi yasayan, fakat yasadiklanna
bilinclendirmek

amaclanrrustir.

Cunku

bir anlam veremeyen kisileri ve toplumu
magdur,

yildirmaya

maruz

kaldiginda

zamanla kendini suclamakta, sorgulamakta ve hem kendine hem de yasadigi topluma
<

yabancilasabilmektedir.

Bu arastmna, saghk cahsanlanru bilinclendirmesi,

kavrammm

ve hastane

damsmanhk

tamtum
ve

egitim

yoneticilerinin

hizmetlerinden

olusturmasi acismdan onemlidir.

yildirma

yararlanmalan

mobbing

onlemlerine

konusunda

iliskin

farkindahk
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K.K.T.C.'de boyle bir cahsmarun daha once yapilmanus olmasi nedeniyle, bu
arastirma

oncelikle

arastirmamn,

bilimsel

daha

soma

Iiteratiirde bir ilk olma ozelligi tasimaktadir.
yapilacak

arastirmalar

19m

kaynak

Bu

olabilecegi

dusunulmektedir.

1.3. Problem Ciimlesi ve Alt Problemler

1.3.1. Problem Ciimlesi

Lefkosa

Devlet

Hastanesi

saghk

personelinin

mobinge

maruz

kalma

durumlanm saptamak amaciyla gerceklestirilmis olan bu calismada problem cumlesi
asagidaki gibi kurulmustur:

"Lefkosa Devlet Hastanesinde cahsrnakta olan saghk personelinin yildirmaya
maruz kalma durumlan ve sikligi nedir?"

1.3.2. Alt Problemler

Arasnrmarun genel amacma bagli olarak asagidaki sorulara yamt aranmistir:
1.

Y ildirmaya

ugrama,

cinsiyet

acisindan

anlamh

duzeyde

farkhlik

gostermekte midir?
2. Saghk personeli, yildirma davramslan sonucunda fizyolojik, psikolojik ve
sosyal belirtileri ~angi oranda ve sikhkta gostermektedir?
3. Isyerinde yildirma davrarnslan kimler tarafmdan uygulanmaktadir?
4. Yildirma davramslanndan kurtulmak icin personelin basvurdugu
davramslar nelerdir?
5. Personelin yildirma davramslanna tepkileri nelerdir?
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1.4. Sayithlar

1. Arastirmaya katilan cahsanlann tamarm, "yildirma olcegi" sorulanm durust,
icten ve yansiz olarak yamtlamislardir.
2. Kullamlan olcme araclan olctukleri ozellikler bakimmdan gecerli ve
giivenilirdirler.
3. Olcme araclanna verilen yamtlar mevcut durumu ve gercegi yansrtmaktadir.

1.5. Sunrhhklar

Bu arastirma asagidaki sirurhhklar cercevesinde ele almarak yurutulmustur.

1.

Bu arastirmanm anket sonuclan, Saghk Bakanhgi'na bagli Lefkosa
Devlet Hastanesi, idari kadro, doktor, hemsire, tibbi sekreter,
sekreter, teknisyen,

istatistik sorumlusu, hademe ve diger

calisanlanndan elde edilmistir.
2.

Arastirmada, hastanede cahsan personelin is yogunlugu nedeniyle
zaman suurhligi soz konusu olmustur.

3.

Arastirma,

hastanenin

temizlik

sirketinin

ihale

doneminde

olmalanndan dolayi ankete katihm, temizlik sirketi disindaki diger
personel ile simrhdir.

1.6. Tammlar

Nevroz: Psikotik bozukluklar disinda kalan tum duygulammsal bozukluklan

kapsayan bir akil bozuklugu. Sinir hastaligi, kisinin yasammda durumuna uygun
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olamn otesinde psikolojik agn, sikmti ifade eden ve kisinin kisiligine yabanci, kabul
edilemez belirtileri ya da belirti gruplanm kapsayan, kisinin gercegi degerlendirme
yetisini bozmayan, sosyal olcutleri ileri derecede bozmayan ve kisiyi yasammda ileri
derecede yetersiz kilabilen, halen fiziksel bir nedeni gosterilmemis,

bir zihin/akil

bozuklugudur (Psikiyatri Sozlugu, 1999).

Magdur:

Isyerinde cogunlukla basansi, bilgisi, olumlu tavirlan ya da dusuk

oz-deger bilinci ve karakter ozellikleri gibi nedenlerle

bazi kisilerin ya da gruplann

hedefi haline gelen ve yildirma uygulanan bireylere denilmektedir.

Post-Travmatik Stres Bozuklugu: Agrr bir fiziksel ya da ruhsal yaralanma
sonrasi yuklenme-zorlanma bozuklugu. Bu bozuklugun temel ozelligi: kisinin
kendisinin dogrudan maruz kaldigi olum tehdidi, agir yaralanma, iskence ya da boyle
bir duruma sahit olmasi ya da aile iiyelerinden birinin boyle durumlara maruz
kaldigim ya da beklenmedik ve feci bir sekilde oldugunu haber almasi gibi zihinsel
ya da fiziksel yaralanmadan ve yiiklenmeden-zorlanmadan soma, bir ay sure ile, bu
durum ile iliskili olarak ileri derecede bir korku ve caresizlik icinde olmasi, sahit
olduklanm istemedigi halde imgeler, dusunceler ya da algilamalar seklinde tekrar
tekrar yasamasi, travma ile ilgili olan uyanlardan kacmmasi, kimi zaman aym seyler
olacakrms gibi ya da oluyormus gibi hissetmesi, o olaylara kismen benzeyen
durumlara ya da uyanlara maruz kaldigi zaman yogun bir psikolojik ve fizyolojik bir
tepki gostermesi genel bir hissizlik icinde olmasi gibi belirtileri gostermesi ile
tammlanan bir bozukluk (Psikiyatri Sozlugu, 1999).

-,,

Semptom: Nitelik, belirti. Hastahgin oznel algilanmasi, Hastamn anormal bir
fiziksel ya da zihinsel durumunu belirten bir goruntu (Psikiyatri Sozlugu, 1999).

Yildrrma: Isyerinde bazi kisilerin ya da gruplann ceteleserek sistematik
yipratma hareketi uygulayip haksiz yere suclama, ima, kinaye, dedikodu yoluyla
itiban sarsma, kucuk dusurme, taciz, duygusal istismar ve siddet uygulayarak, bir
kisiyi, isyerinin disina cikmaya zorlayan kotu niyetli bir girisimdir.
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Yrldirma Sendromu: Haksiz suclama, kucuk dusurme, genel taciz, duygusal
eziyet ve psiko-teror uygulamak yoluyla, bir kisiyi isyerinden dislamayi amaclayan,
kotu niyetli eylemlerden olusan guce denilmektedir.

Zorba:

i~ yerinde yildirma eylemini uygulayan kisiye denilmektedir.

1. 7. Kisaltmalar

Ark. : Arkadaslan
Akt.: Aktaran
Bozuk.: Bozukluklar

Om. . Omek
DSM-IV: Diagnostic and Statistical Manual Of Mental Disorders
K.K.T.C: Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti
PTSD: Post Travmatik Stres Bozuklugu
SPSS: Sosyal Bilimler icin istatistik paket prograrru
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BOLUMII

KURAMSAL (:ER(:EVE

Bu bolumde yildirmaya kuramsal bakis, isyerinde yildirma davramslan ve
sureci, zorbanm kisilik ozellikleri ve psikolojik yapilan, magdurun kisilik ozellikleri
ve psikolojik yapilan, yildirmaya neden olan yonetsel ve orgutsel faktorler ile yurt
disinda ve K.K.T.C'de yapilan arastirmalar yer almaktadir.

2.1. Yrldrrmaya Kuramsal Bakis

Latince "kararsiz kalabahk" anlamma gelen "mobile vulgus" sozcuklerinden
tureyen "mob" sozcugu, ingilizce kanun d1~1 siddet uygulayan duzensiz kalabahk ya
da cete anlamma gelmektedir. "Mob" kokunun ingilizce eylem bicimi olan
"mobbing" ise; psikolojik siddet, kusatma, taciz, rahatsiz etme ya da sikmti verme
anlamma gelmektedir (Oxford Advenced Learner's Dictionary, p.819).

Mobbing kavrami ilk olarak 1960'larda hayvan davramslanm inceleyen
etolog Konrad Lorenz tarafmdan bazi hayvan hareketlerini tarif etmek icin
kullamlrmstir. Lorenz bu kavrarm biiyiik bir hayvamn tehdidine karsi, kendisinden
daha kiiciik hayvan gruplannm gostermis oldugu tepkiyi ifade etmek amaciyla
kullanmistir. Cocuklann okullarda birbirlerine karsi hareket tarzim inceleyen
Heinemann aym terimi 1972'de bir grup cocugun, tek bir cocuga karsi yaprms
oldugu zorbaca hareketleri aciklamak icin kullannustir (Ergenekon, 2006).
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Kavram 80'li yillarda, Leymann mobbing terimini isyerlerinde yetiskinler
arasmda da benzeri grup siddetini kesfettiginde kullamldi. Leymann bu davramsi
once Isvec'te arastirdi, daha sonra Almanya'da kamunun dikkatine sundu. Kendisine
isyerinde "zor kisiler" olarak bildirilen kisileri arastirdi ve bunlarm baslangicta "zor"
olmadigim

belirledi. Bir kez

"zor" olarak tanimlandiklannda,

firmalann

onlan

kovmak icin baska nedenler yarattiklanm saptayip, bu bulgulan ilk defa 1984 'te ilk
raporunda yaymladi. Leymann'm raporlan dogrultusunda, ozellikle Norvec, Birlesik
Kralhk, irlanda, Isvicre Avusturya, Macaristan,

italya, Fransa, A vustralya,

Zelanda,

90k arastirmalar

Japonya

ve

Guney

Afrika'da

pek

Y eni

yapilrms

ve

yapilmaktadir (Davenport ve ark.,2003).

"Mobbing" olgusunun tarumi icin birbirinden farkh terimler kullamlmaktadir.
Birlesik Kralhk ve ingilizce konusulan bazi ulkelerde, "isyerinde zorbahk" ya da
sadece "bullying

(zorbahk)"

terimi kullamlmaktadir.

Uluslararasi

i~

Ofisi (ILO)

Duncan Chappell ve Vittorio Di Martino'nun raporunda ise "isyerinde siddet" olarak
tarumlanmaktadir.

Leymann

makalesinde

bu kavrami "mobbing

psikolojik

teror" olarak kullanmayi

tercih etmistir. Dr. Loraleleigh

"isyerinde

duygusal taciz" terimini kullanrmstir. Emily S. Bassman

ve isyerinde
Keashly ise
bu terimi

"isyerinde taciz" olarak kullamrken; Judith Wyatt ile Chauncey Hare "is tacizi"
olarak kullanrmstir (akt. Davenport ve ark.,2003). Fransa da mobbing, psikolojik
"'(moral) taciz seklinde tarumlanmaktadir (Bukspan, 2004).

Bunun yam srra terminolojide isyerlerindeki bu eylemleri ifade etmek icin:
. "bullying"

(zorbahk),

"mistreatment"

"work

or employee

abuse"

(kotii muamele ), "victimization"

(is ya da isgoren

(kurban

tacizi),

etme ), "intimidation"

(gozdagi verme ), "verbal abuse" (sozlu taciz), "horizontal violence" (yatay siddet )
gibi kavramlar da kullamlmaktadir (Tmaz, 2006). Aynca "stalking (sezdirmeden ava
yaklasmak)

ve

"workplace

syndrom

kullamlmaktadir (Cobanoglu, 2005).

(isyeri

sendromu)

tammlamalan

da
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Ancak

bu kavramlar

arasmda

en yaygm olarak kullamlan

"bullying",

"mobbing" ten farkh olarak, fiziksel saldm ve tehdit anlami da icermektedir. Bu
davramsi sergileyenler ile bu davramsa maruz kalanlar arasmda bir guc dengesizligi
vardir. Bullying, daha 90k kaba davrams ve sozler olarak uygulamrken mobbing, her
tiir incitici

ve

kiicuk

dti~tirticti

tutum

ve

davrams

oruntusu olarak ortaya

cikarmaktadir. Isyerlerinde soyut bir siddet biciminde baslayan mobbing olgusu
sonucunda, mobbinge maruz kalan kisi, sosyal ortamdan uzaklastmhr. Bu olguda
fiziksel siddet 90k nadir gorulmektedir. Zorbaligm aksine, sadece duygusal ya da
psikolojik siddeti ifade eden mobbingin sonuclan ise, hem psikolojik hem de fiziksel
olabilir (Tmaz, 2006).

ingiltere'de ve ingilizce konusulan bazi tilkelerde, mobbing davramslan
olarak adlandmlan pek 90k davranisi ifade etmek amaciyla, "bullying" (zorbahk)
kavrammm kullamldigi gorulmektedir. Askeri orgutlerde, okullarda ya da cesitli
isyerlerinde, bireye oncelikle ruhsal yonden zarar verici, kisiligini taciz edici
davrams ve eylemlerin incelenmesine yonelik yapilan calismalarda, farkh arastirrna
gruplan tarafmdan farkh terminoloji kullarulmaktadir. Ancak ayirt edici ozelligi
belirtmek icin "bullying at school" ( okulda zorbahk), "bullying at workplace"
(isyerinde zorbahk), vb. gibi zorbaligm ortaya 91kt1g1 yer belirtilmektedir (Tmaz,
2006).

Leymann

(1996),

"mobbing"

ve

"bullying"

kavramlannm

kullamm

alanlanmn aynlmasi gerektiginin belirtmektedir. Okullarda cocuklar ve gencler
arasmdaki zarar veren eylemler icin "bullying" kavrarrum, isyerlerinde yetiskinler
arasmda gorulen dusmanca davramslar ise "mobbing" kavrammi kullanmak
gerektigini ifade etmektedir.
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Turkiye 'de yapilan arastirmalarda
"psiko-teror",

"yildirrna", "isyerinde

"isyeri travmasi",

"isyerinde

duygusal

"yildirma",

saldm",

da ise mobbing terimi, "duygusal taciz",

duygusal line", "isyerinde psikolojik teror",

zorbahk",

"isyerinde

"zorbahk",

psikolojik

"isyerinde

eziyet"

taciz", "isyerinde
biciminde

ifade

edilmektedir (Cobanoglu, 2005).

Tiirkce
"duygusal

literatiirde

saldirgan",

mobbing

uygulayan

"mobbing tacizcisi",

kisi tern

"zorba",

"saldirgan",

"tacizci",

"mobbing uygulayan"

gibi

sozcukler kullamhrken, isyerinde mobbinge ugrayan kisilere ise "mobbing kurbam",
"mobbing

magduru",

"magdur",

"kurban"

gibi

sozcukler

tercih

edilmektedir

(Cobanoglu, 2005).

Bu cahsrnada mobbing kavramim anlatmak icin "yildrrma" ya da "mobbing",
mobbing uygulayan kisi icin "zorba", isyerinde yildirmaya ugrayan kisiler icin ise
"rnagdur" kavramlan kullarulrrusnr.

2.1.1 Yildrrma (Mobbing) Kavrammm Tammi ve Olusumu

Isyerinde zorbaligm literati.irde bircok farkli tammi bulunmaktadir, Isyeri
zorbahgi

kurbamn

1~m1

olumsuz

olarak

etkileyen

davramslar

olarak

tarumlanmaktadir. Bu davramslar bezdirmek, kirmak ya da kurbam sosyal olarak
dislamayi icermektedir. Bu davraruslann zorbahk olarak simflandmlmalan icin,
surekli olarak (ornegin gunluk ya da haftahk) ve genis bir zaman periyodunun
uzerinde (ornegin 6 ay) gerceklesmeleri gerekmektedir (Djurkovic ve ark.,2006).
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Psikolojik

teror

ya

da

yildirrna,

i~

hayatmda

ahlak

d1~1

iletisimi

kapsamaktadir. Bu tip davramslar

sistematik bicimde bir kisiye karsi yapilmakta ve

kisiyi

cirkin

aciz,

birakmaktadir.

savunmasiz,

kaba,

Bu dusmanca

ve surekli

davramslann

zorbaca

etkinliklere

maruz

sikligi ve devam suresinin uzunlugu,

kiside onemli derecede akil saghgi sorunlan, psikosomatik bozukluklar ve sosyal
mutsuzluklarla

sonuclanmaktadir.

Bu baglamda

Leymann, mobbingin

psikolojik

teror ve agir zihinsel izlerine odaklanmaktadir (Leymann, 1996).

Isyerinde psikolojik siddet (mobbing), kamu ve ozel orgutlerde cahsanlann
psikolojik ve fiziksel saghklanru bozan, onlann isten uzaklastmlmasma

sebep olan

psiko-siddet ya da her tiir kaba muameledir (D.Zapfve ark., 1996).

Field, mobbing kavrarrum, mobbing magdurlanmn kendilerine olan guvenine
ve oz saygisina surekli ve acimasiz bir saldm olarak tammlamaktadir.

Bu anlarmyla

mobbing, "magdurun benligini oldurme cabasi" olarak gorulmektedir. Bu davramsm
altmda yatan temel neden; ustunluk kurmak, buyrugu altma almak ve yok etme
arzusudur. Field'in mobbing tammmda, zorbalann davraruslanmn

sonuclanru inkar

etmesi de bulunmaktadir (Ergenekon, 2006).

Baltas (2002) yildirmayi, isyerinde belirli kisileri hedef alan sistematik bir
dizi duygusal saldm ve yipratma hareketi olarak ve haksiz yere suclama, ima, kinaye,
dedikodu yoluyla itiban sarsma, k-U9-Uk dusurme, taciz, duygusal istismar ve siddet
uygulayarak, bir kisiyi, isyerinin disma cikmaya zorlayan kotu niyetli bir girisim
biciminde tammlamaktadir.

Arpacioglu'na gore (2004) yildirrna, bir kisinin ya da bir grubun hedef
secilmis kisiye karsi uyguladiklan israrh sistematik, asagilayici, hakir gorucu,
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yildinci, haksiz soz ve davramslardir. Kisinin maruz kaldigi travma turlu psikolojik
rahatsizhklara ve bedensel rahatsizhklara yol acmaktadir.

Laciner (2006) ise isyerinde yasanan kucuk stres ve meslektaslar arasmda
olan kucuk
dogasmda

tartismalan,
var

olusturmadigmi
psikolojik

oldugunu

mobbingden
ve

vurgulamaktadir.

tacize ugramasidir,

aymp;

gunluk

gecici

tartisma
bu

ve kiskanchgm

tur

davramslann

insanm
mobbing

Mobbing, sistematik olarak bireyin i~ yasarmnda
Mobbingin

belirleyici

ozelliklerini,

yapilmasi, sistematik olarak tekrarlanmasi ve uzun zamandan

kasith olarak

beri ( en azmdan alti

ay) devam ediyor olmasidir biciminde siralamaktadir.

Y apilan arastirmalara gore sistematik yildirmaya maruz kalan ve zarar goren
kurbanlarda oncelikle is doyumu ve performansmda du~il~ bas gostermektedir. Bu
siirec gittikce artan anksiyete, uykusuzluk, istahsizhk, aglama krizleri, unutkanlik
depresyon,

post travmatik

stres bozuklugu,

psikosomatik

rahatsizhklara

sebep

olabilmektedir. Yildirmanm 90k yogun yasandigi durumlarda intiharla sonuclandigi
da belirtilmistir (Hallberg ve ark., 2006).

2.1.2 Yildrrma ile Cansma Kavramlarr Arasmdaki ili~ki

Kisiler arasi ve gruplar arasi catisma evrensel bir kavramdir. Sosyal bir varhk
olan insanm icinde bulundugu ortam itibariyle kisith kaynak ve olanaklar da goz
onune almdiginda

diger'"birey

ve gruplarla

catisrnaya

girmemesi

imkansizdir.

Catisma, birbirine uymayan ya da zit potansiyel etkilerin iliskiler butunu olarak
dusunulebilir,

Yasammm devarm icin gerek fizyolojik gerekse sosyal-psikolojik

ihtiyaclann giderilmesi kaygisi insam diger birey ve gruplar ile dogal bir cekisme
icine itmektedir (Gordon, 1991).
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Catisma anlam itibariyle olumsuz bir durum olarak algilansa da gunumuzde
kurumsal ve/veya kisisel gelisim araci olarak gorulmektedir. Catismalan fonksiyonel
olan ve fonksiyonel olmayan biciminde

ikiye ayirmak mumkundur.

Belli seviyede

catisrnanm, organizasyonun performansi icin gerekli oldugunu savunulmaktadir.
yuzden isletmelerde
kaynagi

olarak

yadirganmamahdir

grup iliskileri ve bu iliskilerin

gorulmeli,

en azmdan

gruplar

verimli isleyisi catismanm

varsa

catismanm

kisilerden

varhgi

da

( Gordon, 1991).

Orgutsel catisma kisiler arasi ve grup catismalanndan
direkt

Bu

kaynaklanmak

yerine,

isletrnelerde

biraz farkli olarak,

kurumsal

iliskilerden

kaynaklanan, daha kurumsal bir catismadir. Birey acismdan icsel, kisiler arasi ve
grup catismalan dolayh da olsa orgutsel catismaya neden olabilmektedir.Yinede
tur cansmalar kurumsal amaclarda farkhlasma ve parcalanmaya
orgutsel catisma olarak nitelenmemelidirler.
faktorler oldukca fazla olsa da bunlan
nedenlerin incelenmesini

bu

neden olmadikca

Orgutsel catismaya sebep olabilecek

birkac ana bashk altmda toplamak

bu

daha anlamh ve anlasihr kilmaya yardimci olmaktadir,

Catisma kaynaklanm su sekilde maddelere ayirmak mumkundur (Evcimen, 2006).

1.

Smull kaynaklar

2.

Birbirine bagli cahsma faaliyetleri

3.

Faaliyetlerin farkhhgi

4.

Iletisim problemleri

5.

Algilama farkhliklan
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6.

Yonetim alam ile ilgili belirsizlik

7.

Diger kaynaklar

1. Snurh Kaynaklar

Muhtemelen
simrli olmasidir.
simrhdirlar.

organizasyonlarm
En basanli

sirketler

en temel gercek, kaynaklann

bile gerceklestirebilecekleri

Bu gercekle birlikte bireyler ve gruplar istediklerine

savasmalan gerektigini ogrenmislerdir.
donemlik butcelerin paylasumdir.
kaynagi

yasammdaki

list yonetimden

talep

bakimmdan
ulasmak icin

Soz edilen durumun tipik bir ortaya 91k1~1

Her bolum gelecek finansal yilda daha fazla
etmektedir.

Sonucta

genel

bir kural

olarak

kaynaklardaki daha fazla kithk daha fazla causmayi getirmektedir.

2. Birbirine Bagh Cahsma Faaliyetleri
Orgutlerdeki bazi isler ve bu isleri yapan kisiler arasinda islevsel bir baghhk
zorunludur.

Bireyin

ya da grubun

fonksiyonel

ciktismdaki yavashk, bagh olanm performansmi

olarak

bagli oldugu

dusurecektir.

birimin

Bu tiir ortamlarda

catismalann ortaya cikma olasihgi artmaktadir.

3. Faaliyetlerin Farkhhgr

Farkh fonksiyonlan
olusturmaktadir.

yerine getiren gruplann varhgi potansiyel bir catisma

Gruplar tamsik olmalanyla birlikte kendi bolumlerine odaklarnp,

ciktilannm diger bolumleri memnun edip etmedigini ve diger bolumlerin onemini
goz ardi edebilmektedirler (Evcimen, 2006).
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4. Iletisim Problemleri

Kisiler ya da gruplar arasmdaki
kaynagidir.

iletisim noksanhklan

bir diger catisma

Bilgi akimmdaki gecikmeler, filtrelemeler, yanhs anlamalar, mesajin

acik olmamasi ya da algilanarnamasi gibi iletisim problemleri birey ya da gruplan
farkh karar ve davramslara

sevk edebilmektedir.

yuksek

iletisim problemleri

oldugu

noktalarda

Islerin karsihkli bagimhhgmm
buyuk bir catisma

kaynagidir

(Evcimen, 2006).

5. Algilama Farkhhklari

Birey ya da gruplarm belirli olay ve gelismeleri farkh sekilde algilamalan,
muhtemel bir catismaya neden olabilecektir.
baglanti goz onune almdigmda,

Algilama ile davrams arasmdaki siki

cesitli kaynaklardan

kisileri ve gruplan zit durumlara dusurebilecekleti
arasmda amac farkhhklan,

dogan algi farkhhklannm

gorulmektedir.

Bu tip kaynaklar

deger yargisi farkhhklan ve zaman algismdaki farkhlik

sayilabilmektedir (Evcimen, 2006).

6. Yonetim Alam ile ilgili Belirsizlik

Organizasyonlarda bazen kimin, hangi alan ve konularda ve ne olciide, kime
karsi sorumlu olacagi belirsiz olabilmektedir.
aym konularla ilgilenebilmektedir.
yaratmaktadir (Evcimen, 2006).

Dolayisiyla iki ayn kisi ya da grup

Bu tur belirsizlikler catismalar icin uygun ortam
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Diger Kaynaklar

Organizasyonlardaki
bu catisma kaynaklan

catisma kaynaklanm

cogaltmak mumkundur.

cogu zaman ya birbirleriyle

yakmdan

iliskilidir

Aslmda
ya da

birbirlerinin ti.irevleridir. Ek olarak su kaynaklar da sayilabilir (Evcimen, 2006):
I.

Amac farkhhklan

II. Statu farklihklan
III. Y oneticilik tarzlanndaki farkhhk
IV. Cikar farklihklan
V. Ki~ilik farklihklan
VI. Gue miicadelesi

Isyerinde kucuk bir catisma ve bahsedilen
yildirma davramsmi ortaya cikarabilmektedir.

catismarun

cozumlenmeyisi,

Catisma ve yildirma asamalan Sekil

1 'de gosterilmektedir,

Sekil 1. Catisma Durumunda Yrldirma Asamalan

RASTALIK = 1STIF A= KOVULMA \TS .

Kaynak:<;:obanoglu,S.(2005). Isyerinde Duygusal Saldrrt ve Miicadele Yontemleri.Timasvaymlan
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Basit

anlasmazhklan

yildirmanin kiskutilacagi

coztimlemeye

yonelik

bir

istek

olmadigmda,

ve magdur cozum arayisina girmeye cahstikca da zorbamn

cozum yollanm nasil kilitlemeye cahstigi, Sekil 1 'de adim adim gosterilmistir.

Leymann (1996), catisma ile ilgili olan arastirmalarda

da bircok faktorun

incelendigini fakat catisma surecinin, catismaya katilan kisilerin saghgma yonelik
etkilerine <lair hicbir cahsmamn olmadignn ifade etmistir,

Leymann'm

yaprms oldugu cahsma, yildirma ile catismayi iliskilendirmek

bicimindedir. Catisma ve yildirma arasmda bir neden sonuc iliskisi oldugu sayiltisi
uzerine yapilan bu cahsma; catismarun ortaya cikrnasi, catismarun nedeni, catismanm
yararlan, catismanm gelisimi ve catismanm cozumu ve yonetimine <lair varsayimlar
biciminde aciklanmaktadir.

1. Catismanm Ortaya Cikmasma Iliskin Varsayrmlar
a) Cansma

Kacrmlmazdir:

Catismarun

catismanm herhangi bir durumda

kendi

degerleri

vardir.

Fakat

artmasmm kontrolden cikmasi, dogru

catisma yonetimi yoluyla onlenebilir.

Eger smrrsiz artma basladiysa,

yildirma daha da kacimlmaz hale gelir.

b) Daha bagh grupta, daha az catisma olur: Baghhk 'biz-lik' duygusu
olarak tammlanabilir. Bu durum grup icerisinde dengelendiginde, catisma
muhtemelen ortaya cikmaz. Hicbir uye 'plant alt list etme' fikrini ortaya
koymayacaktir

ve bunu yapan herhangi bir uye yildirmayi tetikleyen

yaptmma maruz kalabilecektir.
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c) Catrsmamn meydana gelmesi grubun gelisimi ile degislr: Literaturde
grubun islerligi ile ilgili dort evre verilmistir; grup olusur, hucum eder
soma dengelenir ve son olarak yildirmayi gerceklestirir. Hucum etme
evresinde grup farkh catismalara egilimlidir.
d) insanlar arasmda fazla iletisim oldugunda, catisma icin daha fazla
firsat olur: Catisma iletisim vasitasiyla yonetilir,

boylece, iletisim

catismarun bir sebebi olarak gorunmez, bunun yerine, neyin iletildigine
bakilmahdir.
e) Acrkca tamrnlanan roller cansmayi azaltir: Rollerin acik bir sekilde
tarumlanmasi catismayi azaltmaktadir. Uzmanlasmarun artmasi grup
butunlugunu artmyormus gibi gorunse de, ileri bir asama da bireyleri
birbirinden uzaklastirmaktadir. Bireylerin birbirinden uzaklasmasiyla
birlikte iletisirn azalmaktadir. Rol bclusumunun 90k detayh olmasi ve
iletisimin

azalmasi

zamanla

grup

icinde

bolunmelere

neden

olabilmektedir. (Leymann, 1996).

2. Catismanm Nedenlerine Iliskin Varsayunlar

a) Catismalar yanhs anlamadan kaynaklamr: Catismalar kisilerin algi
durumlanna gore sadece bir yanhs anlasilmadan kaynaklanabilir.
b) Teknolojik uzlasma catismayr ortaya cikanr: Literatiirde kesin olmasa
da iletisimde onemli rol oynayan (yuz ifadesi, ses tonu, vucut dili v.b)
gibi onemli iletisim gereksinimlerinin olmamasi catismalan ortaya
cikarabilir.

22

3. Catismanm Faydalari ile ilgili Varsayunlar
Catisma, uygun bir sekilde kullaruldrginda cesitli yararlan olabilmektedir.

a) Cansma

uretkenlige neden olabilir: Catismarun faydasi yonetimin

altmda yatar. Iyi

bir catisma yonetiminde catisma yaraticihk icin gerekli bir

onkosul olabilmektedir.

b) Catismaci bir bakis aeisuun aktif olarak ortaya erkmasi

grup

biitiinliigiinii bozabilir: Birbirine

baghligi

butunlugu,

etkisi ve grup iklimi ile dengeleri

guclt; bir grup liderinin

bozabilecek

bir problemin

olusumunu

yuksek

olan

bir

engelleyebilmektedir.

grubun

Eger grup

icindeki nufuzu zayif bir kisi grup kararma karsi cikarsa bu sahis, problem
cikaran kisi olarak gorulup yildirmaya maruz kalabilmektedir

(Leymann,

1996).

4. Catrsmanm Gelisimine Iliskin Varsayunlar

a) Taraflarm birlikte cahsmaya
cozulmelidir:

devam edebilmesi icin

Catisma, birlik icinde cahsmanm

devam

cansma

etmesi

icin

cozumlenmek zorundadir. Fakat bu, grubun catismayla basa cikabilecek
guce sahip olup olmadigma

ve icinde bulundugu

sartlara baghdir.

Catismayi

icin grup terapisine

katilan

ortadan kaldirmak

gruplann

deneyimlerine gore 'birlikte cahsma'rnn fazlasi daha sonraki isbirligine
zarar venr.

b) Cansmalar sabit bir semayi izler: Catisma yonetiminde bir 90k asama
(gizli catisma,

sergilenen catisma, hissedilen

catisrna, gozle gorulen

catisma) ve catismanm yan etkileri vardir. Bu yaklasimlar kendi baslanna
yaklasimlar
)

olarak

gorunmektedir.

Bu semalann

kullamshligi

belli

degildir. Fakat insanlarm catismanm 'biraz kotu'den '90k kotuye' kadar
mucadeleden nasil gectigine <lair bir cesit algilan vardir.
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c) Cansmayr kullanmanm zaman baskisryla degisen tarzlari: Eger bir
eylem bir noktada catisma olarak degerlendiriliyorsa, aym eylem daha
sonraki zamanlarda catisma

olarak kabul edilmeyebilir seklindeki

varsayimin cevabi: bu durum degisebilirdir, Zaman baskisi genellikle
dusuk is kalitesinden dolayi elestirilmek
catismadan

kacmmasma

neden

olabilir.

ile orantihdir, Bu, grubun
Baslica

etken:

catisma

yonetimidir.

d) Grubun biiyiikliigii, eatismanm cikmasun ve ~oziimiinii etkiler: Bu
varsayimm cevabi da degiskendir. Cunku cok buyuk gruplar icerisinde de
farkli dusunen azinhk grubu olabilirken, kucuk gruplarda her uyenin

konusmak icin daha fazla zamam vardir, boylece kucuk gruplarda iletisim
daha esit olarak dagilabilir.
e) Cansmanm kiiltiirler iizerindeki etkisi: Farkh kulturlerin farkh
degerleri vardir. Bu cumle, catismaya farkh kulturlerde daha hafif bir
problem olarak bakildigim gostermez, Sadece "catisma, farkli kiiltiirlerde
farkh bicimlerde cozumlenir" denilebilir.
f)

Kisiligm cansma gelisimine etkisi: Kisiligin, cansmamn

gelisimine

etkisi hakkmdaki varsayimlar, belli grup ve kisilerin herhangi bir gunah
kecisi bulma gereksinrnesine bagli olarak degismektedir. Kisilik, grup
ttyelerinin birbirlerini tammalannda en onemli etkiye sahiptir. Bu
nedenle, "bir catisma durumunda nasil hareket edilecegini, kisilik
belirler" denilebilir (Leymann, 1996).

5. Catismanm Ydnetimi ve Coztlmtlne Iliskin Varsayunlar

a) Cansmayr ~ozmek icin gii~lii bir lidere ihtiyac vardir: Literature gore,
bu zaman zaman gecerli olabilir. Herhangi bir liderlik tarzmm etkinligi ya
da aslmda liderin butun catisma cozumleri icin gerekli olup olmadigi,
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catismaya gore ve grup uyelerinin kendi kendilerine catisma yonetimi
uygulama kabiliyetlerine gore degisir.
b) Eger catrsmaya kanlanlar yerlesik pozisyona sahiplerse cansmanm
f;Oziimlenmesi ihtimali eok dtisuktur: Eger yerlesik pozisyondaki biri,

digerlerinin bulundugu pozisyonu anlamaya yanasmiyorsa, catismanm
cozumu 90k zordur. Aynca ortaya konan gti9 mucadelesi ile katiluncilann
motivasyonu ve birlikte cahsma istegi kaybolacaktir.
c) Dtlsnncelerin aeikea ifade edilmesi cansmanm f;OZiimiine yardrmci
olur: Bu yaklasim kesinlikle dogrudur. Bir anlasmazhk ya da catisma,

yildirma olgusunu harekete gecirir. Buradaki onemli nokta, catismanm
nedeninin belirlenememesi ve bunun iizerine gidilmemesidir. Bu siirecte
magdurun catismarun kaynagi olan gercek saldirgaru bulamamasi,
catismayi daha karmasik bir hale getirir.
d) insanlar

yildirma ile

egitilebilirler:

bir

sekilde

bas

edebilmek

konusunda

Bu yaklasima literaturde 90k kuvvetli bir destek vardir.

insanlan grup durumlan icinde birbirini daha iyi etkilemeleri icin
farkmdahk yoluyla egitmek mumkundur. Baska bir konu catisma ile basa
cikmak icin ozel stratejiler ogrenmektir. Her kucuk catismayi (en
anlamsizlan bile) bir rekabete donusturen bireylere karsi boylece kendi
stratejilerini gelistirebilirler.
e) Catisma ile basa eikma tarzlarr cinsiyete gore degi~ir: Easterbrooks bu

yaklasimin herhangi bir deneysel bulguya dayanmayan fakat yaklasim ve
yorumlara dayanan gorusune gore, erkekler genellikle rekabet savasim
secmeye egilimliyken, kadmlar daha sik isbirligini secme egilimindedirler
(Leymann, 1996).

Orgutlerde

catisrna

dogal

ve

kacimlmazdir

(Sahin

ve

ark.,

www.sosyalbil.selcuk.edu.tr). Yildirma temel olarak iki yonden, normal bir
catismadan aynlmaktadir. Birincisi yildirma, ahlak disidir. lkincisi ise, yildirmarun,
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buy-Uk

zararlara

yol

a91c1

Asanakutlu'nun

(2006)

90k basvurulan

yontemin,

2.1 'de saghkli

yapnus

etkisi

oldugu

orgutsel

bir catismarun

isyerinin ozellikleri,

bir

(WHO

bir arastirmada,

onlemler

yasandigi

karsilastirmah

vardir

;

Akt.,

Tmaz,

catismanm

alma oldugu

tespit

bir isyeri ile yildirmanm

2006).

cozumunde
edilmistir.

en

Tablo

uygulandigi

bir

olarak verilmistir.

Tablo 2.1 Isyerindeki Saghkh Cansma Ortami ile Yildrrma Uygulanan
Ortam Arasmdaki Farkhhklar
YILDIRMA ORTAMI

SAGLIKLI <;ATI~MA ORT AMI
Roller ve is tammlan aciktir.

Roller belirsizdir.

lsbirlikci iliskiler vardir.

Isbirlikci olmayan iliskiler hakimdir.

Hedefler ortak ve paylasilrmstir

ileriyi gormek olanaksizdir,

Iliskiler aciktir.

Iliskiler belirsizdir.

Saghkli bir orgut yapisi vardir.

Orgutsel aksakhklar vardir.

Bazen catisma ve surtusmeler olabilir.

Uzun siireli ve etik olmayan tepkiler
gozlenir.

Stratejiler acik ve samimidir.

Stratejiler anlamsizdir.

Catismalar ve tartismalar aciktir.

Catismamn varligi reddedilir ve gizlenir.

Dogrudan iletisim vardir

Dolayh ve bastan savma iletisim vardir.

Kaynak: Tmaz, P. (2006). Isyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing), istanbul. Beta Yaymcihk

Belli bir duzeydeki catisma, gunluk yasamm icinde normal ve yararhyken,
catismanm yildirmaya donusmesine izin verildigi taktirde isyerinde buyuk zararlara
yol acabilmektedir.
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2.1.3. Yildrrma ile Stres Kavramlari Arasmdaki ili~ki

Stres gunumuzde cok sik kullamlan bir terim haline gelmistir. Isyerlerindeki
catisma, rekabet
etkilenrnesine

ortamlan

cahsamn

neden olmaktadir.

hem fizyolojik

hem de psikolojik

Bu durum ise cahsamn

verimliligini

olarak
onemli

derecede azaltmaktadir.

Tutar'a

gore (2004), stres insanlann

asin baskiya karsi gosterdikleri

bir

tepkidir. Stres, bireyin tehdit edici, cevresel ve icsel faktorlere karsi gosterdigi
tepkidir. Stres, insanlann

kontrolti disinda gelisen ve bu kontrolsuzluk

bireyin zihinsel ve psikolojik

nedeniyle

saglignu olumsuz yonde etkileyen psikolojik

bir

durumdur.

Stres kavrammm

daha iyi anlasilabilmesi

amaciyla, oncelikle

stresin ne

olmadigi uzerinde durularak, cesitli stres tammlarmm uzerinde birlestikleri ortak
noktalarm vurgulanmasi daha faydali olacaktir. Bu kapsamda stres ile ilgili bilinen
yanhs anlayislar ve degerlendirmeler asagidaki gibi siralanabilir (Ekinci 2003):

a) Stres, samlanm aksine sadece sinirsel bir tansiyon degildir.
b) Stres, basit bir endise degildir,
c) Stresin sakmilacak ya da zararh bir durum oldugu dusunulmemelidir.
d) Strese karsi yapilacak hicbir seyin olmadigi dusuncesi yanhstir.
e) Stresin yalmz yetiskinleri ilgilendiren ya da cahsma hayatma iliskin bir problem
oldugu inamsi dogru degildir.

Stres sadece olumsuz olarak algilanmamahdir.

Belli oranda stres kisinin

basanh olmasma neden olmaktadir. Stresi olumlu ve olumsuz stres olarak ayirmak
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mumkundur.

Kurumlarda

cahsanlann islev ve performanslanm

olumlu

yonde

etkilerse "olumlu stres", hastahk yapici ya da zararh bir sekilde etkilerse "olumsuz
stres" denilmektedir.
icermektedir.

Selye'nin stres kurami, organizmamn tepki mekanizmalanm

Bu kurama

gerceklesmektedir

gore organizmamn

strese karsi tepkisi

uc asamada

(Selye 1936; Quick, 1986; Akt., Pirler, 2001 ):

1.

Alarm Tepkisi: Vucut bir stres kaynagi ile karsilastigi
zaman

buna

hazirlamr

ve

stres

hormonlannm

salgilanmasi, kan basmcmm yukselmesi ve terleme gibi
cesitli tepkiler verir.

2.

Direnc Tepkisi: Normalde
problemini
alarm

kisi stresi kaynagi

olan

9ozdtigti zaman,

vucut

etkili bir bicimde

asamasmda

meydana

gelen

zararlan

onanr,

vticudun verdigi tepkiler ortadan kaybolur.
3.

Tiikenme Tepkisi: Stresle
edemedigimizde
kaynaklan

etkili

bir

sekilde

ya da ustesinden gelernedigimiz

bas
stres

cogaldiginda vticudun adaptasyon kapasitesi

zorlarur. Alarm reaksiyonundaki

tepkiler ya da kronik

stres belirtileri yeniden ortaya cikar.

Stres kaynaklan

arttikca vucudun kapasitesinin

kiside asagidaki belirtiler gorulmektedir.

zorlanmaktadir.

Boylece
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Tablo 2.2. Stres Belirtileri
2. Zihinsel Belirtiler

3. Duygusal Belirtiler

Carpmti

Unutkanlik

Huzursuzluk

Ba~ agnsi

Konsantrasyonda

Soguk ya da steak

Organize olamama

1. Fiziksel Belirtiler

azalma

Kaygih olma

Nesesizlesme, durgunluk,
cokkunluk

basmasi

Mide, bagirsak bozuklugu

Olumsuzluklar uzerine

Saldirganlik

sindirim zorlugu

odaklanma

Nefes darlrgi

Kararsizhk

Kayitsizhk

Ellerde titreme

ilgi azalmasi

Duygusal olma

Gurultuye, sese asm

Matematik hatalanmn

Gerginlik

duyarlik

yapilmasi

Uykusuzluk, asm ya da

Sosyal hayatm

duzensiz uyku

yo ksullasmasi

Bitkinlik

Zihin kansikligi

Mide kramplan

Zihinsel durgunluk

Kaynak: Onicii, M.<;. (www.mc.metu.edu.tr)

Arastirmalar,

yildirmaya

yasadiklanm gostermektedir,

maruz

kalan

cahsanlann,

ciddi

sorunlar
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2.1.3.1.i~Yerinde Stresin Nedenleri

Kaldmmci 'ya gore (1983), her isin kendine ozgti sorunlanyla
kaynaklan

ilgili stres

vardir, Cunku, her isin kendi yapisma ve kapsamma gore bir takim

gerekleri ve bu gereklerle baglantili bazi ozellikleri bulunmaktadir. Aynca her isin
kendine ozgti stresli taraflan

da bulunabilmektedir.

Ise ait olan stres kaynaklan,

niteliksel ve niceliksel olarak daha 90k is, daha az is, zaman baskilan,

fiziksel

cahsma kosullannm yetersizligi, kazalar ve kurallar olarak sayilabilir. Orgiit ici stres
kaynaklan asagida siralanmistir (Kaldmmci, 1983):

Orgutteki rol iliskilerine bagli stres kaynaklari, rol belirsizligi ve catismasi,
daha az sorumluluk,
sorumluluk,

kararlara

yetersiz

yonetim desteginin zayifhgi,

katihm,

insanlara

performans

ve nesnelere

standartlannm

karsi

yiikselmesi,

icsel ve dissal orgutsel smirlar olarak nitelendirilebilir.

Orgutteki iliskilerin yaratttgi stres kaynaklarz, yoneticilerle, meslektaslarla ve
astlarla iliskilerin zayifhgi, sorumluluk paylasimmda farkhliklar, kisisel catismalar
olarak belirtilebilir.

Kariyer gelisimine

gore stres kaynaklarz,

asm ya da yetersiz terfi, is

guvenliginin zayifligi, kendini fazlahk hissetme, emeklilik, eskime korkusu, engel
olma hissi, ihtiraslara karsi gelinmesi gibi etkenler sayilabilir.

Orgutsel yapz ve iklime iliskin stres kaynaklarz, davramsta kurallar, etkili
damsma ve iletisimin

zayifligr, ne olacagi hakkmda

suphe, ait olma hissinin

olmayisi, kimlik kaybi olarak belirtilebilir.

Gumustekin (2005) ise Orgiu dist stres kaynaklarznz, yasam kalitesi ve aile
talepleri ile ilgili catismalar olarak belirtmistir.
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Aynca taciz ve kaba davraruslann
gerilimin

oldugu cahsma ortamlannda

stres ve

sikca kendini gosterdigi ifade edilmistir (Lee, 2000; Akt.,Maclntosh,

2005).

Kisinin gorevinin simrlannm belirsizligi, fazla terfi etmis olmasi ya da yetersiz
terfi icinde olmasi, kisa zamanda 90k para kazanma istegi, yoneticinin adil olmamasi,
yeteneklere katihmcihga, teknik bilgi ve donamma uygun davramm icinde olmamasi,
karar mekanizmasmda

kararlara daha 90k kimseyi katmamasi

gibi nedenler ic

gerilimi artirmaktadir. Bunun yam sira, is yerinde stres belirtileri asagidaki bicimde
siralanmaktadir (Tarhan, www. sagl ikbilgisi. com/makale).

1. Rekabete karsi koymayi becerememe.

2. Kendine guvensizlik, "benim fikirlerim" budur diyememe.

3. Kansik durumlarda basansizlik, panik.

4.

i~ yerindeki

sorunlara asm duygusal tepki gosterme.

5. Basanh olmayi basaramama.

6. Karar verme surecinde yetersiz kalma.

7. Dayamsma eksikligi,

8. Kanhmcihgm azalmasi.

9.

i~ kazalannm

artmasi,

a,

10.

i~ performansmm

dusuklugu.
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11. Ise devamsizligm artmasi,

12. Kalite kontrolunde hatalann artmasi.

13. Hatalara karsi vurdumduymaz davranma.

14. Alkol sigara kullammmm artmasi.

15. Saghk sorunlarmm artmasi,

2.1.3.2. i~ Stresinin Birey ve Kurumlar Uzerindeki Etkileri

Yogun i~ stresinin, Tab lo 2.3 'te belirtildigi uzere davrarussal,

fizyolojik ve

psikolojik etkileri olabilmektedir.
.. B'
Uzerindeki Etkil ·
Tablo 2.3 is S
Psikoloiik Sonuclari
Fizvolojik
Sonuclari
Davramssal Sonuclari
>

•
•
•

Alkol
Uyusturucu
Sigara alum
Asm yemek
yemek

•

•
•

•

•

•
•
•
•
•

Carpmti
Kalp vurum
sayisinda
duzensizlik ve
artis
Gog-Us agnsi
Hipertansiyon
Asm yeme
Istah kesilmesi
Hazimsizhk
Gastrit ya da ulser
Seker hastahgi

•

•
•
•

•
•

Huzursuzluk
Endise
Korku
Karamsarhk
Depresyon
Uykusuzluk

Kaynak: Isveren Dergisi, Haziran, 2001

Psikolojik

stres, anksiyete

bozukluklan

ve depresyon

gibi psikiyatrik

hastahklann baslamasi ve seyrinde onemli bir role sahiptir (Selye 193 9; Kartalci,
2004).
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Stresin

kurumlara

olan

etkisi

ise

oldukca

olumsuzdur.

Cesitli

stres

faktorlerinin etkisiyle calisanm, performansmm dusuk olmasi, cahsan devir hizinm
artmasi, ise gitmemesi ( devamsizhk), isten aynlmasi ve yabancilasmasi kacimlmaz
olmaktadir (Pirler, 2001).

Haksiz yere suclama, ima, kinaye, dedikodu yoluyla itiban sarsma, kucuk
dusurme, taciz, duygusal istismar ve siddet uygulayarak, bir kisiyi, isyerinin disma

cikmaya zorlayan ve uzun sure devam eden yildirma stireci icerisinde kisiler yogun
olarak stres yasamaktadirlar.

2.2. Isyermde Yildrrma Davramslari ve Siireci

2.2.1. Yildirma Siirecini Tamma

lsyerinde yildirma, cesitli asamalan iceren bir surec seklinde devam
etmektedir. Yildirma olustukca cesitli psikolojik faktorler etkilesime girer ve hedef
secilen kisinin saghgirn olumsuz bicimde etkiler. Yildirma sendromu; haksiz
suclama, kucuk dusurme, genel taciz, duygusal eziyet ve psiko-teror uygulamak
yoluyla, bir kisiyi isyerinden dislamayi amaclayan, kotu niyetli eylemlerden olusan
bir surectir (Ergenekon, 2007).

Yildirma davramslanmn tammlanabilmesi, eylemlerin tekrarlanma sikligi ile
iliskilendirilmektedir. Fakat tarum icin duyulan sureklilik ve sikhk derecesi icin
herhangi bir uzlasma bulunmamaktadir. Bu siirecle ilgili oykuler, bir is arkadasmm
digerine duzenli olmayan eylemlerle de yildirma yapabildigine isaret etmektedir.
Ornegin tek bir tehditle bu eylem tam anlarmyla yapilabilmektedir, Bu konuda bir
baska gorus ise son alti ay icinde gerceklestirilen eylemlerin dikkatle incelenmesiyle
haftada bir defa yapilrms olmasmm yeterli olacagi yonundedir. Hatta bir yil
oncesinden beri son derece israrla yapilan eylemlerin arastinlmasi ile surecin teshis
edilmesi kolaylasabilecektir. Leymann, en az alti ayhk donem icinde haftada bir
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yapilrms olmasmi yildirma eylemlerinin teshisinde bir kriter olarak onermektedir
(Cowie ve ark.,2002; Akt.Yuceturk,

2006).

2.2.2 Yildrrma Davramslari Tipolojisi

Yildirma olarak kabul edilebilecek
snuflandmnasi

dogrudan

ve dolayh davranislann

bircok

vardir (Einearsen ve Rakness, 1997; Leymann, 1990; Rayner ve

Hoel, 1997; Zapf ve digerleri, 1996, Vartia, 1993; Niedl, 1995; Ashfort, 1994). Bu
cahsmada

Leymann'm

tipolojisi

kullarulrmstir.

Leymann,

isyerinde

yildirma

surecinde bes asama belirlemistir. Bu asamalar Tab lo 2.4. 'de aciklanmaktadir.

Tablo 2.4. Leymann'm Yildirma Tipolojisi
1. Asama: Kritik bir olayla, bir anlasmazlikla, karakterize edilir. Henuz yildirma
degildir fakat yildirma davramsina donusebilir,
Bu asamada saldirgan eylemler ve psikolojik saldmlar, yildirma
dinamiklerinin harekete gectigini gosterir.
3.A~ama: Yonetim, ikinci asamada dogrudan yer almamissa da durumu yanlis
yargilayarak, bu negatif dongude isin icine girer ve kurban, orgutlu ve kurumsal bir
gucle bas etmek zorunda birakihr.
4.A~ama: Bu asama onemlidir; cunku kurban; zor, asi, muhalif, oteki ya da akil
hastasi olarak damgalamr. Yonetimin yanhs yargisi ve tarafh tutumu, bu negatif
donguyu hizlandmr,
5.A~ama: Isine son verilme. Bu olaym sarsmtisi travma sonrasi stres bozuklugunu
tetikler. Kovulmadan sonra, duygusal gerilim ve onu izleyen psikosomatik
hastahklar devam eder hatta yogunlasir,

2. Asama:

Kaynak: Leymann, H. (1997). The Mobbing Encyclopedia. "Identification of Mobbing Activities".

Yildirma
belirtmislerdir,
kategoride

eylemlerini,
Adi gecen

bes

farkli

arastirmacilar

grupta
yildirmaya

almakta ve yildirma magdurlanmn

davramslanm

Leymann

tipolojisi

tarumiyla
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cesit
iliskin

davrams

olarak

sureci, bes

farkh

karsilasabilecekleri
siralamaktadirlar.

olasi yildirma

Bu kategorilerin

C
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hepsinin bir anda gorulmesi gibi bir sart yoktur. Bu eylemlerin herhangi birinin bile
uygulanmasi kabul edilemez bir durumdur ve yildirma sayilmaktadir. Tablo 2.5 'te
Leymann'm yildirma asamalan siralanmaktadir (Davenport ve ark., 1999).

Tablo 2.5 Ydd

Tinol ·· ·
1. Asama: Iletisim Bieimi ve Etkileri

Astm kendini ifade etmesi zorba list tarafmdan simrlandmhr.
Calisma arkadaslanyla diyalog olanaklan simrlandmhr.
Azarlama ve karalama gibi eylemlere maruz birakihr.
Basanlan gormezlikten gelinir ve basansizhklan abartihr.
Ozel yasami surekli elestirilir.
Telefonla taciz ve rahatsiz edilir, sozlu olarak tehdit edilir.
Toplantilarda sozu kesilir ve sozune onem verilmez.

2. Asama: Sosyal Iliskilere Saldm
Zayif kisilikli insanlar "guc'tten yana tavir takmarak, yildirma magduruyla
iliskilerini en asgari duzeyde tutarlar.
Sikayet kanallan suurlandinlmaya calisihr.
Diger cahsanlardan izole edilir ve magdurla yakm iliski kurmaya cahsanlara iyi
gozle bakilmaz.

3.A~ama: Itibara Saldm
Magdura karsi bir karalama kampanyasi baslatihr.
Asilsiz dedikodu cikanhr, cesitli iftiralara maruz birakihr.
Alaya alimr, basanlan kucumsenir ve basanlannm nedeni dis faktorlerde aramr.
Herhangi bir kusuru ile alay edilir ve kusurlan kendi kisisel faktorleriyle izah
edilmeye cahsihr.
Psikolojik saghg: konusunda ileri geri konusulur. Tehlikeli oldugu yonunde soylenti
yayihr.
Siyasi ya da dini inanclanyla alay edilir. Inanclanna ve degerlerine sozlu ve fiili
saldmda bulunulur.
Oz saygrsmi olumsuz yonde etkileyecek davramslarda bulunmaya zorlarur.
Kararlan surekli sorgulamr. Dar gorusltiluk ve vizyonsuzlukla suclamr.
Kucuk dusurucu isimlerle cagnhr, unvanlan goz ardi edilir ve kendisine karsi
saygisiz bir dil kullamhr.

4. Asama: Yasam ve i~ kalitesine Saldm
Magdura onemli gorevler verilmez, yetkileri simrlandmhr, haklanndan mahrum
birakilir. Her hakkma yargi yoluyla kavusmaya zorlamr. Lehine olan kararlarm
uygulanmasi kasrth olarak geciktirilir.
Y eteneklerinden daha onemsiz ve oz saygisrm olumsuz yonde etkileyen gorevler
verilir.
istifaya zorlamak ve gozden dusurmek icin niteliginden daha dusuk yerlerde
onemsiz gorevler verilir.
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5. Asama: Ya~am ve i~ Kalitesine Saldirt
Magdur fiziksel olarak zor bir gorev yapmaya zorlamr.
Bayan magdurlar ima yoluyla sozle ya da fiili olarak cinsel tacize maruz birakihr.
Kaynak: Davenport ve ark.(2003),Mobbing, Isyerinde Duygusal Taciz, Sistem Yaymcihk

Yukandaki maddelerden anlasilacagi uzcre yildirma, yas, cinsiyet, inane,
uyruk ya da herhangi bir nedenle kisiyi rahatsiz etme ile baslayan ve gittikce
derinlesen ve sistemli bir sekilde uygulanan psikolojik siddettir.

2.2.3. Yildirrna Davramslarr Tipolojisi ve Tiirk Kiiltiirii

Tiirkiye'de psikiyatr Samanci tarafmdan, isyerlerinde baski goren hastalar
uzerinde arastirma yapilrmstir,

Samanci, ozellikle ekonomik krizin yasandigi

donemlerde isyerlerindeki ruhsal tacizin artngina dikkat cekmektedir (akt. Yiicetiirk,
2006). Arpacioglu (2004) ise yildirmanm, orgutlere yeni gelen yonetimin kendi
"ekibini" kadrolara yerlestirmesi ve ust duzey calisanlann isten cikanlmasimn sikca
goruldugunu ifade etmektedir.

Baltas (2002), yildirmanm diger iilkelerdeki gibi etkili olmadigrm.Turk
kulturunde aile baglannm ve sosyal destegin guclu olmasmm ve kulturumuzun
toplulukculuga ve aidiyete dayanmasmm, duygusal tacizin bireyci bati toplumlannda
gozlenen ciddi hastahklar ve intihara varan agir boyutlara ulasmasina izin
vermedigini belirtmektedir.

2.2.4. Yrldirma Sendromunun On Anahtar Etmeni

Yildirma sendromu; haksiz suclama, kucuk dusurme, genel taciz, duygusal
eziyet ve psiko-teror uygulamak yoluyla, bir kisiyi isyerinden dislamayi amaclayan,
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kotii niyetli eylemlerden olusan bir surectir. Yildirma sendromu, cesitli bilesimlerle,
sistemli ve siklikla gerceklesen on ayirt edici etmen icermektedir, Bu etmenlerin
hedef kisi uzerinde etkisi, yildirma sendromunun temel unsuru haline gelmektedir
(Tutar, 2004).
Asagidaki tabloda yildirmanm on anahtar etmeni belirtilmistir.

Tablo 2.6 On Anahtar Etmen
1. Cahsanlann serefi, dogrulugu, guvenilirligi ve mesleki yeterliligine saldmlar.
2. Olumsuz , kucuk dusurucu, yildmci, taciz edici, kotu niyetli ve kontrol edici
iletisim.
3. Dogrudan ya da dolayh, gizli ya da acikca yapilmasi.
4. Bir ya da birkac saldirgan tarafmdan yapilmasi "akbabahk".
5. Siirekli, coklu ve sistemli bir bicimde zaman icinde yapilmasi,
6. Hatanm kurbandayrrus gibi gosterilmesi.
7. Kurbanm itibanm kaybettirmeye, kafasuu kanstirmaya, yildirmaya, onu
yahtmaya yonelik olmasi ve onu teslim olmaya zorlamasi.
8. Kisiyi dislama niyetiyle yapilmasi.
9. Isyerinden aynlmayi kurbamn tercihiymis gibi gostermesi.
1 O.Orgutyonetimi tarafmdan anlasilmamasi, yanhs yorumlanmasi, gormezden
gelinmesi, hos gorulmesi, tesvik edilmesi ve hatta kiskirtilmasi,
Kaynak: Davenport ve ark.( 2003). Mobbing, Isyertnde Duygusal Taciz. Sistem Yaymcilik

Isyerlerlnde En Cok Uygulanan Yildrrma Davramslarr

ABD' de isyerlerindeki yildirma eylemlerine karsi internet uzerinde 1998
Ocak aymda

bir kampanya baslatilrrusur, 1998 Kasun aymda ise bu eylemlere

yonelik savunma, arastirma ve egitim hizmetlerini kar amaci olmaksizin verebilmek
icin bir orgtit etrafmda toplarulmisnr. Bu kapsamda yapilan arastirma sonuclanna
gore, is yerlerinde en eek uygulanan on yildirma davrarusi asagidaki gibi
saptanrmstir (Namie, 2000).

1. Y apilan yanhshklardan sorumlu tutulma.
2. Mantiksiz gorevler verilmesi.
3. Yetenegin elestirilmesi.
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4. Birbiriyle celiskili kurallara itaat ettirilme.
5. Gorevin kaybettirilecegine iliskin tehditler.
6. Kucuk dusurulme ve hakarete ugrarna.
7 .Basannm oldugundan az gosterilmesi.
8. Isten cikanlma (ayagin kaydmlmasi).
9. Bagmlma,
10. Serefin lekelenmesi.

2.2.6. Yildirmanm Tiirleri

Isyerinde yildirmarun

ti<; cesidi belirtilmistir. Bu belirtiler asagida siralanmistir

(Vandekerckhove, 2003):

1.

Birinci Tip Yildirma (horizontal mobbing): Aym duzeye sahip

cahsanlann birbirlerine uyguladiklan yildirmadir.
2.

ikinci Tip Yildirma (downword mobbing): Kendilerinden daha alt
pozisyonda calisanlara, amirlerinin uyguladigi yildirmadir.

3.

Ucuncu Tip Yildirma (upword mobbing): Cahsanlann

ustlerine

uyguladiklan yildirmadir.

Mobbing orgutsel yapida dikey ya da yatay olarak uygulanmaktadir, Dikey ya
da "hiyerarsik

yildirma'tda

ustler

astlanna

uygulamaktadir.

Yatay ya da "fonksiyonel

ya da astlar

ustlerine

yildirma

yildirma'tda ise, birbirleriyle kurmay-

fonksiyonel iliski icinde olan esitler birbirine yildirma uygulamaktadir.

ikinci ve

uctincu tip yildirma turleri dikey yildirma bashgi altmda aciklamrken, birinci tip
yildirma yatay yildirma olarak tammlanmaktadir.
asagidaki gibi tammlanabilir (Tutar, 2004).

Bu baglamda iki tip yildirma
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2.2.6.1. Hiyerarsik (Dikey) Yildirma

Dikey yildirma, sadece ust yonetimden alt kademelere yoneltilmis bir yildirma
degildir; hiyerarsik

yildirma oldugu icin, cift yonlu (yukandan

asagiya ya da

asagidan yukanya) olabilmektedir (Tutar, 2004).

Vandekerckhove

(2003),

isyerinde

dikey yildirmayi,

saygisizhk gosteren ya da astm performansma
yaratan

davraruslar

olarak tammlanan

astlann

degerlerine

ya da hak edilen odule engeller

hiyerarsik

gucun tekrar tekrar suistimal

edilmesi olarak da tammlamakta ve dikey yildirmayi sadece ustlerin astlanna karsi
yaptigi yildirma seklinde yorumlamaktadir.

Zorbahk davramsi icin resmi gucun kullamlmasmm
edilmesi

yatmaktadir.

altmda, gucun suistimal

Ornegin, astm hak ettigi odulleri

engellemeye

cahsmak

orgutsel bir sorundur. Cunku vaat edilen i~ degerlerini sekteye ugratmakta ve uygun
olmayan terfiler ile sonuclanmaktadir.
zararh

hem de fonksiyonel

basansizligi

ile

dogru

degildir.
orantihdir

Bu yuzden isyerinde dikey yildirma hem
Dikey

yildirmanm

(Vredenburg

and

yaygmligi

otoritenin

Brender,

1998;
"JI'

Akt.,Vandekerckhove,

Zuschlag

2003).

ise (1994), korkunun isyerinde dikey yildrrmayi motive ettigini

belirtmistir. Bu korkulann

sebepleri; alet edilme korkusu, yetersiz bilgisi oldugu

korkusu, gormezden gelinmesi, aptal olarak addedilme korkusu, gorevlerini yerine
getiremeyecegi izlenimini verme korkusu, ast ve ustler uzerindeki imaj kaybmdan
korkrna olarak sayilmaktadir. Bu boyun egmeyi reddeden ya da kontrole direncli
hedefi kiskanan yildinci

(%58) hedefin yetenegini kiskanan yildmci

hedefin sosyal becerilerini
motivasyonunu

aciklayan

Vandekerckhove, 2003).

kiskanan yildmci
A.B.D'deki

(%56), ve

(%49) olmak uzere yildmcuun

bir arastirma

ile dogrulannustir

3

(Akt.,
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Selimoglu'na gore (2006), gunumuz liderlerinin ozellikleri arasmda duygusal
zekanm on plana ciktigmi ve liderlerin duygusal zekadan gelismemis olmasmm
liderin islerini saghkh ve kontrollu bir sekilde yurtttememesi ile sonuclandigim ifade
etmistir. Liderde duygusal zekanm gelismemisliginin,
olusmasina

neden olabilecegini

yildirma icin uygun bir ortam

savunmustur. Arastirmaci

ekonomik kriz donemlerinde, isverenlerin

ilk basvurduklan

dikey yildirmamn,
yol oldugunu

ve

genellikle personel sayismda azaltmaya gitmelerinden kaynaklandigiru belirtmistir.
Kuculme politikasi nedeniyle istihdamm daraltilmasi, isgucuntm gene; calisanlardan
olusturulmasi, ekonomik nedenlerle yapilan dikey yildirmaya ornek olusturabildigini

ifade etmistir. Ancak isverenlerin, diger nedenlerle de yildirma uygulayabildiklerini
(ornegin, isyerinde

istenmeyen bir cahsandan

kurtulmanm hedeflenmesi gibi)

belirtmistir,

2.2.6.2. Fonksiyonel (Yatay) Yildirma

Tutar'a gore (2004), klasik hiyerarsik orgutlenme bicimi alt kademe, orta
kademe ve ust kademe seklindedir, Bu tur bir orgut yapisi hiyerarsik ya da dikey
orgut modeli olarak ifade edilmektedir. Kamu kurumlan genellikle dikey (hiyerarsik)
esasa gore orgutlenmislerdir. Bu nedenle, kamu kurumlannda yatay siddet yaygm
olmamakla birlikte, dikey siddet kariyer programlan, mevki ve makam edinme
endiseleri nedeniyle, yaygm bir yildirma turudur.

Yatay

yildirma; kiskanclik, yansma,

cekememezlik gibi nedenlerden

kaynaklamr. Orgut yonetiminin yatay yildirmaya "taraf" olmasi, yildirmayi orgut
politikasi haline getirmektedir. Bu durumda magdur sadece esit statudekilerle degil
ayru zamanda yonetimdeki ustleriyle de mucadele etmek durumunda kalmaktadir.

Arastirmaciya gore, yatay yildirma dikey yildirma kadar belirgin degildir. Esit
statude olanlar genellikle yildirma yapmadiklanru, bu

durumun karsihkh

bagimhligm getirdigi bir cekisme sonucu olustugunu belirtmislerdir.
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Yildrrmanm Dereceleri

Y ildirma derecelerini degisik etmenler belirlemektedir. Yildirma siddeti, suresi
ve sikligina ek olarak, kisilerin psikolojileri, yetisme sekilleri, gecmis deneyimleri ve
genel kosullar da goz onunde bulunduruldugunda il9 tip yildirma derecesi oldugu
gortilmektedir (Davenport ve ark. 2003).

2.2.7.1. Birinci Derece Yildrrma:
Kimi direnmeye cahsmakta, erken asamalarda kacmakta ya da aym isyerinde
ya da farkh bir yerde tamamen rehabilite edilmektedir.

2.2.7.2. Ikinci Derece Yrldrrma:

Kisi direnmemekte, kacamamakta, gecici ya da uzun siiren zihinsel ya da
fiziksel rahatsizhklar cekmekte ve isgucune geri donmekte zorlanmaktadir.

2.2.7.3. U~iincii Derece Yildrrma:
Etkilenen kisi isgucune geri donememektedir. Fiziksel ve ruhsal zarar gorme,
rehabilitasyonla bile duzeltilebilecek durumda olmamaktadir. Yalmzca 90k ozel bir
tedavi uygulanmasmm yaran olabilmektedir (Davenport ve ark.,2003).
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2.3. Zorbanm Kisilik Ozellikleri ve Psikolojik Yapilarr

2.3.1. Zorbamn Ki~ilik Ozellikleri

Zorbahk davramsi uc temel bilesene sahiptir (Simon,2007):

1. Zararh davrams kasten yapilmaktadir.
2. Davrams diger kisiye zarar vermek icin tasarlanmaktadir.
3. Davrams kesinlikle diger kisiye ulasmayi hedeflemektedir.

Zorbanm etkisi, diger kisinin hassasiyetine bagh olmakla birlikte, zorbanm
davramsi genellikle kabaliktan ya da nezaketsizlikten biraz daha fazla bir durum
olarak kabul edilmektedir.

Zorbalik davrarusi iki temel tarza sahiptir: "ofkelilik" ya da "hesaph
merhametsizlik". Zorba, tum sosyal etkilesimleri dusmanca yorumlar baska turlu
desteklenmeyen bir ustunlugu kamtlamak icin intikam almaya ihtiyac duyar.
Zorbanm

sahip

oldugu

endise

onun

kisisel

bir

smirlama

uygulayip

uygulayamayacagmi belirlemektedir.

Zorbanm endisesi bazen

zorbamn bazi kisilerin onun hakkmda

ne

dustmdugunun bir belirtisi olabilir. Zorbalar cogu kez ifsa olmaya yakm kendilerini
sevdirmeye calismaktadirlar. Zorbalann genellikle "kazanmak" gibi gi.indemlerivar
gorunmektedir (Simon,2007).

Yildirma hareketine basvuranlar cogunlukla, kendi eksik taraflanm, korku ve
guvensizliklerini, bir baskasim kucuk dusurerek telafi etmeye cahsan kisilerdir. Bu
tur kisiler genellikle; farkhhklara karsi hosgorusuz, ikiyuzlu, kendini ustun goren ya
da gostermek isteyen, asm denetleyici ve kiskancurlar. Hedef aldiklan kisinin zor
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durumlanyla

eglenerek,

kendi

yetersizlik

duygulanm

ise,

yukandakilere

ek

yenmeye

cahsmaktadirlar

(Baltas, 2002).

Ergenekon
"zorunlu

(2007)

olarak

niyetli,

yalanci,

dinlemeyen,

bencil,

duyarsiz,

egilimli

secici hafizali,

yetiskinler

ciddiyetsiz,

ve mantik

arasi

guvensiz,

olculerinin

olarak

zorbalann

her seyi inkar eden,
tartismayi

sapkm

surduremeyen,

olgunlasamarms,

kisiliklerini;
tertipci,

vicdansiz,

yikici,

esnek davranamayan,

ve her tur ahlaki duzlemin

dismda"

kotu

seklinde

guce
ifade

etmistir.

Zorbamn

yildirma

faaliyetini

olan sebepler asagida siralannustir

Alet edilme korkusu.

2.

Y etersiz bilgisi olma korkusu.

3.

Gormezden

4.

Aptal olarak addedilme

5.

Gorevi yerine getiremeyecegi

6.

Astlan

7.

ozellikleri

olan

ve sosyal

tasimaktadirlar

Ergenekon
asagidaki

(2007),

iliskili

2003):

korkusu.
izlenimini

verme korkusu.

motive etme, kontrol ve yonetme

gore,

olan korkuyla

gelinme korkusu.

icin gerekli pedogojik

bilgiye

korkusu.

Ast ve ustler uzerindeki

Arastirmalara

neden

(Zuschlag, 1994; Akt.,Vanderkerckhove,

1.

sahip olamama

ihtiyaci

gerceklestirmesine

imajm kaybmdan

zorbalann
beceri

kisilik

zaafi

tipleri

olan,

korkma.

otoriter,

kontrol

ve

karsi

onyargi

ile yaklasan

astlanna

ustunluk

(http://en.wikipedia.org/Bullying).

zorbalan

90k daha

genis

bir perspektifle

ele alrrus ve

gibi gruplandmrnsur.

Zorba, ayncahkh ve vazgeeilmez
hiyerarsisinde
dusunmektedirler.

kendilerinin

guc

olduguna

uygulama

Gerilimden beslenmekte

inamr: Zorbalar,

ayncaligma

sahip

orgut

olduklanm

ve stresli bir orgutsel iklim, en arzu
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ettikleri dogal cevreyi saglamaktadir. Bu kisilerin, yonetici olmadiklan gibi liderlik
vasiflan da olmamaktadir.

Orgutte idareci olmak ya da idarecilik pozisyonlanm

korumak icin cirpirup durmaktadirlar.

Zorba, narsist kisilige sahiptir: Narsist kisilik, " gercekten" 90k gosterisli bir
hayal ortammda yasayan, kendini surekli diger insanlardan tistiin goren ve bunun
kabul edilmesini arzulayan kimselerde gorulen zihinsel bozukluk halidir.

Narsistler

kendilerinin

baskalanndan

90k daha onernli olduklan

duygusu

icindedirler. Gosterdikleri basanlan, becerileri, abartip, olaganustu olarak gorup, 90k
degerli ve yuksek bir sahsiyet olarak bilinmeyi beklemektedirler.

Zorba, kiskanetrr:
birine

yildirma

basamaklan

Performanslan

uygulamayi

tek cikar

kendi adimlanyla

kendilerinden
yol

olarak

daha iyi ve daha uretken
gormektedir.

cikmak yerine, yukandakini

Bu nedenle,

kendi seviyelerine

dusurmeye cahsmaktadir.

Zorba,

kendini

diismanhk

hiyerarsisinin

neresinde

bulunursa

yapmaktan
bulunsun,

ahkoyamaz: Zorba,

basanya

azmetmis

bireylere

orgiit
karsi

yildirma politikasi gutmeyi, onemli bir gorev olarak gormektedir. Ben-merkezci ve
egoist oldugu icin, orgutsel etik degerleri hice saymakta ve orgutsel cikarlan goz ardi
etmektedir. Onlara gore orgut calisanlar icin vardir. Onlann cikanyla orgutun cikan
aym anlama gelmektedir.

Zorba, sadist ki~ilige sahiptir: Sadist ruhlu zorbalar, yaptiklan eziyetten haz
duymaktadirlar,

Ozel

ve

toplumsal

cevrelerinde

dislandiklan

icin,

kurumsal

kimliklerini kullanarak, astlarma ve bazen esit stattideki insanlara karsi 90k saygrsiz,
kaba ve saldirgan davranmaktadirlar.

Zorba, onyarg1h ve duygusaldir: Yildirmaya ugrayanlann

davraruslanrun

rasyonel temeli ve izalu yoktur. Magdurun yildirmaya maruz kalmasi; dinsel, sosyal
ya da etnik bir nedene dayanabilecegi gibi, gosterdigi yuksek performans, elde ettigi
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bir firsat, beklenmeyen bir terfi ya da odul, zorbalan harekete gecirmeye yeterlidir.
Hatta onun

sevmedigi

birine

benzemek

bile magdura

saldm

icin bir neden

olabilmektedir.

Zorba, kdtii kisiliklidir:
butunlugunu

korumak

Kotu insanlann

ve surdurmek

kullanarak yok etmek istedikleri

kendi

icin, baskalanmn

one surulmektedir.

kisiliklerinin

hasta

ruhsal

gelisimini,

guc

Kotu kisilikli zorbalar icin,

kendilerinin dismdaki herkes, "kendiliginden degersiz'tdir.

Zorba genellikle cahskandir:
gerilimin

kaynagi

olamayacagmi
baskalannm

olmak

gibi

Zorba, hem ise yaramaz,

iki olumsuz

bildigi icin, genellikle
isini kticumsemektedir.

tutum

cahskandir;

ve

hem de orgutsel

davramsm

bir

arada

ancak yaptigi isi abartmakta,

Surekli islerinin coklugundan ve zorlugundan

bahsetmektedir. Y ildirma uygulayabilmek icin kendilerinin olmamasi durumunda bu
" cok zor ve onemli" isleri yapacak kimsenin olmayacagmi dtlsunmektedirler.

Zorba, antipatik kisiliklidir: Zorbalar genellikle itibarlanm yukseltmek ve
ihtiraslan ugruna, kotu niyetli ve hileli eylemlere basvurmaktan cekinmemektedirler.
Asin denetleyici, korkak, sinirli bir yapiya sahiptirler. Daima guclu olma istegi
icindedirler.

Korku ve guvensizliklerini

calismaktadirlar.

Kendi hasta kisiliklerini

bir baskasma

camur

atarak yenmeye

saklamak amaciyla digerlerinin manevi

gelisimini onleyecek sekilde guc kullanma egiliminde olup bu nedenle "gunah
kecisi" arayisi icindedirler.

Ergenekon (2007), yukandaki zorba snuflandirmasmda

zorbalan, "kotu niyetli

ve hileli eylemlere basvurmaktan cekinmezler seklinde" tammlarken zorbamn kasith
olarak zorbahk eylemini yaptigmm alum cizmektedir. Halbuki bir diger snuflamaya
gore zorbanm yaptigi yildirma eyleminin farkmda olmayabilecegi belirtilmistir.

Dickson
karsismdakilerin

(2005) ise, bazi zorbalann
yaptiklanru

kendi

davramslanm

taciz olarak algiladiklan

normal

ve bu kisilerin

sayip
tacizle
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suclanmca buyuk bir darbe ahp kendilerine karsi olan guvenlerini yitirdiklerini ifade

etmistir.

Simon (2007), zorbahk davramslanru sozlii eylemler ve sozsiiz eylemler ve
siddet seviyelerine gore ayirmaktadir. Zorbahk davramslannm iki temel tarzi
oldugunu belirtmistir. Bu iki temel tarz; "ofkelilik" ve "hesaph bir merhametsizlik"
tir. Zorbanm turn sosyal etkilesimleri dusmanca yorumladigmi, baska turlu
desteklenmeyen bir ustunlugu kamtlamak icin intikam almaya ihtiyac duydugunu
belirtrnistir.

Davenport (2003) ise, insanlan siddete ya da ezici davraruslara iten durtunun
ozellikle tehdit altmdaki ben-merkezcilikten kaynaklandiguu belirtmistir. "Sisirilmis
ya da hastalikh bir ozdeger, bununla catisan bir dis degerlendirmeyle karsilastigi
zaman ofkenin disa vurulmasi gerceklesmektedir" seklinde acrklarrnstir.

Diger taraftan zorbalann yetisme ortamlarmm ise catisma egilimli, sevgi
ihtiyaci duyulan, otoriter tarzi

seven, fiziksel cezalandirmayi iceren

gtic

uygulamalanyla disipline edilen kisiler oldugu gorulmektedir (Lowenstein, 1978 ;
Akt., Bayrak-Kok; Tarhan 2004; Cobanoglu, 2005).

Zorbalann cocukluk donemlerinde de zorba olduklanm ve zamanla isyerlerinde
de zorba haline geldikleri belirtilmektedir. Zorbaligm, bu kisilerin aile, kardes ya da
onlara bakim verenlerden ya da egitim/sosyal yasamlanndaki deneyimlerinin
kisiliklerine yansimasi oldugu ve zorbahgm nadiren psikopat olduklan, onlann
gercekte firsatci ve konulan anlamada keskin yetenekli, politik becerilere sahip
kisiler olduklan ifade edilmektedir (Harvey ve ark.,2006). Zorbalann algi
yeteneklerinin surekli acik olmasmm nedeni ise, savunma ve yenme icgudusu
seklinde aciklanmaktadir (Tarhan 2004; Cobanoglu 2005).
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2.3.2 Zorbamn Kisilik Bozukluklan Acrsmdan Degerlendirilmesi

Psikiyatrist Peck, kisilik bozukluklanmn

yildirma davramsuu tetiklediginden

bahsetmistir. Peck kotu kisiligi su sekilde tanimlamaktadir.

"Kotuluk, insanm icinde

var olan ve amaci yasami ya da canhligi oldurmek olan bir kuvvettir." Katti insanlar,
kendi hasta kisiliklerinin
ruhsal gelisimini
gordukleri

butunlugunt;

korumak ve surdurmek

yok etmek isterler. Kendilerini

icin ve kendi kisir benlik imgelerini

icin, baskalannm

her turlu suclamamn
korumak amaciyla

ustunde

baskalanna

saldirmakta ve onlan feda etmektedirler (Peck, 1998; Akt., Cobanoglu 2005).

Kisilik bozukluklannda
ozellikler, ego-sintonik

yabanci olmayan)

gorulen ozellikler kapsamh ve sureklidir. Soz konusu

( ego tarafmdan

ve alloplastik

kabul edilebilir)

(kisi,

kendini

degistirmeye kalkar) seklinde tammlanmaktadir.

ve ego-distonik

degistirmekten

( ego ya

90k cevresini

Amerikan Psikiyatri Birligi'ne gore

kisilik bozukluklan tam olcutleri ise asagidaki gibidir (APA, 2005):

A. Kisinin icinde yasadigi kulturun beklentilerinden

belirgin olarak sapan,

suregiden bir davrarns ve ic yasanti oruntusu. Bu oruntu asagidaki

alanlardan

ikisinde (ya da daha fazlasmda) kendini belli eder:

1.

Bilis (kognisyon) (yani, kendini, baska insanlan ve olaylan algilama
ve yorumlama yollan)

2.

Duygulamm

(affektive)

(yani, duygusal tepkilerin

gorulme araligi,

yogunlugu, degiskenligi ve uygunlugu)
3.

Kisilerarasi islevsellik

4.

Diirtu kontrolii

B. Bu surekli oruntu esneklik gostermez ve 90k cesitli kisisel ve toplumsal
durumlan kapsar.

. .,,
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C. Bu surekli oruntu, klinik acidan belirgin bir sikmtiya ya da toplumsal,
mesleki alanlarda ya da onemli diger islevsellik alanlannda bozulmaya yol acar.

D. Bu oruntu degismez, uzun bir suredir vardir ve baslangici en azmdan
ergenlik ya da gene eriskinlik donemine uzamr.

E. Bu surekli oruntu baska bir mental bozuklugun bir gorunumu

ya da

sonucu olarak aciklanamaz,

F. Bu surekli oruntu bir maddenin (om. kotuye kullamlabilen bir ilac ya da
tedavi icin kullamlan bir ilac) ya da genel tibbi bir durumun (om. kafa travmasi)
dogrudan fizyolojik etkilerine bagli degildir (DSM-IV-R, 2005).

DSM IV-R'da zorbada bulunmasi muhtemel kisilik bozukluklan asagidaki gibi
siralanmistir.

1. Paranoid Kisilik Bozuklugu

Paranoid kisilik bozuklugu sikhkla cocukluk yaslannda asm baskici, ezici ve
saldirgan tutumlarla karsilasan erkeklerde gorulmektedir. Soz konusu kisiler, surekli
olarak baskalanmn

kotu niyetli oldugunu

gilvenmemektedirler.
kizginhk

icindedirler.

gormekte, baskalanna

Genelde

dusunmekte,

dusmancil duygular

Kendilerine
dis bilemekte

yapilan

kuskucu ve baskalanna

tasimaktadirlar.

davramslann

ve kin beslemekte,

"gizli

Huzursuz

ve

anlam"lanm

her an karsi saldmda

bulunmaya hazir beklemektedirler. Resmi ve gergindirler. Surekli olarak cevrelerini
ve insanlan tartarlar. Baskalanmn kendilerine olan baghhgindan kusku duyarlar, hep
baskalannm

guvenilir olup olmadiklannm

sahibi olmaya ve kisilerin derecelerine

sorgulamaktadirlar.
asm onem vermekte

"hastalikh" ya da eksikligi olan kisilere tepeden bakmaktadirlar,

Mesafelidirler.

Gue

ve zayif, yetersiz

i~ yonelimli

ve etkin

kisiler gibi gorunurlerse de genellikle baskalannda korku yaratmakta ve baskalanyla

48

catisma icinde olmaktadirlar. Her zaman belirli bir hazirhk durumunu koruyup, bir
saldm

ya

da

Guvenliklerini
katlanmakta,

ters

dusme

olasihgina

karsi

saglama adma, kararlanndan
baskalanm

denetimleri

surekli

uyamk

durmaktadirlar.

geri donmemek icin olmadik seylere

altmda tutmak icin yeni ve ustun birtakim

gucler gelistirmeye cahsmaktadirlar.

Kendi

hatalanm

ve

zayifliklanm

kabul

edemeyen

paranoidler,

kendi

eksikliklerini ve yetersizliklerini baskalanna yukleyerek benlik saygilanm korumaya
cahsmaktadirlar.

Kendi

basansizhklanru

yadsiyip,

basansizhklanru

baskalanna

yansrtip ve onlara yuklemektedirler. Baskalannin cok siradan olabilecek, onemsiz bir
yetersizliklerini bulup cikarma konusunda buyuk bir becerileri vardir. Kucumseme
ahskanligi edindikleri kisilerin en ufak kusurlann abartip, dolayli ve dolaysiz olarak
bunlann

uzerinde

yattsmaktadir.

durmaktadirlar.

Almgan

ve

Kiskanclik

ve dusmancil

huzursuzdurlar,

onlan

duygulan

sorgulayan,

nadiren

tutum

ve

davramslanyla onlan kizdiran kisilere hakaretler yagdirmaya ve onlan kucumsemeye
hazir bir sekilde beklemektedirler.

Kacamadiklan
duygulanndan

ve

asamadiklan

oturu yadsima

yetersizlik

duygulan

duzenegi bile yetersiz kalmaktadir,

dusurebilecek bu ozellikleri sahiplenmemekle

ve

dusmanca

Insam kucuk

kalmazlar; aynca bunlan, kendilerini

suclayan ya da sucladiklanru dusundukleri kisilere de yuklernektedirler. Onlara gore
asil aptal, kotu niyetli ve 09 almaya cahsan kisiler baskalandir. Tam tersine kendileri
sucsuzdur

ve baskalanrun

yetersizliklerinin

kurbamdirlar, Paraonidler, yamlgilanndan
Onlara gore, suclu bulunurlarsa,
saldirgan

davranrmslarsa

dunyalannda

bu

ve kotu niyetlerinin

birer

otun; kendilerin suclu bulmamaktadirlar.

bu baskalannm
baskalan

talihsiz

yanhs anlamasmdan

kendilerini

onlar sucsuzdurlar, hakli bir kizginhklan

kiskirttigi

oturudur;

icindir.

Kendi

vardir, talihsizdirler ve sue;

atilan, kara cahnan gunah kecileridirler (Cobanoglu, 2005).
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2. Narsisistik Ki~ilik Bozuklugu

Soz konusu olan kisilerin, kendi onemlerine iliskin buyukluk duygulan
vardir. Ozel insanlar
Elestirilmeye

olduklarma,

ya da yenilgiye

koymaktadirlar.

Benlik

ozel haklarla

inanmaktadirlar.

bir kizgmhk ya da depresyonla

buyuk

saygilann

donandiklanna

kinlgandir.

Baskalanm

kendi

karsi

cikarlan

icm

da

akla

kullanma egilimi icindedirler. Baskalanyla empati yapamamaktadirlar.

Narsisistler

bilissel

uygunlastirmalannm

olarak

taskmdirlar,

Duslemlerinin

ya

bir smm olmamakta, gerceklikten ve baskalannm goruslerinden

bagimsiz olarak kendilerini hayal guclerini kullanmaya kaptirmaktadirlar.
abartmakta, hie; cekinmeden basansizliklanm
algilanm

sisiren ya da hissettiklerini

rasyonalizasyonlar
olarak

gormek

hakh cikartan

gibi gostermekte, benlik
uzun ve anlasilmasi

guc

bulmakta, kendilerini kendi gordiikleri gibi ya da daha da degerli
istemeyen

davranmaktadirlar.

basanyrms

Guclerini

Aynca

baskalanru

kendilerine

kolayhkla

saygi

kuctunsemeye

gostermeyen

herkesi

hor

yatkm
gorup

ktictlmsemektedirler (Cobanoglu, 2005).

3. Obsesif-Kompulsif Ki~ilik Bozuklugu

Obsesif-Kompulsiflerin

durus bicimleri ve suratsiz, ic karartici tavirlan altta

yatan katihklanrn yansitmaktadir.

Obsesif-kompulsifler
davranmaktan

yoksun

baskalan
ancak

tarafmdan,

cahskan,

gayretli

esneklik
ve

ve

becerikli

kendiliginden
kisiler

olarak

gorulmektedirler. Bircok kisi, onlann, inatci, cimri, tahakki.im edici, yaratici olmayan
ve

hayal

dunyalan

dar

insaniar

olduklanm

du~iinmektedir.

suruncernede birakma, kararsiz kalma ve alisageldiklerinden
karsilastiklannda

kolayhkla

sinirlenme

egilimi

Y apilacaklan

degisik durumlarla

gostermektedirler.

Durmaksizm
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cahsip didiniyor olmaktan buyuk bir doyum sagladiklan

icin duzenli ve 90k titiz

olunmasi gereken islerde gayretle ve sabirla cahsmaktadirlar, Kimisi bu davramslann
sistemli olmanm birer belirtisi olarak gorurken; kimisi de bunlann, dar goruslulugun,
onemsiz ve degersiz olmanm bir sonucu olarak ortaya ciktigim dusunmekredir.
Ozellikle organizasyon ve yeterlik gibi konularla ilgilenmektedirler.

Toplumsal

davramslannda

oldukca

duzeylerine ve icinde bulunduklan

kibar

ve

resmidirler.

Baskalanyla,

konuma gore iliski kurarlar. Esitlikci olmaktan

90k ast-ust olma ile ilgilidirler. Bu yuzden "ustun'' gordukleri kisilere karsi 90k
farkh, "daha asagida" gordukleri kisilere karsi yine 90k farkli davranmaktadirlar.
konusu
sevgisini

kisiler

kendilerinden

kazanmaya

beceriklilikleri

daha yukanda

calisan, hatta "dalkavukluk"

ve agirbaslihklan

basvurabilmektedirler.

olanlara

ile onlan

karsi hurmetkar,

Soz

onlann

eden bir tutum icinde olup;

etkilemek

icin

olmadik

yollara

Birccgu otoriteyi temsil eden kisilerin guvenini kazanma ve

onlann onayim gorme arayisi icindedir ve icinde bulunduklan

konumdan

emin

degillerse yogun bir anksiyete yasamaktadirlar. Bu davramslan astlanna karsi olan
tutumlanna buyuk olcude ters dusmektedir. 0 zaman oldukca otokratik, kinayici ve

kendilerini ustun goren bir tutum icinde olurlar. Bu kendini begenmis ve
kucumseyici tavir, genellikle kurallar, yasal duzenlemeler perdesi arkasma
gizlenmektedir. Bu kisiler kurallara ya da kendilerinden daha ustun otoritelere sik sik
basvurarak kendi agresif yonelimlerini hakh cikarmaya calismaktadirlar.

Kendilerini vicdanh, durust, sadik, vefah, basiretli, saggorulu ve sorumluluk
duygusu tasiyan kisiler olarak gormektedirler. Bu kisiler kurumsal otoritelerin
inanclanni isteyerek kabullenmekle kalmazlar, aym zamanda bu otoritelerin
isteklerinin ve beklentilerinin de hep "dogru'' oldugunu dusunmektedirler. Obsesifkompulsifler, getirilen kisitlamalarla ozdesim kurup, kendi baskilanrrus durtulerini
denetim altmda tutmak uzere bunlan icsellestirmekte ve yine bu kisitlamalan
baskalannin davramslanrn duzenlemek uzere hirer standart olarak kullanmaktadirlar.
Kurumsal otoriteleri buyuk bir caba ile savunmalan, cogu kez ovulmelerini
saglamakta ve destek gormelerine neden olmaktadir. Boyle odullendirilmeleri ise
toplumsal kurallara koru korune boyun egme tutumlanm surdurmelerine yol acmakta
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ve

ahlaki

yonden

kendilerini

baskalanndan

ustun

gorme

egilimlerini

gticlendirmektedir.

"Daha

guclu"

saglamaktadirlar.
kullanmanm

olanla

Onlann

birlik

himayesi

olarak

kendilerine

altmda

olmanm

getirdigi haz disinda ortaya koyduklan

arasmda iliski kurarak yaptiklan begenilmediginde
kurtarmaktadirlar,

Ote yandan,

bir
ve

guc

onlann

ve

otorite

saygmhgmi

eylemleri ile bir dis otorite
kendi kendilerini suclamaktan

kendi bireyselliklerini

ort bas ederek ve baska bir

gucun ya da kisinin uydusu olarak kendilerine yabancilasmakta, bireysel kimliklerini
yitirmekte

ve gercek

bir kisisel

doyum

duygusundan

yoksun

kalmaktadirlar

(Cobanoglu, 2005).

4. Antisosyal Kisilik Bozuklugu

Soz konusu kisinin cocukluk yillannda anne babanm terki, somurusu ya da
keyfi cezalandirmalan

gorulmustur, Genetik faktorler de antisosyal kisilik

bozuklugunun olusum nedenleri arasmda sayilmaktadir,

Yalan soyleme gibi durust olmayan davraruslan, siddete basvurmalan ile ilgili
oykulerinin olmasi cevresindekileri somurmeleri, sert, kaba, kavgaci tutumlan ile
karakterizedir.

Baskalanna

karsi duyarh ve dusunceli olmamakta,

siirekli

huzursuzluk icinde ve saldirgan bir tutum sergilemektedirler. Bu saldirgan egilimli
kisilikler surekli olarak tartisma ve cekisme yapma egilimindedirler. Ters, insafsiz ve
kotu

niyetli

olabilmektedirler.

Engellenmeye

karsi

hosgoruleri

yoktur.

Engellendiklerinde cabuk tepki gostermektedirler. ilk tepkileri karsilanndakini
alcaltmaya cahsmak ve onlar uzerinde egemenlik kurmaya cahsmak bicimidedir.
Onlar icin ayakta kalabilmenin tek yolu yasadiklan cevrede egemenlik kurmak ve
denetimi elden birakmamaktir.
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Daha antisosyal olanlar baskalanna zarar verme dusuncesinden ve baskalanna
zarar vermekten hoslanmaktadirlar.
yildmp

Kotu niyetli amaclanna ulasmak icin baskalanru

onlara zarar vermektedirler.

Baskalanrun

urunlerini kendisininmis

gibi

gostermek , dolandmcihk yapmak, zorla el koymak bunlardan birkacidir.

Cogu kisi hostiliteden,
basvurma tehditlerinden

alayci ve elestirici bir tutumdan ve kaba kuvvete

cekinecegi icin, bu ttlr kisiligi olanlann

agresif tavirlan

baskalanmn kendileri karsisinda boyun egmelerini saglamaktadir. Dolayisiyla kisiler
hostile

ve kavgaci

davraruslanmn

sadece kabul gordugt; degil, aym zamanda

hayranhk uyandirdigr basanli bir rnevki de kazanmis olmaktadirlar, Acimasiz ve
zekice dolaplar ceviren bir isadami, surekli gozdagi veren ve zorbaca davranan bir
bascavus, kendini ustun goren, cezalandmci bir okul mudiresi, emredici ve kustah
davrarnslarla egemenlik kuran bir cerrahi ekip sefi, sorumluluk tasiyan ve begenilen
bir gorevi alma kisvesi altmda kinci hostilitesini gizleyen kisiler icin verilebilecek
omeklerdir (Cobanoglu, 2005).

2.3.3. Zorba Tipleri
Gercek zorbalar, farkh kisilik ozelliklerinin disma cikan bireylerdir. Cunku bu
kisilerin

aniden degisebildikleri ve hicbir kisilik grubuna tam anlarmyla

oturmadiklan

bilinmektedir. Ancak

cevrelerinde

sergiledikleri davramslarla

tammlanabilmeleri mumkundur.

Konuyla

ilgilenen

yazar

ve

arasnrrnacilar,

14

olasi

zorba

profili

tammlamislardir. Ancak bunlann arasmda en tehlikeli grup, Fransiz psikoterapist
Marie-France Hirigoyen'in tammladigi sapkm narsisist zorbalardir. En sik rastlanan
zorba tipleri farkh ozellikleriyle asagida aciklannustir (Tmaz, 2006).
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1. N arsisist Zorba

Sapkm narsisistler, semptom vermeyen psikotiklerdir. Duymaya aciz olduklan
acilanm ve kabul etmeyi reddettikleri

is; catismalanru,

bir baskasma yukleyerek

dengelerini bulmaya cahsan kisilerdir.

Narsisitler

gosterdikleri

basanlan

ve sahip olduklan becerileri

olaganustu

olarak goriip abartmaktadirlar. Y eterli bir basan gostermemekle birlikte, digerlerinin,
kendilerini

ustun

bir

birey,

degerli

bir

kisilik

olarak

kabul

etmelerini

beklemektedirler.

Zorbalara magdurlara karsi kustah, kendini begenmis davrams ya da tutumlar
sergilerken

acimasiz olmaktadirlar.

Bekledikleri

hayranhk ve takdiri kendilerine

gostermeyenlere karsi da acimasizca davranmaktadirlar.

Baskalan onlan hafife ahr,

elestirir ya da yenilgiye ugratirsa: asm bir ofke, 09 alma duygusu ve kizgmhk
duyarlar. Yenilgi anmda ya da sonrasmda oznel degerlendirmeler ve yargi kusurlan
ile hareket etmektedirler.

Her zaman ozel muamele gorme beklentisi icinde olduklanndan

kendilerini

hukuk ve ahlak ilkelerinin uzerinde gormekte, hiyerarsik kademelerde yukselmek
icin her 'yola basvurabilrnektedirler (Tmaz, 2006).

2. Hiddetli, Bagiran Zorba

Korku verip yildirarak, kontrol saglamaya cahsmaktadirlar.
yasarnak

adeta

edememektedirler.

olanaksizdir.

Karakterleri

nedeniyle

Bu tarz insanlarla

duygulanru

kontrol

Her seyin onlann istedigi sekilde yapilmasim istemekte, sik sik

amirin ve patronun kendileri oldugunu hatirlatmaktadirlar.

Duygulannda

meydana gelen degismeler ve sergiledikleri ofke patlamalan,

cahsma arkadaslanmn

sinirlerini bozmaktadir, Bencil olup, digerlerinin ihtiyaclanru
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onemsememektedirler.

Sinir ve huysuzluk krizleriyle, jest ve mimikleriyle isyerini

cekilmez hale getirmektedirler.

Bu kisiler,

iclerindeki

cikmayi basaramadiklan

ofkeyi engelleyemedikleri

icin baskalanyla

dtisuncelerini asagilamaktadirlar.

ve problemleriyle

ugrasmaktadirlar.

basa

Kisilerin duygu ve

Hedef aldiklan kisileri, islerini kaybetmek ya da

islerini degistirmekle tehdit etmektedirler (Tmaz, 2006).

3. iki Yiizlii Yllan Zorba

Bu tur zorbalar karsismdakini strese sokmak ve onlan mahvetmek icin devamh
yeni yollar aramaktadirlar. Baskalannm ustunlugunu, basanlanni ve yukselmelerini
hazmedememektedirler.

Bu tip zorbalar, baskalannm arkasmdan isler cevirirken iyi biriymis gibi
davranmaktadirlar.

Zaman

zaman

gosterdikleri

arkadashk

ve

sevecenlik,

yaptlklannm daha soma ona karsi kullamlmasim engellemek icindir. Yildirma
magduruna karsi hicbir sekilde esnek davranmamaktadirlar.

Baskalannm yaptiklan iyi projeleri calmakta, yukselenlerin arkasmdan suikast
yapmaktadirlar. Amaclan, birileriyle ugrasmaknr (Tmaz, 2006).

4. Megolaman Zorba

Megolaman kisilik yapisma sahip bireyler, bireysel farkhhklara, baskalannm
beceri ve yeteneklerine onem vermemektedirler. Kendilerini buyiitme gereksinimi ve
numara

yapma, kisiliklerinin

en

onemli

ozelliklerindendir.

Kendilerindeki

guvensizlikleri, baskalanna karsi kiskanchk, nefret ve saldirganhk seklinde
yansimaktadir. Hedef sectikleri kisilere surekli kendilerinin list oldugunu kabul
ettirme geregi duymaktadirlar. Verdikleri emirlerle hedeflerinin bulundugu kosullan
kontrol altmda tutarlar. Bu tarz kisilere gore tum kaynaklann kontrolu (zaman,
malzeme, para, yardim vb.), onlann en onemli gorevidir, Yapilacak her turlu iste
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mutlaka kendilerinden onay alinrnahdir. Hedeflerine sessiz iskence yaparlar. Aniden
tum iliskilerini

kesmekte, toplantilara

katilmu

engellemekte,

verdikleri

bilgileri

degistirmekte ve cagnlara cevap vermemektedirler.

Kosullara

gore yeni kurallar uydurmaktadirlar.

Bu uydurduklan

kurallara

kendileri dismda herkesi uymak zorunda birakmaktadirlar. Bu ttir uyulmasi zor ya da
imkansiz kurallara uymalanm isteyen zorba, isyerindeki basanlanyla
acik olan hedeflerinin, kariyer yollanm kapatmaktadirlar

kariyer yollan

(Tmaz, 2006).

5. Elestiric! Zorba

Siirekli

olumsuzdurlar.

etmektedirler.
cahsanlan

Etraflanndaki
surekli

Surekli
kisileri,

cahsmaya

konusmakta,
sikayetleri

ittikleri

hata

ile

icm,

aramakta,

sikayet

biktirmaktadirlar.

kendi

Diger

yoneticileri

tarafmdan

ozel yasammda

karsilastigi

sevilmektedirler (Tmaz, 2006).

6. Hayal Kmkhgma Ugranns Zorba

Zorbanm,

cahsma

yasammm

disinda

kendi

problemler ya da catismalar, genellikle onda giderilmesi gti<; bir hayal kmkligma yol
acmaktadir. Bu catismalar, gercek suurlanm
sekilde is arkadaslanna

yoneltilmektedir,

asip is ortamma tasmmakta

Yasanan tum olumsuz

yetersizlikler ya da kotu deneyimler, baskalanna

yansitilmaktadir.

duygular turn
Bu kisiye gore

diger insanlar benzer sorunlan ve olumsuz duygulan

yasamadiklan

dusmam

ve kiskanchk

olmaktadir.

Daima

baskalanna

karsi

haset

ve bir

icin, onun
duygulan

mevcuttur.

Hayal kinkhgma
gozlenmektedir.
odaklandigindan,

ugramis zorba grubunda, kadmlann daha sik yer aldiklan

Kadm
bu

karakteri,

baglamda,

duygusal
karsisma

ve
cikan

ailevi

degerlere

problemlerden

etkilenmesi dogaldir. Y asamda erkekler de htisrana ugramaktadir

daha
de daha

fazla
90k

fakat erkeklerin

karsilastigi problemler, cogunlukla ekonomik ya da cinsel niteliktedir (Tmaz, 2006).
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2.3.4. Zorbanm, Yildrrma Davramslarrm Baslatma Nedenleri

Y ildirma surecinin yarattigi durumlar 90k farkh olmakla birlikte son derece
tipik bir yol izlenir. Ancak farkh olan, surecin ortaya cikmasmda rol oynayan
gerekcelerdir. Bu gerekceler su sekilde siralanabilir (Davenport ve ark., 2003).

1. Bireyi, Grup Kurahm Kabul Etmeye Zorlamak

Bazi gruplarda ancak bir duzenin varhgi halinde gruba baghhgin artacagi ve
boylece guclu olunacagi inanci hakimdir. Dolayisiyla boyle gruplarda herkes grubun
kurallanna uymak zorundadir. Eger kisi, bu kurallara uymuyorsa ya uymak ya da
gitmek zorunda kalmaktadirlar.

Magdur uygulanan yildirrnaya genellikle, kendilerine de gozdagi verilmesi ya
da tepki gosterilmesi

korkusuyla

katilmaktadirlar.

Eger katilmazlarsa

kendileri

yildirmaya hedef olma tehlikesiyle karsi karsiya kalmaktadirlar.

2. Dtlsmanhktan Zevk Almak

Zorbalar, dusmanhk duygulan

yuksek, genel olarak ilgi acligi ceken, zayif

kisilikleri nedeniyle ovguye asm gerek duyan silik karakterli insanlardir. Y alanci bir
ruh halinde sahip olup dusman yaratma gereksinimi
yargilayicidirlar.
Dusmanlannm

Bu

nedenle

olmamasi

zorlanmamaktadirlar.

surekli

durumunda

Dusmanlannm

Bu nedenle guclu dusmanlanm

olumsuz
kendilerine

icindedirler.
senaryolar

yeni

bir

Suclayici ve
kurmaktadirlar.

dusman

bulmada

guclu olmasma tahammul edememektedirler.

zayiflatmak ve yok etmek icin ellerinden geleni

yapmaktadrrlar (Davenport ve ark., 2003).
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3. Sadece Zevk Arayisr

Zorbalann benimsedikleri esas amaclanmn, belli bir bireyden kurtulmak olmasi
her zaman sart degildir. Zorbalar sadist kisilige sahiptirler ve baskalanna yaptiklan
eziyetten zevk almaktadirlar,

Genellikle ozel ve toplumsal cevreleri tarafmdan

dislanmis zorbalann, kurumsal kimliklerinin disinda baska kimlikleri olmamakta ve
bunu da yitirmek istememektedirler. Kurumsal kimliklerini kullanarak, astlanna ve
bazen

esit

statudeki

insanlara

karsi

90k

saygisiz,

kaba

ve

saldirgan

davranmaktadirlar. insanlann zor durumda kalmasmdan sadistce zevk almakta ve
gecici bir ferahlama duymaktadirlar (Davenport ve ark., 2003).

4. Can Sikmnsr

Monoton islerin yapildigi ve is yuku dagihmmm adaletli yapilmadigi is
ortamlannda, kisilerin, sadece monotonluktan uzaklasmak ya da isyerlerinde
bulunduklan zaman icinde mesgul olmalanm saglayacak fazla bir isleri bulunmadigi
icin sikintidan kurtulmak amaciyla yildirmaya basvurduklan

gorulmektedir.

Zorbalar, yildrrmayi ahskanhk haline getirdikleri icin hedefin kim oldugu onemli
degildir (Davenport ve ark., 2003).

5.

On Y argrlari

Pekistirmek

Zorbalar, baskalanrun niyetlerinden asm derecede kusku duymaktadirlar.
insanlann

kendi

aleyhlerinde

komplo

hazirladiklan

yonunde

dusuncelere

kapilmaktadirlar. Paranoid baskici bir ruh haline sahip olan kisiler, her seyden ve
herkesten suphelenmektedirler. Kendilerine kuruldugunu sandiklan komplolarla basa
cikmak icin, kafalarmda surekli karsi komplo kurma ugrasisi icindedirler. Sikayetleri
daha 90k cevrelerindeki kisilerden kotuluk bekleme ve kendilerini guven icinde
hissedememe yonundedir (Davenport ve ark., 2003).

5.

Ayncahkh Hak Sahibi Olduguna inanmak

Zorbalar, orgut hiyerarsisinde kendilerinin, giic uygulama ayncahgina sahip
olduklanm dusunmektedirler. Oysa bu kisiler "yonetici" olamadiklan gibi liderlik
vasiflan

da bulunmamaktadir. Orgutte yonetici olmak ya da

yoneticilik

pozisyonlanm korumak icin cirpuup durmaktadirlar. Cevrelerine guven vermedikleri
icin, kendileri de guven duygusuna sahip

bulunmamaktadirlar. Astlanna karsi

baskici, zalim; ustlerine karsi cesaretsiz, korkak ve riyakarlardir.

Zorbalar, kendilerinin kurumsal kimlige sahip olduklanna inanmaktadirlar.
Zorbanm sahsina yonelmis bir direnc, kurum cikarlanna yonelmis bir tehdit olarak
algilanmaktadir. Kendi cikarlanru orgut cikarlan ile denk tuttuklan icin, kendilerini
rahatsiz eden her davramsa karsi acil onlem almmasi gerektigini dusunmektedirler.
Zorbalar, bu durumu

bireysel duzeyde degil, orgutsel bir durum olarak

yorumlamaktadirlar. Kendi kurallanna uymayanlan itaatsizlik, disiplinsizlik ve
isyankarhkla suclamaktadirlar (Tmaz, 2006).

6.

Sahip Olamadiklarmm Acisnn Cikartmak

Haset, kiskanclik, buyuk hedefler ve meydan okumalar, yildirmanm temel
sebebidir. Zorba insanlar genellikle bir baskasim, o kisinin kim oldugu ile ilgili
olarak degil, o kisinin kendilerine temsil ettigi unsuru esas alarak rahatsiz ederler.

Zorbalar, kendilerinden daha yetenekli ve daha ustun oldugunu dusundukleri
bireylerden korkarlar. Bu bireylere gerek fiziksel gerek zihinsel ozelliklerinden
dolayi baskalanrun gosterdikleri ilgi ve hayranlik, zorbanm kiskanclik duygulanm
kamcilamaktadir. Yasadigi bu olumsuz duygular nedeniyle zorba, calisarak basansmi
ve verimini artirmak yerine, sectigi magduru yok etme davrarusi icerisine girer. Aksi
takdirde, digerlerinin basansnun golgesinde kalmak, onun icin kacimlmaz sonuc
olabilecektir. Bu acidan ele almdigmda yildirma eylemi, bir cesit kompleksli kisilik
sorunudur (Tmaz, 2006).
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8. Bencillik

Zorbalann en belirgin ozellikleri, asm bencillik duygusu seklinde kendini belli
eden davrams bozukluklandir. Diger insanlarla iliskilerinde bencilce, cikar iliskisi
icinde hareket etmektedirler.

Genellikle

baskalannm

onlann genel olarak varhklanm kiskandiklanndan

basanlanm, degerlerini ve

dolayi, digerlerinin de, kendilerine

karsi aym duygulan beslediklerini dusunmektedirler.

Baskalanrun

zaaflanndan

yararlamp,hedeflerine

ulasmayi

gozetmektedirler,

Duygusal zekadan yoksundurlar. Sahip olduklan ben-merkezci kisilik yapisi, ruhsal
yonden

saghkh

bir bireyde

olmasi

gereken

empati

yeteneginin

olusmasim

engellemektedir. Sonucta, hastahkh kisilik yapisimn olusumu kacnulmaz olmaktadir
(Tmaz, 2006).

2.4. Magdurlarm Kisilik Ozelliklert ve Psikolojik Yaprlari

2.4.1 Magdurlarm Kisilik Ozellikleri

Arastirmalar,

yildirmaya

hedef olanlarm

karakter,

davrarus, tavrr ya da

gecmisleriyle iliskili bir durumun bu eylemlere sebep oldugu konusunda herhangi bir
karut

sunmamaktadir.

gorusmeler,

soz

Magdurlar

ozellikle

Tam

konusu

tersine

kisilerin

yildirmaya
oldukca

daha yuksek pozisyonu

hedef olan

olumlu

kisilerle

yonlerini

olan personele

yapilan

aciklarmslardir.

tehdit olusturacagi

endisesi ile hedef secilmektedir (Yuceturk, 2006).

Asagida
listelenmistir.

yildirmaya

hedef olarak secilen magdurlann

kisilik

ozellikleri
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1.

Zeki (Arpacioglu, 2004; Davenport ve ark.,2003); Ergenekon, 2007;
Westhues 2002; Baltas, 2002; Yuceturk, 2006).

2.

idealist, kendi degerini bilmeyen ya da surekli daha iyi olmasi
gerektigini

dusunen,

haksizliga

dayanamayan,

"hayir"

demekte

zorlanan (Arpacioglu, 2004).
3.

Cahskan (Arpacioglu, 2004).

4.

Basan

odakh (Ergenekon,

2007; Baltas, 2002; Yuceturk,

2006),

sorumluluk sahibi olan (Arpacioglu, 2004).
5.

Bagunsiz ve yaratici (Arpacioglu, 2004; Selimoglu, 2006; Davenport
ve ark.,2003;

Ergenekon,

2007; Baltas,

2002;

Yuceturk,

2006;

Cobanoglu, 2005).
6.

Empati becerisi yuksek (Tmaz, 2006; Cobanoglu, 2005).

7.

Kendini surekli gelistiren, azimli (Arpacioglu, 2004).

8.

Degisime kolayca uyum saglayabilen (Selimoglu, 2006; Davenport
ve ark.,2003).

9.

Duygusal

zekasi

yuksek

(Cobanoglu,

2005;

Selimoglu

2006;

(Arpacioglu,

2004;

Davenport ve ark.,2003).
10.

Yuksek stres altmda cahsmayi

surdurebilen

Simon 2007).
11.

Isyerin menfaatini ve ismini one alan, kendi basansindan soz etmeye
gerek duymayan, onur duygusu tasiyan (Arpacioglu, 2004; Davenport
ve ark.,2003; Ergenekon, 2007).

12.

Cahsma ilkeleri ve degerleri saglam olan ve bu ilkelerden odun
vermeyen (Arpacioglu, 2004; Zapf ve ark., 1996).

13.

Zorbanm yeteneklerinden

ustiin ozelliklere sahip olan (Arpacioglu,

2004; Ergenekon, 2007; Baltas, 2002).
14.

Bilgisini

comertce

paylasan,

cevresindekilerce

sevilen,

iliskileri

olumlu (Arpacioglu, 2004).
15.

lcsel olarak kendine cok saygi duyan (Ergenekon, 2007; Davenport
ve ark.,2003).

16.

Diiriist, insanlara guvenen iyi niyetli (Ergenekon, 2007; Zapf ve ark.,
1996; Baltas, 2002; Yuceturk, 2006).
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17.

Yumusak bash (Ergenekon, 2007; Yuceturk, 2006).

18.

Duyarh, hassas, yardimci (Arpacioglu, 2004; <;obanoglu,2005).

19.

Sosyal hayatta iclerine kapamk olmaya meyilli (Ergenekon, 2007;
Yiicettirk, 2006).

20.

Farkh ozelliklere sahip (rengi, cinsiyeti, aksam vb.) (Baltas, 2002;
Davenport ve ark.,2003; <;obanoglu,2005).

21.

Goz ahci guzellik ya da yakisikhhk (Akdag, 2006; Westhues 2006).

22.

Yuksek korku ve endise duzeyine sahip, hakkuu arayamayan, kendini
savunmaktan

ileri derecede

cekinen,

catismadan

siddetle

kacan

(Bayrak-Kok, 2006; Davenport ve ark., 2003).
23.

Politik davranamayan (Baltas, 2002; Yuceturk, 2006).

24.

Oldukca

tecrubesiz,

her

zaman

ozur

dilemeye

hazir,

mahcup,

hosgorulu (Yuceturk, 2006; Davenport ve ark., 2003).

2.4.2 Magdurlarin Hedef Secilmelerindeki Olasr Nedenler

Magdurlann yildirmaya ugramalanmn sosyal olarak yetersiz davramslan,
dusuk basan ve patolojik kisiliklerinden dolay kendi suclan oldugu sik sik tartisilir.
Leymann ise yildirmanm kaynaklannm

kurbanm karakter ozelliklerinin bir parcasi

olmadigim aciklamaktadir. Leymann'a gore yildirmamn nedeni kotu is kapsami ve
kotu bir cevre gibi orgutsel faktorlerdir (Zapf ve ark., 1996).

Davenport ve arkadaslan (2003) ise kisinin kendisinde degistiremeyecegi
bazi ozelliklerinin

kisinin hedef secilmesinde onemli rol oynadigmi belirtmistir. Bu

nedenler; derisinin rengi, cinsiyeti, fiziksel ozellikleri, aksam, gorgu ve terbiyedeki
farkhhklan,

ezilen

ve gucsuzlerin

savunuculugunu

yapmasi,

sorgulayici

bir

kisiliginin olmasi, zorba hakkmda suclu olduguna iliskin resmi raporlan elinde
bulundurmasi, yaratici olmalan, urettikleri yeni fikirlerin digerlerini rahatsiz etmesi
seklinde siralarmsnr.

Davenport belirtilen nedenlerden

dolayi yildirmaya

niyetli

kisilerin soz konusu nitelik tasiyan kisileri kontrol altma almak istemelerinin nedeni
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olabilecegini

belirtmistir.

Aynca Davenport magdurlan

kendilerine yapilanlardan

kismen sorumlu olduklanm bunun nedeninin ise kisinin, ilkeli ve kendi kendilerini
yonlendiren kisiler olmalarmdan kaynaklandigtru ifade etmistir.

Aynca Davenport

ve arkadaslan

(2003), yildirmaya

hedef olanlann,

sosyal ortamlarda genellikle endiseli ve kendine daha az saygi duyan, tecrubesiz
mahcup iyi niyetli, hosgorulu, ozur dilemeye hazir bir tavir icinde olmalannm
zorbalan yildirma ey lemi icin cesaretlendirecegini ifade etmistir.

Harvey ve arkadaslan

(2006), zorbaliga ugrayan kisilerin

hedef olarak secilmelerinin, dusuk oz-deger bilinci tasimalanndan
belirtmektedir.

Magdurlann

yildirmaya

kaynaklandigim

genellikle isletme orgutlerinde oldugu gibi daha once

okulda da zorbahk hedefi olma gecmislerinin oldugu belirtilmistir. Boylece zorbaliga
ugrayan bireylerde ogrenilmi~ caresizligin olustugunu, bu durumun ise magdurlarda
oz-deger eksikligini

besledigi vurgulanrmstir.

Zorbaliga ugrayan bircok bireyde

zorbalik hedefi halinde kalmaya neden olan olumsuz duyguya sahip olma egilimleri
bulundugu ve bu duyguya sahip olan bireyin zorbaliga ugramayi, muhtemelen kotu
davramlmayi hak ettigini dusunebildikleri bildirilmistir,

Bir
normlanna

arastirmaya

uymamasi

mukemmeliyetcilikleri

gore

(Mueller,

bireyin

2000) iken;

ve ozsaygilanndan

hedef olmanm nedenlerinden

hedef

birinin

secilmesindeki

Simon'a

nedenin

gore (2007)

grup

bireylerin

dolayidir. Mann (2001) ise yildirmaya

son yillarda

artan issiz sayisi oldugunu

belirtmektedir.

Ergenekon'a

gore (2007), Turkiyede orgutlere

yeni gelen yonetimin

kendi "ekibini" kadrolara yerlestirmesi ve list duzey cahsanlann

isten cikanlmasi

yildirmaya hedef olma arasmda gosterilmistir.

Aynca

Psikiyatrist Samanci tarafmdan yapilan arastirmada, Turkiyede

ekonomik krizin yasandigi donemlerde isyerlerindeki
cekilmektedir.

yildirmamn arttigma dikkat

Bu sayede cahsanlar, karsi karsiya kaldiklan

psikolojik

baski ve
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zorbaca eylemler sonucu istifaya zorlanmaktadirlar.

Bu durum cahsanlarca sikayet

konusu yapilmamaktadir. Boylece, yildirrna eylemleri "isten cikarma tazminatI"ndan
kurtulmanm

bir araci olarak gorulmekte ve isten cikarma, Turkiyede

yildirma

surecinin temel hedeflerinden olmaktadir (Yuceturk, 2006; Arpacioglu, 2004).

2.4.3 Magdur Olmasi Muhtemel Dort Tip Kisilik

Yildirma olgusunda magdur rolune aday bir kisilik mevcut degildir, Ancak
isyerlerinde dort farkh tipteki kisi, yildirma kurbam olma tehlikesiyle karsi karsiyadir
( Huber, 1994; Akt., Tmaz, 2006).

1. Yalmz Bir Kisi: Bu kisi, erkeklerin yogun cahstigi tek kadm ya da
tam tersi durumdaki kisilerdir.
2. Acayip Bir Kisi; Bir sekilde digerlerinden farkh ve baskalanyla
kaynasmayan herhangi bir kisi soz konusudur.
3. Basarrh Bir Kisi: Onemli bir basan gostermis, amirinin ya da
dogrudan

yonetimin

takdirini

kazanmis

ya da bir musterinin

ovgusunu almis bir kisi, kolayca cahsma arkadaslan

tarafmdan

kiskamlabilmektedir.
4. Y eni Gelen Kisi: Daha once o pozisyonda

cahsan kisinin 90k

seviliyor olmasi ya da yeni gelenin, orda cahsanlardan daha fazla
bir takim ozelliklerinin bulunmasi, magdurun kurbam olma riskini
artirmaktadir.

2.4.4 Yildrrma Magdur'larmm Tepkileri

Yildirmaya maruz kalan kisi, bir baska kisinin kendisiyle acimasiz, haksiz
ve cogu

kez

ahlaka

sigmayan

tarzda

oynadigmin

tam

anlarmyla

farkmda

olmamaktadirlar. Kendini savunmak yerine, dis dunyadan koparak gitgide daha cok
icine kapanmaktadirlar.
2006).

Umutsuzca kendilerini korumaya cahsmaktadirlar

(Tmaz
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Islerine buyuk bir baghligi ve sevgisi olan kisiler yildirmayi fark
ettiklerinde, oncelikle kisinin kendine yonelik kuskusunu arttirmaktadir. Cahstiklan
yerin saygmhgnu onemsediklerinden sessiz kahp kurum icinden ya da disandan
yardim aramaya yanasmamaktadirlar. Uzun sure aci cekmektedirler.

Kisi kendini ihanete ugrarms gibi hissetmekte, yalitabilmekte, huzursuzluk,
korku, utanc, ofke, sucluluk, utanc, endise ve yetersizlik duygulanyla dolabilmekte,
basma gelen bu durumu kabul edememektedir (Davenport, 2003).

Zorbahk surecinin baslangicinda isyerlerinden gonullu olarak aynlma ve
yem bir is arama firsatlanna sahipken, magdurlar isyerinde kalmayi tercih
etmektedirler. Kahci bir isin rahatligi, magdurun maddi ihtiyaclan, destek saglamak
zorunda olduklan kisilerin varhgi ya da sadece zorbahktan oturti isten aynlmanm
dogru olmadigina inanmaktadirlar. Fakat zorbahgin dereceleri arttikca, is degistirme
olanaklan azalmakta ve kotu refaranslardan ve hakkmda yayilan soylentilerden
dolayi baska bir is bulamaz duruma gelmektedirler (Hallberg, 2006).
Magdurun

zorbaliga

karsi

tepkilerinin

suuflandmlmasi

literatlirde

verilmistir. Magdurlann zorbaliga karsi tepkilerini dort kategoride toplayan bir
suuflandirma gelistirilmistir (Olofsson ve Johannsdottir; Akt., Djurkovic ve ark.,
2005)
1. Iddiacihk ( cevap vermek, zorbayla konusmak, zorbayla yuzlesmek)
2. Kacmma (nakil isteme)
3. Y ardim isteme (beklemek, durmasmi beklemek ya da hicbir sey
yapmamak)
Yapilan bu cahsmaya gore, magdurlar arasmda en cok kullamlan tepkinin
iddiacihk oldugu, ardmdan resmi yardim arama ve son olarak kacmma tepkisi oldugu
tespit edilmistir.
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2.4.5 Yildirmanm Magdurlar Uzerindeki Etkileri

Arastirmalara gore zorbalik, psisik bir travma, hayatta travmatik bir olay ya
da yasam krizi olarak algilanmaktadir.

insanm

icinde hicbir zaman tamamen

iyilesmeyecek ve kolayhkla yeniden acilip act vermeye devam edecek bir yara ya da
incinebilirlik birakmaktadir. Zorbahk aym zamanda, maruz kalan kisinin zihinsel ya
da psikolojik sagligma, mesleki kariyerine ve kisiligine zarar vermek olarak da
gorulebilmektedir.

Magdurlarla yapilan gorusmeler sonucunda, yildirmamn etkileri

asagidaki gibi siralanmaktadir (Hallberg ve ark., 2006):

1. Kendini suelu hissetme, utanma ve dzsayguun azalmasi

Arastirmalara
degistirme

amach

gore, yetiskin zorbahgi, magdurun imajim olumsuz yonde

soylentiler

yayma

ve surekli

hakaretlere

maruz

birakmayi

icermektedir, Zorbanm bu agresif davramslanna karsihk, magdurun soylentilerinin
dogruluk derecesine iliskin belirsizlik ve kuskular yasadigim ve magdurda sucluluk
hissi olustugu belirtilmistir.

Zorbalarm

amacmm

magdurun

kendisini

degersiz

hissetmesi ve bu degersizligi magdurun da kabul etmesi seklinde yorumlanmaktadir.
Magdurun hissettigi ve kabullendigi bu degersizlik durumu, zamanla kisinin utanc
duygusunun ortaya cikrnasma neden olmaktadir.

Magdurlar,

yildirmarun

kaynagmm

isyerindeki

husran ve huzursuzluk

oldugunu ve bu mevcut durumun kendilerine kanalize edildigini belirtmektedirler.
Isyerindeki diger sorunlardan dikkatleri uzaklastirmak icin, isyerindeki tum olumsuz
olaylar zorbaliga

maruz birakilan

kisiye

atfedilerek

o "gunah kecisi"

haline

getirilmektedir.

Baska bilgi kaynaklanna

gore, zorbalann,

huzursuzluktan ve magdurlan suclamalanndan
ve

ozguvenlerinin

huzursuzluk

azaldigmi

cikardigma

sucluluk duymaktadir,

bildirmislerdir.

ve meslektaslanrun

isyerindeki

uyusmazhk

ve

dolayi hedef kisilerde ozsaygilanrun
Magdur,
yasamnu

sadakatsiz
zorlastirdigma

olduguna,
inanarak

Magdur, kendisinin zorbaligin nedeni oldugu inancmdan
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dolayi kendini duruma kolaylikla uyarlamakta,

bu durum ise kisinin ozguvenini

olumsuz yonde etkilemektedir.

2. Semptom ve Reaksiyonlar Gelistirme

Magdurlann,
sonra

erken

cogunlukla

evredeki

yildirma

psikolojik

eylemi basladiktan

ve psikosomatik

sadece birkac ay

semptomlara

yakalandigi

belirtilmistir. Duygusal reaksiyonlar arasmda konsantre olamama, uykusuzluk, ruh
halinde dalgalanmalar,

anksiyete, depresyon,

panik atak, umutsuzluk

ve korku

bulunmaktadir. Y apilan arastirmalarda magdurlann konusmalan gerektiginde uygun
kelimeyi

bulmakta

zorlandiklanndan,

konsantrasyon

eksikliginden,

gerceklik

duygusu kaybmdan dolayi bellek kaybi yasadiklan belirtilmistir (Hallberg ve ark.,
2006).

Psikosomatik
hassasiyet,

solunum

olabilmektedir.
hastahklanmn
rahatsizhklanmn

semptomlar
ve kalp

Magdurun,
oldugu

arasmda bas agnsi,

sikayetleri,

zorbahktan

durumlarda,

gastrit, nezle, sese karsi

hipertansiyon

once

kisilerin

astim,

ve tum viicutta

seker,

yildirma

hipertansiyon

eyleminden

dolayi

agn
gibi
bu

yeniden tekrarlandigi bildirilmistir,

3. Hareket Alamnm Daralmasi

Zorbalik surecinin baslangicmda, zorbaliga maruz kalan kisilerin, gonullu
olarak isten aynlma firsatma sahip olduklan halde isyerinde kalmayi tercih ettikleri
gorulmustur, Zorbalik surecinin ilk asamasmda, zorbaliga ugrayan kisi genellikle iyi
referanslar alma sansma sahip olmakta ve esdeger bir ise gitme hakki daha yuksek
olmaktadir, Zamanla, is degistirme secenegi gittikce azalmakta ve isin baskisi 90k
fazla artmaktadir. Magdurlar isten aynlmama

sebebi olarak, gecim masraflan ve

isyerindeki kalici pozisyonun rahathgim one surmektedirler.
bir yakmma bakim vermeleri ve beraber

Aynca hasta ya da yasli

oturmalan gerektiginden, baska bir yere

67

gitmelerinin imkansiz oldugunu belirtmislerdir. Kimi magdurlar isten aynlmak icin
zorbalrgi neden olarak gormemekteditler.

Isyerindeki zorbaligm daha da artarak devam etmesi, magdurlann isten
aynlmalarmm en dogrusu oldugunu dttsunmelerine yol acmaktadir. Fakat iyi bir
refarans alamamalan ve haklanndaki soylentilerden dolayi baska bir i~ bulma sansmi
da yitirmektedirler.

4. Olaylarm Oelislmini irdeleme

Arastirmalara gore, normal hayata donmenin zorlu sureci, zorbahkla
baglantih olaylann gelisimini irdelemekle baslamaktadir. Magdurlar, olaylann
gelisimini sozlu ya da yazih olarak ifade ettiklerinde, zorbayla karsilasnklannda ya
da kendisine zorbalan arumsatan bir seye maruz kaldiklannda, yildirma olayuu
yeniden yasar gibi olmaktadirlar. Magdur zorbayla karsilastigmda, korku hissi geri
gelmekte ve zaman zaman kalp atislan duzensizlesrnekte, soluk almakta zorlanmakta
ve gozleri kararmaktadir. Magdur, zorbalar ve onlarm yasattigi olumsuz deneyimleri
ile ilgili kabuslar ve riiyalar da gorebilmektedirler. Hicbir uyaran olmaksizm magdur
korkuya kapilabilmekte ve bu durum da magdurun hala zorbanm etkisi altmda
oldugunu gostermektedir. Cunku zorbayla olan iliskisi devam etmektedir.

Magdurlarla yapilan gorusmelere gore, zorbaliga ugrayan kisi durumu
degistiremedigi takdirde intihar dusuncesini kesin cozum gibi gorebilmektedir.
Cunku, zamanla magdurlann yasarnlannda anlam algisi azalmakta ve hayattan
bikkmhk olusabilmektedir. Hissedilen degersizlik ve hayatm anlamsizligi, kiside
olum istegini olusturabilmektedir. Yine bu gorusmelere gore magdurlann intihar
etmek icin planlar yaptiklanm ve bu planlan uygulama esigine geldikleri ifade
edilrnistir. Magdurlann intihar planlanndan vazgecmelerinde ise aile, cocuklar, tibbi
tedaviler ve dini inancm onemli rol oynadigr tespit edilmistir,
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5. Tazminat elde etmeye cahsmak

Magdurlar arasmda olaylann gelisimini irdeleyen ve tazminat, intikam ve
bansma konulanndan soz edenler, normal hayata donme surecindedirler. Magdurlar,
is; ve dis sureclerde adalet icin, zorbaligm
kaynaklanmadignun

dogrulanmasi

biciminde

bir tazminat

mucadele

edebilmektedirler.

bazilan

bansmak

adil olmadigi ve kendi hatasmdan

icin maddi tazminat ya da mesleki onaylama

almak icin, hem zorbalarla hem de yetkili makamlarla
Bazi yildirma

istemektedir.

magdurlan

Magdurlann

intikam almak isterken

bir kismi

ise hayatta

her

seyi

karsilayabilmek icin daha saghkli tercihler yapmak gerektigini ifade etmislerdir.

Arastirmalara gore, magdurlann bir kismi, isyerlerinden aynhp ve yeni bir
hayata, yeni bir ise baslama, fakh bir bolgede oturma ve egitimlerine devam etme
gibi sebeplerden dolayi isten aynlip evlerinden tasmmayi uygun gormektedirler.
Spor egitmenligi, ilginc konular uzerinde cahsmalar gibi gonullu isler, kiside guc,
motivasyon ve onay saglamakta ve hayata yeni bir anlam katarak magdura devam
etme giicii vermektedir (Hoel et al., 1996 ; Akt., Djurkovic ve ark., 2004 ).

Magdurlarla

yapilan bu gorusmelere

gore, psikolojik

ve dini bilgi de

magdurun yildirmayi anlamasma yardimci olabilmekte, dini inane sayesinde kuvvet
ve teselli bulabilmektedirler.
nedeniyle,

baskalanna

Bazi yildirma magdurlan, kendilerine yapilan yildirma

karsi daha saygih ve dusunceli olduklanm hissettiklerini

ifade etmislerdir.

Arastirmalara

gore yildirmanin tum stres kaynaklanndan

daha yogun ve

yikici etkiler biraktigma dair cesitli bulgular elde edilmistir (Gurler, 2006). Bazi
arastirmacilar

yildirma

ile saghk

arasmdaki

iliskinin

acik

olmadigmi

ifade

etmektedirler. Cunku saghk problemleri olan insanlar magdur olmaya daha yatkm
hale gelmektedirler (Hoel et al., 1996 ; Akt., Djurkovic ve ark., 2004). Fakat bir 90k
cahsmada ise yildirmanm cesitli semptomlarm sebebi oldugu
Magdurlar

isyerinde

yildirmayi

yasadiklan

zaman

kabul edilmektedir.
olumsuz

duygular
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yasamaktadirlar.

Bu olumsuz duygular kisiyi fiziksel semptomlara karsi hassas hale

getirip, psikosomatik bozukluklara yol acmaktadir (Djurkovic ve ark., 2006).

Gorulen sikayetleri psikolojik semptomlar ve fizyolojik semptomlar olarak
ikiye ayirmak mumkundur (Djurkovic ve ark., 2006; Maclntosh,2005).

Psikolojik semptomlar; korku, cosku ve umudun giderek azalmasi, guven
yitimi, kizgmhk, sucluluk, ozguvenlerinin zayiflatilmasi (Maclntosh,2005; Hallberg,
2006; Arpacioglu, 2004), caresizlik duygusu, siirekli gerginlik ( Einarsen, 2000),
aglama krizleri (Selimoglu, 2006), uykusuzluk (Selimoglu, 2006; Hallberg, 2006;
Vandekerckhove,
Cobanoglu

2003; Djurkovic ve ark., 2006; Gurler, 2006; Einarsen,

2005), dengesizlik

(Selimoglu,

2006), hassashk

(Selimoglu,

konsantrasyon gu9ltigu (Hallberg, 2006; Djurkovic ve ark., 2006;
Leymann, 1997; Vandekerckhove,

2000;
2006),

Einarsen, 2000;

2003; Tmaz, 2006; Cobanoglu 2005), ruh halinde

dalgalanrnalar, umutsuzluk (Hallberg, 2006), depresyon (Djurkovic ve ark., 2004;
Tmaz, 2006 ; Selimoglu, 2006, Hallberg, 2006; Leymann 1997; Einarsen, 2000;
Arpacioglu, 2004), yaygm stres (Djurkovic, 2006), anksiyete (Djurkovic ve ark.,
2004; Djurkovic ve ark., 2006; Hallberg, 2006; Vandekerckhove,

2003; Arpacioglu,

2004), panik atak (Hallberg, 2006; Selimoglu, 2006; Tmaz, 2006), alkol ya da ilac
kullanma

(Selimoglu,

Vandekerckhove,

2006), Post Travmatik Stres Bozuklugu

(Hallberg,

2006;

2003; Mueller, 2000; Leymann 1997; Tmaz, 2006 ) seklinde

siralanabilir.

Arastirmacilara gore magdurda gorulen fizyolojik semptomlar ise tansiyon
(Selimoglu, 2006; Hallberg, 2006; Arpacioglu, 2004), mide bagirsak problemleri
(Djurkovic ve ark., 2006; Selimoglu, 2006; Tmaz, 2006), kilo problemleri
(Selimoglu, 2006; Tmaz, 2006 ), nefes alma gli91Ugli (Arpacioglu, 2004), nezle, sese
karsi hassasiyet, solunum sorunlan (Hallberg, 2006), basagnsi (Hallberg, 2006;
Djurkovic ve ark., 2004; Tmaz, 2006) kalp sikayetleri, tum vucutta agn (Hallberg,
2006; Djurkovic ve ark., 2006; Tmaz, 2006) olarak siralanmaktadir.

,,
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Davenport ve arkadaslan

(2003) ise, yildirmanm

etkilerini yildirma derecelendirmelerine

magdur uzerine olan

gore siralarmslardir. Asagidaki tabloda sozti

gecen derecelendirme ve etkiler belirtilmistir.

Tablo 2.7 Yildirma Dereceleri ve Magdurun Saghg1Uzerine Etkileri
1. Derece Yrldirma

2. Derece Yildirma

3. Derece Yrldirma

Aglama

Yiiksek tansiyon

Siddetli depresyon

Arahkh uyku bozuk.

Kahci uyku bozukluklan

Panik ataklar

Almganhk

Mide-bagirsak sorunlan

Ciddi hastahklar

Konsantrasyon bozuk.

Konsantrasyon bozuk.

kazalar

Asm kilo ahp-verme

Intihar girisimleri

Depresyon

3. kisilere karsi siddet

Alkol I ilac ahskanhgi
lsyerinden kacmak
Ahsilmadik korkular
Kaynak:Davenport ve ark.(2003). Mobbing ve Isyerinde Duygusal Taciz. tstanbul, Sistem Yaytncihk

Y ildirmanm etkilerini Leymann ( 1997) ise, kronik endise ile iliskilendirmis
ve magdur uzerinde on sekiz belirtisi oldugundan bahsetrnistir. Bu kosullann uzun
surmesi

halinde

uzun

vadeli

fiziksel komplikasyonlara

olabilecegini ifade etmistir.

Kaslarla ilgili Gerilim Semptomlan
1. Urperti, gerginlik, sarsakhk.
2. Gergin, agnyan ya da acryan kaslar.
3. Rahatsizlik.
4. Asm yorgunluk.

ve hastahklara

neden
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Otonom Sinir Sistemi Hiperaktivitesi
1. Oksijen ihtiyaci ya da nefes darligi hissi.
2. Kalp carpmtisi
3. Terleyen ya da islak ve soguk eller.
4. Agiz kurulugu,
5. Ba~ donmesi.
6. Bulanti, diyare ve diger mide-bagirsak rahatsizhklan.
7. Aniden soguk ya da steak basmasi.
8. S1k idrara cikma,
9. Yutkunma zorlugu ya da "bogazda yumru".

Tetiktelik ve Asm Duyarhhk
1. Heyecan ya da telas.
2. Beklenmedik dis uyanmlara asm tepki.
3. Konsantrasyon zorluklan ya da "bombos zihin".
4. Uyuma zorluklan.
5. Ahnganhk.

2.4.6. Magdurlarm Yrldirma ile Basa Cikma Yollari

Cobanoglu (2005), herhangi bir isyerinde fiziksel ve zihinsel bir saldm ile
karsilasan cogu insanm derin bir hayal kinkhgi ve uzuntu yasadigmi ve bu kisilerin
adeta kendi benliklerinin
belirtmektedir.

Arastirmaci,

ve yasam kaynaklannm
yildirma

surecinde

olumune
erkekler

tamklik ettiklerini

ve kadmlann

farkh

reaksiyonlar gosterdigini belirtmistir. Kadmlann konusarak, aglayarak ve yazarak
tepkilerini gosterdigini, erkeklerin ise ofke, siddet, bagmp cagirma ve zaman zaman
saldirganhk

yoluyla

tepkilerini

aciga vurduklanrn

ifade etmistir.

Arastirmaci,

orgutsel yildirma surecinde ayakta kalabilmek icin her seyden once yuksek duzeyde
bilinc gelisimi saglamak ve bu yolla kisinin kendisine olan guvenini artirmak

oldugunun alum cizmistir.
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Arpacioglu
degerlendirme
baskalannm

(2006),

yapmalanm,

magdurlann

elestiri

aldiklannda

gercekci bir bicimde elestiriyi

ve kendi negatif icsel sesinin ozguvenlerini

davramslanna

icsellestirmeden

degerlendirmelerini,

yaralayacak

yorum ve

izin vermemelerini onermistir. Hakh ve yapici elestiri ile zorbaligm

arasmdaki farkm aymmmda olmalan geregine vurgu yaprmstir.

Y ildirmaya ugrayan magdurlarla
cogu,

pozitif

korudugunu
kazandirmakta

ic konusmalan
belirtmektedir.
ve

sorunun

yapilan gorusmelere

surdurmenin,
Pozitif

ic

kendilerini

konusmalar,

kendilerinden

oldugunu ifade etmektedirler.
destek alma basansmi

kaynaklanmadigim

Bazi katihmcilar,

gostermektedirler.

moral

onlara

lsyerinin stresinden sonra rahatlayacak zaman bulmalannm

gore magdurlann
bozuklugundan

gelecek

duygusu

hatirlatmaktadir.

kendileri icin onemli

isyerinde durumu izleyenlerden

Bu destek,

seri yildirmarun

sikhgmi

azaltmaya yardimci olmakta ve hedef alman kisinin tecrit edilme duygusunu da
azalmaktadir (MacIntosh, 2005).

Davenport ve arkadaslanna gore (2003), magdurlann iclerinde bulunduklan
ozel durum ve isyerinin kulturune gore tum secenekleri tartmak son derece biiyiik

onem tasimaktadir.

Erken

eylem ve

seceneklerin hemen uygulanmasmm

verilebilecek en iyi karsihk oldugu ifade edilmektedir. Yine bazi rnagdurlarca
secenek olarak gorulen bir diger yol da siddete basvurarak intikam almaktir. Fakat
ani hareket etmenin ve siddetin akilci bir secim olmadigi ve magdurlarca yildirma
karsismda neler yapabilecekleri ile ilgili cesitli secenekler oldugu belirtilmistir, Bu
secenekler asagidaki tabloda siralanmaktadir.
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Tablo 2.8 Magdurun Yildmna ile Basa Cikmada Kullamlabilecegi Stratejiler
1. Uzuntuyu bilincli bir sekilde yasamak.
2. Degisimin degerine inanmak.
3. Kisinin kendisini ortamdan yalitmamasi.

4. Arkadas ve aileden destek almak.
5. Bir evcil hayvan edinmek.
6. Sevilen seylerden kuvvet almak.
7. insanlarla

bir arada bulunmak

ve ozguvenini

gelistirecek

cesitli aktiviteler

yapmak.
8. Var olan becerileri baska sekillerde kullanmak.
9. Yeni bir beceri edinmek.

10. "Kurban" zihniyetini birakmak,
11. Kontrolu kaybetmemek ve seceneklerin olduguna inanmak.
12. Isyeriyle araya bir mesafe koymak ve genis bir bakis acisi edinmek.
13. Bir plan yapmak.
14. Inanch olmak.
Kaynak:Davenport ve ark.,(2003).Mobbing, Isyerinde Duygusal Taciz. Istanbul, Sistem Yaymcihk.

Davenport ve arkadaslan
kullanabilecegi

(2003), magdurun yildinna ile basa cikrnada

stratejileri yukandaki

gibi aciklarken, magdurlarla yapmis oldugu

gorusmeleri sonucunda onlann yildirmayla basa cikma stratejilerini ise su sekilde
siralarmstir:

•

Gercekte olanlan iyi degerlendirme,

•

Saldinlara korkmadan ve guvenle karsihk verme,

•

Kendileri uzerinde oynanan oyunda yer almama,

•

Kurban olmayi reddetme,

•

Buyiik bir fiziksel ve ruhsal dayanma gucu gosterme ve islerin
degisecegine inanma,

•

Uzun sureli mticadeleye hazirhk yapma,
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•

Gerektiginde aynlmak icin hazirhk yapma,

•

Enerjilerini, hoslanna giden baska alanlara aktarma,

•

Y araticihklanm isyerleri icin kullanmama

Davenport
kullamlan

(2003 ), gen el de yildirma

idman, meditasyon

etkilerinden

uzaklasabilmek

gibi gecici gerilim azaltma yontemlerinin

icin
yeterli

olmayacagim hatta magduru, yeni bir is bulma ve kendini guclendirme gibi onlemler
almaktan uzaklastirabilecegini

ifade etmistir.

Tutar (2004)'a gore, isyerlerinde psikolojik siddetle bireysel basa cikrnada
uygulanacak

bazi taktik adimlar bulunmaktadir.

Yildirma ile basa cikrnak icin

magdur oncelikle kendi kisiligini gelistirmeli, direncini artirmahdir. Arastrrmaci, bu
amaclarla atilabilecek adimlan asagidaki gibi siralarmstir:

1.

Oz-Saygtnin

Gelistirilmesi:

Herkesin

yildirmaya

dayanma katsayisi farkhdir. Soz konusu katsayi bireyin
"uyum

duzeyi'tni

belirlemektedir.

ve

"direnme

smirlan=m

Yildirmaya karsi direnc gosterip, basa

cikmak icin bas vurulacak

yollardan biri, ozsaygmm

gelistirilmesidir,

kadar

yildurnaya

Kisi

ne

karsi koyma

kendisi

yetenegi

olabilirse,

o oranda

yuksek

olmaktadir,

2.

Denge Bolgeleri Olusturmak: Yildirmanin varligi, insani
rahatsiz

etmektedir.

duzenini bozmaktadir.

Magdurun

istikranm

ve yasam

Soz konusu istikrarsizliga

karsi

"denge bolgeleri" yildirma ile basa cikrnaya yardimci
olmaktadir. Denge bolgesi, her tur istikrarsizligm

ve

guvensizligin ortadan kalktigi, magdurun kendini guven
ve esenlik icinde hissettigi ortamdir.

3.

Mesleki Beceri ve Nitelikleri Gelistirmek: Yildirmanm
olusturdugu

psikolojik

gerilimi

azaltmanm

bir baska
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yolu, kisisel ve mesleki nitelikleri,
kadar hatalardan
magdurun

anndirarak

kendisine

mumkun

gelistirmektir.

karsi

duydugu

oldugu

Bu tavir,
guveni

ve

ozsaygisnu yukseltmektedir.
4.

Ruh Sagligmi Korumak: Gerilim azaltici onlemlerden bir
digeri, ruh sagligidrr. Gelistirilen guclu psikolojik uyum,
magdurun

psikolojik

psikolojik

siddet

yaralanmasmi

karsismda

onu

engeller
daha

ve

donammh

kilmaktadir. Ruh sagligi yerinde olan birinin yildirmaya
karsi direnci daha yuksek olmaktadir.
5.

Algzlama Stratejilerini Guclendirmek: Her tur yildirma
faktoru insamn kisilik suzgecinden gecer ve bu kisilik
onun yildrrmaya tepkisinin

ne kadar guclu olacagmi

belirlemektedir.
6.

Degerlerini

Actklamak:

Kisisel

degerlerin

bilincine

varmak ve yasamm bu degerlerle dogal bir uyum icinde
oldugundan

emin

olmak,

yildirmaya

karsi

direnc

gostermede etkin bir yoldur. Magdur, degerleri nedeniyle
magdur

secildigini

unutmamahdir.

Magdur

kendini

kurtaracak en guclu silahmm, sahip oldugu degerler
oldugunu bilmelidir.

Yildirma ortammda magdurun yasami yasaruhr kilmak icin; kendine gore
uygun bir bakis acisi gelistirmesi, risk almaktan korkmamasi, guclu ve yetenekli
oldugu alanlarda yogunlasmasi,
yeniden

guclu inanclar ve idealler gelistirmesi,

daha gucltl bir sekilde kurgulamasi,

psikolojik

kisiligini

siddetle bireysel basa

cikmada takip edilecek taktiklerden bazilandir.

Zorbamn taktiklerinden biri de, magduru yalmzhga ve sosyal izolasyona
itmek oldugu icin, bu gibi durumlarda sosyal destegin onemi artar. Sosyal destek,
bireyin ait olma, sevgi, takdir ve kendini gerceklestirme gibi temel ihtiyaclann, baska
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bireylerle

kurdugu

etkilesim

sonucunda

tatmin edilmesini

saglamakta

ve onu

yalmzhktan kurtarmaktadir.

Yukanda belirtilen "yildirmayla dcgru basa cikma stratejilerine" ek olarak,
yildirma durumuna maruz kahndiginda

yapilmamasi gereken davramslar asagidaki

gibi siralanmaktadir (Tutar, 2004).

Geriye
programlanrms
Kendini

Davranist

Doniik
kararlara

Gostermek:

ve ahskanhklara,

Geriye

donuk

kisi,

tutucu bir bicimde

gecmiste basanh kilan degerleri ve kurallan

onceden

baglanmaktadir.

temel veri olarak kabul

etmektedir. Geri ye donuk kisilerin sosyal gorusu geriye donuk olmakta ve gecmisteki
duzene isterik bir baghhk gostermektedir.

Kisiyi, yildirma baskismdan kurtaracak

olan davrams, yildirma sirasmda kendini yeniden kurgulamada gosterebilecegi basan
o lmaktadir.

Engellenme

Hissine

Kaptlmak:

Engellenme

kacarak kendine hayali bir dunya yaratmamalidir.

hissiyle

hayal

dunyasina

Ara srra hayal dunyasma kacis

gerginligi gidererek gunluk yasamdaki sorunlarla daha etkin bicimde ugrasmaya
yardimci olsa da bu, yontern olarak secilmemelidir.

Aksi halde kisinin gercekle

ilgisini kesmekte ve hayal dunyasiyla gercek dunya birbiriyle kansmaktadir.
bir dunya, magdurun gunluk yasamma uyumunu daha 90k zorlastirmakta,

Bu ttir
yildirma

ile mucadele azmini kirmaktadir.

A$zrz Basite Indirgeme Davranisi: Basite indirgeyen kisi icin genellemeler
gecerlidir. Belli bir durumun, her yerde herkes icin gecerli oldugunu dusunmektedir.
Genelleme yapan kisiler, butun ile parca arasmdaki farkhligi gozden kacmrlar.
Genellemeci yaklasim, yildirma ile mucadele icin gerekli azim ve cabayi gosterme
yerine, mevcut durumu kabul etmekten

baska bir ise yaramamaktadir,

Cunku

genelleme kisinin secici algisim oldurmekte ve farkmdaligi ortadan kaldirmaktadir,
Genellemenin

karsiti ayirt etmedir. Ayirt etme ise, magdura guclu bir sagduyu

kazandirabilmektedir.

Sagduyunun

mi.icadeleye neden olacaktir.

guclu

olmasi,

yildirma

ile

daha

iyi bir
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Magdurun yasami gercek degerleriyle

uyum icerisinde

oldugu oranda,

yildirma karsisinda guc ve direnc kazanmaktadir, Magduru zayif dusurecek en bu yuk
yanhshk, yildirma karsismda kendini yargilamak ve kendini yadsimaktir. Rekabetci
duygulardan ve kendisiyle yansmaktan

vazgecmesi ve asm zihinsel ve psikolojik

yuk getirecek rekabetci duygulardan uzak durmasi, magdurun yildirmaya karsi daha
direncli olmasmi saglayacaktir.

2.5. Yildrrmaya Neden Olan Yonetsel ve Orgiitsel Faktorler

2.5.1. Yildrrmanm Ydnetsel ve Orgiitsel Nedenleri

lsyerinde yildirma farkli sekillerde uygulansa da orgutun ve yoneticilerinin,
insanhk ve ahlak acismdan aciklanmasi mumkun olmayan pek 90k seyi, mesru ve
gayri mesru guclerini sistemli bir sekilde acimasizca kullanarak, belirli bir bireyi ve
grubu yok etmeye yoneldikleri

gorulmektedir,

Sert davramslar,

azarlamalar

ve

gozdagi vermeler sik sik tekrarlamrken, ilk anda anlasilmasi ve kamtlanmasi 90k zor
sabotajlar da, zaman zaman tepe yonetim tarafmdan gerceklestirilmektedir

(Tmaz,

2006).

Kendilerine

yildirma uygulandigim

belirten magdurlann

bakis acilanna

gore, yildirmanm en onemli nedenlerinden biri, orgut iklimi ve orgutsel isleyisle
ilgili sorunlardir. Zorbalar, toplumsal geleneklerin ve ev sahipligi yapan orgutsel
kiiltiiriin urunl eri dir.

Magdurlarla

yapilan gorusmeler

temel almarak, isyerlerinde

yildirmayi

ortaya cikaran dort belirgin ozellik asagidaki gibi siralanrmstrr (Leymann 1993, Akt,.
Einarsen, 1999):
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1. i~ tasanmmdaki belirsizlik
2. Lider yetersizligi
3. Magdurun sosyal acidan yetersizligi
4. Orgutte dusuk ahlaki standartlar

Diger arastirmacilar ise yildirmamn nedenlerinin; is ile ilgili belirsizlikler,
isteki pozisyon ve statu endisesi (Bayrak-Kok, 2006; Laciner, 2006), is ve terfi
konusundaki rekabet, (Harvey, 2006; Bayrak-Kok, 2006), is yukunden kaynaklanan
dusuk tatmin (Vandekerchove, 2003; Bayrak-Kok, 2006), basannm az kabul gormesi
ya da hie kabul gormemesi (Vandekerchove, 2003), yoneticinin taktir ve onayim
alma arzusu (Bayrak-Kok, 2006), yetersiz ve niteliksiz personel, zorbanm duygusal
dengesizligi, yetersiz gelir duzeyi (Tutar, 2004), rol belirsizligi ve rol catismasi
(Bayrak-Kok, 2006; Selimoglu, 2006; Tutar, 2004), kiskanclik duygulan (BayrakKok, 2006), hatah personel secimi (Laciner, 2006), zorbanm kavgaci kisiligi (Tutar,
2004; Zapf ve ark., 1996), orgutsel siddet olaylan, (Bayrak-Kok, 2006; Selimoglu,
2006), orgut icerisindeki zayif ic iletisim (Vandekerchove, 2003; Laciner, 2006;
Selimoglu, 2006), stres verici bir is ve orgutsel iklim, (Harvey, 2006; Bayrak-Kok,
2006; Tutar, 2004; Yiiceturk 2006; Laciner, 2006; Selimoglu, 2006), zayif yonetim
ve liderlik anlayismm varhgi (Vandekerchove, 2003; Bayrak-Kok, 2006; Tutar,
2004; Laciner, 2006; Selimoglu, 2006; Harvey ve ark., 2006), isyerindeki sosyal
iklim yetersizligi (Bayrak-Kok, 2006; Selimoglu, 2006; Harvey ve ark., 2006), is
kontrolu eksikligi (Vandekerchove, 2003; Harvey ve ark., 2006), yoneticinin asm i~
duzeni ve kuralcihgi (Harvey, 2006; Tutar, 2004), is yetistirme baskisi
(Vandekerchove, 2003;

Harvey, 2006;

Bayrak-Kok,

2006;

Tutar,

2004),

cozulemeyen catismalann varligi (Bayrak-Kok, 2006; Laciner, 2006; Selimoglu,
2006) ile iliskili oldugunu saptamislardir.

Davenport ve arkadaslan (2003)
sebeplerini asagidaki gibi belirlernislerdir:

ise orgutlerde uygulanan yildirmamn
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1. Isletmenin kuculme politikasi nedeniyle istihdamm daraltilmasi
2. Isgucunun gene calisanlardan olusturulmasi karan
3. Orgut icinde istenmeyen bir kisiden kurtulma istegi,
4. lsletmenin yeni amaclanrn cahsanlann benimsememesi
5. Herhangi bir konuda orgutsel basannm artmlmasi karan
6. Cahsanlann

guncel

bilgi

ve teknolojideki

degisikliklere

ayak

uyduramamasi durumu
7. Orgiit icinde istenen degisime ayak uyduramayanlann

olmasi

8. Orgut yonetiminin, arzu ettigi kulturel degisikligi saglayamamasi,
9. Orgut yonetiminin, orgut icindeki alt gruplar arasmda yasanan guc
cekismelerinde gruplardan birinin yamnda tavir takmmasi,
10. Orgiit yonetim kademelerinde radikal degisiklikler olmasi,
11. Orgutun liderlerinin duygusal zekadan yoksun olmalan,
12. Orgutun maliyet bazh dusunerek daha pahah olan eski personeli
daha ucuz olan yenisiyle degistirmek istemesi
13.

i~

yerinde iki cahsan arasmda orgut politikalan

acismdan uygun

gorulmeyen bir romantik iliskinin olusmasi durumunda, romantik
iliskinin bilinmesi/farkma

vanlrnasiyla birlikte orgut politikalanmn

buna onay vermemesi.

Yukanda sayilan durumlar onlenernezse orgut, cahsanlan isten atmak yerine
yildirmayi tercih etmektedir.

2.5.2. Yildrrmaya Neden Olan Orgiit Tipleri

Bir orgut yildirmayi kendi uygulamayabilir ancak bir takim sebeplerle
yildirma

uygulamalanm

uygulanabilecek

gormezden

gelebilmekte

hatta

yildirma

bir orgiit ktiltiininii desteklemektedir (Gurler, 2006). Asagida

yildirmaya neden olan orgut tipleri siralanrmstir.
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1. Direkt Yildrrma Uygulayan Orgiitler:

Bu tur isletmeler olumsuz, guven olusturulmasi mumkun olmayan,
gayri ahlaki bir yapidadirlar.

2. Dolayh Yoldan Yildirma Uygulayan Orgiitler:

Yonetimdeki atalet ve beceriksizlik, orgiite hakim

olamama,

yoneticilerin duygusal zeka eksiklikleri, yildirmayi belirleyebilecek bir insan
kaynaklan sisteminin ya da anlayismm olmayisi, magdurlann cogu zaman
baslanna gelene bir anlam verememeleri ya da birtakim cekinceler yuzunden
yonetime

duyurmamalan

olmayabilmektedirler. Dolayisiyla

sebebiyle

magdurlann

farkmda

orgut dolayh yoldan yildirmamn bir

parcasi haline gelmektedir. Bu durum kotu bir yonetimin gostergesidir.

Diger taraftan bir orgut yildirmayi kendi uygulamayabilir ancak bir
takim sebeplerle yildirma uygulamalanm gormezden gelebilmekte hatta
yildirma uygulanabilecek bir orgut kulturunu desteklemektedir (Gi.irler,
2006).

..

.

~

2.5.3. Yildrrmamn Uygulandrgi Orgiitlere Iliskin Sonuelar

Yildirma olgusunun, birey uzerinde oldugu kadar orgut i.izerinde de
tahrip edici sonuclan bulunmaktadir (Tmaz, 2006). Asagida, yildirmanm
orgutler uzerindeki psikolojik, ekonomik ve sosyal maliyetleri uzerindeki
olumsuz etkileri siralanmistir.
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2.5.3.1. Yildrrmamn Orgiitlere Psikolojik Maliyetleri

Yildirmarun orgutlere cesitli psikolojik maliyetleri

vardir. Asagida

yildirmamn oldugu orgutlerde olusabilecek psikolojik sonuclar listelenmistir.

•

Bireylerarasi anlasmazhk ve catismalar

•

Olumsuz orgiit iklimi

•

Guvensizlik ortami

•

Genel saygi duygulannda azalma

•

Cahsanlarda

isteksizlik

nedeniyle

yaraticihgm

kisitlanmasi

(Tmaz, 2006; Laciner, 2006; Yuceturk 2006; Davenport ve ark.,
2003).

2.5.3.2. Yildrrmamn Orgiitlere Ekonomik Maliyetleri

Yildirma olgusunun orgutlere ciddi boyutta zararlar getirmektedir. Bu
anlamda yildirma,

son yillann

orgutsel hastahgi

olarak algilanmaktadrr

(Tmaz, 2006). Asagida yildirma olgusunun orgutlerdeki ekonomik maliyetleri
siralanrmstir.

•

Hastahk izinlerinin artmasi

•

Yetismis uzman cahsanlann isten aynlmalan

•

Isten aynlmalann

artmasiyla yeni cahsan almurun getirdigi

maliyet
•

Isten aynlmalann artmasiyla egitim etkinliklerinin maliyeti

•

Genel performans dusuklugu

•

i~ kalitesinde dusukluk

•

Cahsanlara odenen tazminatlar

•

Issizlik maliyetleri
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•

Yasal islem ve/ya da mahkeme masraflan

•

Erken emeklilik odemeleri

2.5.3.3. Yildrrmanm Orgiitlere Sosyal Acidan Maliyetleri

Her isletmenin

belirli

bir vizyonu

bulunmaktadir.

Bu vizyona

ulasilmasi icin stratejik planlar yapilmakta ve bu planlar uygulanarak istenen
hedeflere

zamarnnda

uygulanmasmda
cahsanlannm
gelismesine

ulasilmasi

basrollerde

etkili

dusunulmektedir.
olanlar

orgut

motivasyonu, hirsi, ekip cahsmasindaki
neden olabilmektedir.

Bu nedenle

Bu

hedeflerin

cahsanlandir.

Orgut

basanlan isletmenin

orgut icerisinde

yasanan

olumsuz olaylar sadece bir ya da iki kisi ile simrh kalmamakta dolayh olarak
tum orgut calisanlanm

olumsuz etkilemektedir (Selimoglu, 2006). Asagida

yildirmarun orgutlere sosyal acidan maliyetleri Iistelenmistir.

•

Ekip ruhunun kaybolmasi

•

Birliktelik ruhunun bozulmasi

•

Firmanm sayginligimn ve admm lekelenmesi

2.5.4. Orgiitlerin Yildrrmaya Karst Alabilecekleri Tedbirler
~

Leymann'a gore (1997), bilimsel olarak su ana kadar heni.iz herhangi
bir arasturna

sonucu ile dogrulanrms

olmasalar da yildirma

durumunda

orgutte kullamlabilecek bir 90k ol9tit vardir. Bir olcttt secmeye gelindiginde,
mevcut yildirma si.irecinin hangi asamada oldugu bilinmelidir. Yildirmamn
gelisimini onlernek, durdurmak ya da maruz kalan bireyi iyilestirmekle ilgili
farkh olcekler mevcuttur.

1. Yrldrrmayr

onleme:

Catismalann

daha tehlikeli

durumlara

donusmesini onlemek icin politikalar gelistirmek, isverenlerin
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ilgisi dahilinde olmahdir. Isveren catismalann tehlikeli artismm
orgutlerin ilgisi dahilinde
yoneticiler
neredeyse

tarafmdan
yeterlidir.

olmasi ve list yonetimin denetimci ve
onlemeyi

Catisma

bir

kural

olarak

gormesi

yonetimini

sirket politikasma

uygun bir sekilde kullanma konusundaki

egitim, yildirmayi

cnleyici bir olcektir.

2. Erken Yonetim

Miidahaleleri: Erken miidahale

denetici, yildirma

surecinin

ilk isaretlerini

icin, bir

okuyabilmelidir.

Aynca list yonetim de orgutteki tehlikede cahsan bir ya da daha
fazla bireyi tavsiye icin belirlemelidir.

Yonetimin

belirli bir

durumda aktif hale gelebilmelerine izin vermek icin yetkilerini
bu temsilcilere devretmesi gerekmektedir. Y apilan calismalara
gore, deneticinin gorevlerini yeteri kadar iyi yapamamasmm
nedeni, deneticinin
oldukca

boyle bir cahsmadaki

guvensiz

cikarrmstir.

olmasmdan

Cunku

bulunabildiginden

yonetici

kaynaklandigmi
kademesinde

de

ortaya
zorbalar

deneticiler kendilerini guvensiz hissetmekte

ve gorevlerini yapamamaktadirlar.
yolu da orgutsel

orgutsel rolunun

duzenin

Erken onlemenin baska bir

ve davrams

etiklerinin

orgutte

yildirmayi onleyecek sekilde duzeltilmesidir.

3. Mesleki Rehabilitasyon: Bir yildirma sureci gelistiginde, bireyi
tehlikeden korumak, denetici ve yoneticilerin yukumlulugunde
olmahdir. Bireyin damgala~s1

engellenmeli ve birey itibanm

yuksek tutabilmelidir. Eger kisi hastahk izni almaya zorlamrsa,
mesleki rehabilitasyon

onerilmelidir.

Bununla birlikte, kisinin

yildirma surecine gecip mutsuz olmasma izin verilmesi, temel
olarak yonetim basansizhgi olarak gorulmelidir.

Harvey ve arkadaslan

(2006), isyerlerinde

insan yapismdan kaynaklandigmi

yildirmanm

belirtmektedir. insanlann

nedeninin

sosyal, cevresel

ve biyolojik sebeplerden dolayi digerlerini bastirmaya ihtiyac duyduklanm ve
isyerinin

bu

faaliyetleri

icin

uygun

bir

ortam

olusturdugunun

altim

84

cizmektedir.
takdirde,

Orgutlerde

yildirmanm

yildirmayi

orgutte

engellemek

basansizligm

icin

onlem

gizli sirn

almmadigi

olarak kalacagmi

bildirmektedir. Aynca Harvey (2006), orgutlerde yildirmaya karsi almacak
tedbirleri sistematik olarak asagidaki gibi sekilde siralamaktadir:

2.5.4.1. Ele Ahnmasi Gereken Cevresel Tedbirler

Y ildirmanm calisanlann ve orgutun performansi uzerinde belirgin bir
olumsuz etkisi olabilir (Wilson, 1991; Bird & Beechler, 1995; Zapf, Knorz &
Kulla, 1996; Teper, Duffy & Shaw, 2001; Akt., Harvey ve ark., 2006).
Yoneticinin

en onemli

sorumlulugu,

cahsanlara

guvenli ve tehdit edici

olmayan isyeri saglamaktir. Bu ortami saglarken , mudahale etme yerine
korunmaya onem verilmelidir (Djurkovic ve ark., 2005). Orgut tarafmdan
almmasi gereken cevresel tedbirler asagida siralanmaktadir.

a) Orgutsel

cevrenin

ve cahsanlann,

orgutteki

yildirma

faaliyetlerinin

seviyesi ve agirhgma bakis acilanrun objektif olarak degerlendirilmesi.
b) Orgutteki fonksiyonel

olmayan yildirma

faaliyetlerine

iliskin mevcut

resmi standart cahsma prosedurlerinin degerlendirilmesi.
c) Butun bolum, mevki ve idareciler arasmda yildirma faaliyetlerinin orgut
kulturundeki esas yerinin belirlenmesi.
d) Yiiksek

yildirma

faaliyetlerine

bolumlerde/birimlerdeki

sahip

olarak

tammlanan

personel ve zorbalar icin gelistirilen yildirmayi

onlemeye yonelik egitim cahsmalannm gelistirilmesi,
e) idarecilerin yildirma faaliyetleri ile ilgili orgutte belirlenen bir suredeki

( om.
f)

gecen yil ya da son bes yil) hareketlerin degerlendirilmesi.

Yildirmaya

ugramis

bireyler tarafmdan
mekanizmalanmn

ya da digerlerine
kullamlabilecek

gelistirilmesi.

karsi yildirmaya

resmi, elestirel

tamk olmus

olmayan bildirme

85

g) Uyarlama

ve giincellemenin

basansim

devam ettirmek 19m yildirma

politikalan, surecleri ve prosedurlerinin surekli izlenmesi.

2.5.4.2.

Orgutte

Bulunanlarm

Yam

srra

Potansiyel

Zorbalarda Ele Ahnmasi Gereken Tedbirler

Kendilerine
acilanna

yildirma

gore, yildirmanm

uygulandigiru

belirten

en onemli nedenlerinden

magdurlann

bakis

bir, orgut iklimi ve

orgutsel isleyisle ilgili sorunlardir. Zorbalar, toplumsal geleneklerin ve ev
sahipligi

yapan orgutsel

kulturun

urunleridir

(Tmaz,

2006). Orgutlerde

potansiyel zorbalara karsi almabilecek tedbirler bulunmaktadir.

a) lse alim sirasmda yildirma ihtimalini en aza indiren secme yontemlerinin
kullamlmasi
b) Tammlanan

zorbamn

orgutteki

kolay

incinebilen

gruplar/bireyler

ile

dogrudan iliskisini azaltmak icin zorbamn i~ konumunun yapilandmlmasi.
c) Tammlanan zorbanm daha onceki davraruslan,

magdurlar ve yildirma olayi

ile ilgili ek egitim ve bilinclendirme hazirlanmasi.
d) Zorbanm degerlendirme

sorumluluklanm

azaltmak ve konumunun

kisisel

olmayan boyutlanm kullanabilecegi sekilde isinin yeniden duzenlenmesi.
e) Davramslan ve magdura etkileri ile ilgili icgoru sahibi olmalanm saglamak
icin zorbaya yonelik profesyonel rehberlikte bulunma.
f) Kronik zorbalan orgutten ayirabilmek icin istek ve gerekli otoriteye sahip
olma.
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2.5.4.3. Zorbahga Ugram1~ Bireylerle ilgili Ele Almmasi
Gereken Tedbirler

Y ildirma

genellikle

kabul

edilemez

olarak

addedilir

fakat ayru

zamanda her yerde mevcuttur . Yildirma ile etkili basa cikrna orgutler ve
bireyler icin buyuk endise kaynagi olarak gorulmektedir (Djurkovic ve ark.,
2005).

Asagida magdurlara yonelik ahnmasi gereken tedbirler listelenmistir.

a)

Bireyin Oz degerlilik boyutlannm (om. Bilissel, duygusal, basan, karakter,
fiziksel)

degerlendirme

formunu

tamamlamak,

rnagdurun

kendini

tarnmasmda ve fark edilen eksiklikleri ele almak icin egitim, damsrna ve
rehberligi gelistirmek.
b)

Potansiyel magdurlar icin zorbanm atagmdan once orgut icerisinde destek
mekanizmasi gelistirmek.

c)

Magdurun

kendinden

intikam

almacagi

korkusu

cekmeden

rahathkla

kullanabilecegi bir denetim mekanizmasi olusturmak.
d)

Zorbanm magdur uzerinde denetimini azaltmak/engellemek

icin magdura

orgut icerisinde yeni bir konum firsati verme.

Tmaz'a gore (2006), yildirma surecini onleyebilmek

icin orgutteki

'oe\11i1n11?:m. i1a.e-rl\.mei1 g,e1€Km~\efar. '2:ic)Ie'l \amm\an a~\K.~a ')'a.1)\\.man,
sorumluluklar belirlenmelidir.
standartlan

Beklenen davramslann

acikca ortaya koyan, birbiriyle

olusturulmahdir.
saglanmahdir.

Yonetim

soylemleri

ile

ne oldugunu ve etik

celismeyen personel politikasi
eylemleri

arasmda

tutarhhk

Ozellikle yoneticiler etik du~ilnu~ ve davrams bakimmdan

kendilerini gelistirmeli ve diger cahsanlara ornek olmahdir.
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Yoneticilerde

gereken

bulunmasi

kucumsenrnemelidir.

Y ildirma

uzerine

orgutlerde yildirma davramslannda

bu

yapilan

becerilerin
cahsmalann

degeri
bulgulan,

en fazla bulunan kisilerin, sergiledikleri

bu davranislann bilincinde olmasalar da yoneticiler grubunda yer aldiklanru
gostermektedir.

Yonetimde saydamlik saglanmali, bunu gerceklestirmek icin kararlara
katilmaya onem verilmeli ve katilma ortami yaratilmahdir.

iletisim

Orgutte

iletisim

icin

durustluk

Durustlugun

olmadigi

gerceklesmeyecektir.

Etkinlikle

surecinin etkinligi
ilkesi

temel

bir orgutte

saglanmahdir.

deger

olarak

dogru ve saghkli

Iyi isleyen bir

kabul

edilmelidir.

bir bilgi akisi da

Ote yandan iyi bir iletisim dedikoduyu da onleyecektir.

isleyen bir sikayet mekanizmasi

olusturulmali,

disiplin

sorunlan, hizh ve tarafsiz bir sekilde cozume ulastmlmahdir.

Cahsanlar,

orgutun hedef ve amaclanna

yonlenmeleri

icin surekli

egitilmelidir. Sadece kendini degil, otekileri ve orgutti de dusunebilme pratigi
kazandmlmahdir.

Personel seciminde teknik yeterliliklerden

baska duygusal zekaya da

onem verilmelidir. Parlak zekasi olanlar her zaman i~ ortammda basanh
olamamaktadir.
orgute

Bu nedenle duygusal zekasi yuksek liderler ve gorevliler

cekilmelidir.

Boylece

yaraticihk,

yenilik

gelistirmeye

yatkmhk,

empatik iletisim, motivasyon gibi duygusal zeka gerektiren ozellikleri olan
bireyler orgute kazandmlmahdir.

Orgutun her duzeyindeki catisma basanyla

yonetilmelidir,

Cahsma yasarmrun kalitesini artirmak, cagdas yonetim anlayismm en
onemli gereklerinden biri olarak kabul edilmelidir.
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2.6. ilgili Arasnrmalar

2.6.1.Yurt Dismda Yapilan Arasnrmalar

Simon ve ark., (2007) " Pennsylvania istihdam yasasmm isyerinde
zorbaliga izin vermesi" adli makalesinde, zorbanm ve magdurlann
karakterlerini

belirtmis

korumadigmdan

ve

kendi

eyaletlerinde

yasanm

yapi ve

cahsanlan

dolayi kisinin yildirrnaya karsi alabilecegi bireysel tedbirler

ile yildirma ile basa ctkabileceklerini ileri surmustur.

"Tamamlayici

stratejik

zorbahk

dengeli bakis a91s1" adh arastirmasmda

ile tahrip edici zorbahk

uzerine

Ferris ve ark. (2007), orgiitlerde

stratejik zorbahgin yerinde kullamlmasmm

verimli sonuclar verebilecegini

fakat iddiah taktikli kabadayihgin ise orgut icerisinde ciddi problemlere yol
acabilecegini bildirmektedir.

Agervold ise (2007), "Isyerinde zorbahk: tammlamalar ve yayginhk
uzerine ampirik bir calismaya dayah tartisma" adh makalesinde
tammlamalar

subjektif

uzerinde durmus ve zorbaligm magdur tarafmdan yanhs bir

sekilde degerlendirilebilecegini

one surmustur.

Djurkovic ise (2006), 22 yasmda 127 kisi (71 kadm, 56 erkek) % 57'si
perakende

servisi, % 21 'i isci, %17'si yonetici personel ve % 5 otelcilik

endustrisinde

cahsan

A vustralyah

universite

ogrencileri

yaprmstir. Bu cahsmanm sonuclan asagidaki gibidir:

•

profesyonel durumu tehdit - % 96,0

•

dengesiz davraruslar - % 88,0

•

asm i~ - % 75,6

ile cahsmalar
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•

izolasyon - % 80, 3

•

sozlu satasmalar - % 83,5

Aynca arastirmaci bu cahsmasinda, zorbaligm olumsuz duygudurum
ve fiziksel semptomlarla

ilgili oldugunu

fakat nevrotiktikle

anlamh bir

iliskisinin olmadigim ortaya cikarrmstir.

Harvey ve arkadaslannm

(2006) yaprms oldugu cahsma, zorbaligm

artis nedenleri, zorbahgin birey ve orgut uzerindeki etkileri ve orgutlerde
zorbaligi

19m

engellemek

uygulanabilecek

sistematik

yaklasnnlan

icermektedir.

Strandmark (2006)

isyerinde zorbahgm saghk acismdan sonuclanru

arastirrms ve zorbahgm kiside tamamen iyilesmeyecek ve kolayhkla yeniden
acihp aci vermeye devam edecek bir travma biraktigma dair bulgulanm
makalesinde belirtmistir.

Nephrology
Erickson

Nursing

Journal,

ve Williams-Evans'm

arastirmaya

gore hemsirelerin

(2006)

yapmis
% 82'nin

Mayis-Haziran

Amerika'da
is yasamlan

yapmis

sayisinda
olduklan

suresince saldmya

ugradiklan ve ccgunun rapor edilmedigi belirtmislerdir,

IEE Engineering Management'in,

(2005) yapmis oldugu arastirmaya

gore isyerinde yildirmamn Ingiliz ekonomisine yilda 1,3 milyar paund zarar
verdigini ortaya koymustur, Aynca yildirma uretkenlik ve cahsan dongusune
de sebep olmaktadir. The Trust Digital Opinion dergisine gore, cahsanlann %
70'i son 6 ay icinde yildirmaya sahit olmustur. Bu durum bir yil once % 87,
1999'

da

ise

gerceklesmektedir.

%

93 'tur.

Cogu

Y apilan arastmnalara

seklinde uygulanmaktadir,

taciz

calisarun

tistii

tarafmdan

gore yildirma, sozel ve bastirma
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Lewis
tammlama
hedef

ve ark., (2005) ise magdurlann

problemi yasadiklanm,

secildiklerini

dusunduklerini

ve

kendilerinin

yildirmamn

belirtmektedir.

zorbaliga

ugradiklannda

kisisel nedenlerden

orgutsel

kaynakh

dolayi

olmadigmi

Bu durumun ise magdurlara

verilebilecek

destege ve haklanm yasal yollarla almalanna engel oldugunu makalesinde
belirtmistir.

Djurkovic

ve arkadaslan

karsi magdurlann

turlerine
calismamn

sonucunda

konusmak)

tepkisinin

(2005) yilmda isyerinde zorbaligm farkh

davrarussal

iddiacihk
kacmma

tepkilerini

(om.

Zorbayla

arastirrmslardir.
yuzlesmek,

ve resmi yardim

aramadan

Bu

zorbayla
daha fazla

kullaruldigi ortaya cikrmstir.

Hogh ve arkadaslan (2005) ise cahsrnasmda, yildirmamn uzun sureli
etkilerinin

psikolojik

belirtmistir.

saghk uzerine ozellikle kadmlarda

Arastirmaci,

erkeklerin

catismaya

etkili oldugunu

girdiklerinden

dolayi

erkeklerde yildirmarun 90k fazla etkili olmadiguu belirtmistir.

Maclntosh'un
isyerinde

(2005) yilmda yaptigi calismada

zorbahk deneyimleri

bireylerdeki

fiziksel,

zihinsel

arastmlmistir.

ise kirsal alanda

Calisma, zorbaliga ugrayan

ya da duygusal

semptomlan,

zorbaligm

ozguven ve sosyal yasam uzerindeki etkileri kapsamaktadir.

Ferris (2004) yaymlarms oldugu makalede orgutlerin bir cahsandan
gelen zorbahk suclamasiyla karsilastiklannda
yamt tiplerini
olmadigmi

arastmmstir.
ortaya

Bu cahsma

koymustur.

yonetimindeki farkmdaligm

orgutsel temsilcilerin verdikleri
sonucunda

Orgutlerde,

ise yamtlann

zorbalik

yeterli

suclamalannm

artmlmasi gerektigini ve isyerindeki yoneticinin

ve insan kaynaklanrun egitimlerinin zorunlu oldugunu ortaya koymustur.

White (2004) " isyerinde zorbahgm psikodinamik bir perspektifi" adli
makalesinde

orgutsel

yasamm

karmasik

ve dinamik

yapistru

ortaya
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koymustur. Yasam dongusu teorisiyle zorba ve magdur arasmdaki iliskinin
gelisimi, derinlemesine arastmlrmstir.

Djurkovic

ve arkadaslan (2004) "Isyeri zorbahgmm fiziksel ve

psikolojik etkileri ve aynlma niyetlerine etkileri: Bir psikosomatik ve
yetersizlik hipotezi testi" adh cahsmasmm sonucunda zorbahgm olumsuz
duygu, fiziksel semptomlar ve zorbahk sonucunda isyerinden aynlma ile
pozitif korelasyon gosterdigini ortaya koyrnustur.
Vandekerchove (2003) "Isyerinde dikey yildirma'' adli cahsmasmda
orgutlerde dikey yildirmamn yatay yildirmaya gore daha fazla oldugunu
belirtmektedir. Orgutlerde dikey yildirmanm nedenleri ise islevsel olmayan
orgutsel yapi/kultur ile kisisel dinleme becerileri ve iletisim eksikliginden
kaynaklandrgmi ileri sfumektedir.

Mann ise (2001 ), yildirmanm temelinde son yillarda artan issiz
sayismm ve isi kaybetme endisesinin oldugunu belirtmistir. Cahsmasinda
resmi verilere yer vermis ve yildirmamn ekonomiye ve saglik sistemine
21.500 milyon Euro diizeyinde zarar verdigini belirtmistir. Aynca tum

calisanlann % 8'nin yildirmayla en az bir kez karsilastignu ve yaklasik 12
mil yon insanm aym sorunla karsilastrgina <lair bulgulanm ifade etmistir,

Mueller (2000) "Cahsmamn trajik sirn: isyerinde suistimal edilme PTSD" adh cahsmasmda isyerindeki zorbahgm bireysel ve orgutsel sebepleri
tizerinde durmus ve bireysel etkilenme ve post travmatik stres bozuklugu
hakkmda bilgi vermistir. Aynca zorbahktan bireysel korunma yollanna dair
bilgi vermistir,
Son derece onemli olmasma ragmen Turkiye literaturunde yildirma
ile ilgili calismalara 90k sik rastlanmamaktadir, Fakat kisitli sayidaki bazi
arastirmacilar
yaymlamislardir.

bu

konuda

cesitli

arastirma,

makale

ya

da

tezler
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Asanakutlu
arasmdaki

(2006),

iliski konusunu

orgutlerde

yildirma

uygulamalan

arastirrms ve catismada

ve catisma

en sik basvurulan

yontemin orgutsel onleme oldugunu belirtmistir.

Gurler ise

(2006), "rnobbingci orgutler" adh cahsmasmda yildirma

uygulayan orgiitleri ve orgutlerin neden yildirma yaptiklanm ve mobbingci
orgut tiplerini siralarmstir.

Laciner (2006) yildirma kavrami uzerinde durmus ve orgutsel acidan
yildirma kavramim makalesinde aciklarmstir.

Selimoglu, (2006) "Ofis yonetiminde

mobbing"

adh cahsmasmda

ankete katilan 80 sekreter, yonetici sekreter, sekreter-on muhasebe elemam ve
diger buro elemanlanna

yoneltilen

sonuclar degerlendirildiginde

cahsma

ortamlanna gore % 53,8'nin isyerlerinde yildirma uygulandigmi ve % 44,9

oramnda kucumseme, % 23,1 oranmda hakarete maruz kaldiklanm
belirtmislerdir, Cahsma hayatmdan memnuniyetin karsisinda yuksek oranda
da cahsma ortammm huzursuzluklardan sikayetler belirtilmistir. Psikolojik
destek ile ilgili sorularda ise % 53,8', psikolojik destek almadigmi % 41 'ii
nadir de olsa gerek duydugunu belirtmistir.

Yuceturk (2006) ise "Mobbing kavrammm tarumlanmasi" adh
makalesinde yrldirma surecini tammlarms ve magdur ve zorbanm kisisel
ozellikleri ve yildirmamn orgute etkilerini belirtmistir.
Bayrak-Kok, (2006) "i~ yasarrunda psiko-siddet sarmali olarak
yildirma olgusu ve nedenleri" adh arastirmasmda bankacihk sektorunde
faaliyet gosteren 2 kamu bankasi ve 13 ozel bankadan toplam 109 banka
calisamm

kapsayan

anket uygulamasma yer vermistir,

Katilanlann

%52,9'nun erkek oldugu belirlenmistir. % 49,7'nin 18-30 yas arasmdaki
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calisanlar olusturmus diger buyuk yas diliminin ise 31-40 yaslan arasmda
oldugu gorulmustur.

Yildirmanm

ortaya

cikmasmda

potansiyel

olarak

etkili

gorulen

nedenlere bakildigmda en etkili nedenin orgutsel faktorler oldugu (% 4.03)
gorulmttstur. Bu arastirmaya gore, en etkili orgutsel faktorler sirasiyla; yogun
is stresi, verimlilige yonelik baski, ahlaki ilke ve degerlere bagh kalmmamasi,
zayif bir yonetim ve liderlik anlayisi, rol catismasi ve rol belirsizligi, is
yerindeki sosyal iklim olarak tespit edilmistir.

Ergenekon ise (2006), "Isyerinde Duygusal Taciz" adh makalesinde
yildirmanm

tamm,

tarihce,

yildirma

davrarnslan,

magdur

ve zorbanm

kisilikleri gibi konulara deginmistir.

Arpacioglu
yildirmaya

(2006)

cahsmasmda

karsi almabilecek

bireysel

magdurlann
tedbirler

kisilik

ve travmamn

i.izerinde durulmustur. Aym arastirmaci 2004 yilmda

belirtileri

"Isyerindeki

gizli kaynagi: Zorbalik ve duygusal taciz" adh makalesinde
asamalan,

ozellikleri,

stresin

ise yildirma

magdur ve zorbanm kisilik ozellikleri, yildirmadan

etkilenme

dereceleri ve yildirmanm orgute maliyeti konulanna deginmistir,

Baltas

(2002)

"lsyerinde

yildirma

(mobbing)

adli

makalesinde

yildirma ve yildirmanm sonuclan hakkmda bilgi vermistir.

2.6.2. K.K.T.C'de Yapilan Arasnrmalar

Y apilan literati.ir arastirmasma gore yildirma konusunda herhangi bir
akademik arastirma ve makale calismasma rastlanrnarmstir.
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BOLUM III

YONTEM

Bu bolumde arastirmarun modeli, arastirma grubu, verilerin toplanmasi, veri
toplama araclan, kisisel bilgi formu, psikolojik yildirma (mobbing) anketi, uygulama
ve verilerin analizi konulan yer almaktadir.

a. Arastirma Modeli

Lefkosa Devlet Hastanesinde gorev yapan saghk personeli ve idarecilerinin
isyerlerinde yildirma durumlanm inceleyen bu arastirmada, "betimsel model"
kullamlrmstir.
Bu cahsmada, anket ile elde edilen verilerin nicel analizi ile var olan durum
saptandigi icin bu arastirma betimsel arastirma yontemlerinden, genel tarama
modelidir.

Arastirma grubuna uygulannus olan anketler, SPSS 12.0 paket programi ile
analiz edilerek yorumlanrmsur.

Psikolojik

Yildirma

(mobbing)

Anketi,

Lefkosa

Devlet

Hastanesi

cahsanlannm bir kisrmna uygulanmis, cahsanlann anketlere vermis olduklan
cevaplar yorumlanarak arastirmamn problemine yamt bulunmaya cahsilmisnr.
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Arastirma Grubu

Bu arastirmada
cahsanlan

arastirma

amach omeklem kullamlrmstir.
grubu

olarak

belirlenmistir.

Lefkosa Devlet Hastanesi
Bu

hastanenin

seciminde

ararstirmacmm zaman simrhhgi ve ekonomik guclukler etkili olmustur.

Arastirma grubu 150 kisiden olusmus olup, dogru ve eksiksiz doldurulmus
108 gecerli bilgi formu ve anket, istatistiksel olarak degerlendirmeye almrmsttr.

Boylece arastirma kapsarm icindeki saghk personeline uygulanan "Psikolojik
Yildirma (Mobbing) Anketi"'nden

elde edilen mobbing puanlan ve diger sorulardan

elde edilen bilgiler 108 kisi uzerinden degerlendirilmistir.

Arastirma grubunun cinsiyet degiskenine gore frekans ve yuzdelik dagihmlan
Tablo 3 .1 'de gosterilmistir.

Tablo 3.1 Arastirma Grubunun Cinsiyete Gore Dagrhmi ve Yiizdesi
Cinsiyet

f

O/o

Kadrn

87

80.6

Erkek

21

19.4

Toplam

108

100

Tablo 3.1 'de goruldugu gibi arastirma grubunun %80.6'se

kadm, %19.4'i.i

erkek personelden olusmustur.

Arastirma

grubunun yas degiskenine

Tablo 3.2.'de gosterilmistir.

gore frekans ve yi.izdelik dagihmlan
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Tablo 3.2 Arastirma Grubunun Yasa Gore Frekans Dagrlum ve Yiizdesi
f

%

18-24

34

31.5

25-32

37

34.3

33-40

26

24.1

41-47

4

3.7

48 ve uzeri

7

6.5

108

100.0

Ya~

Toplam

Tablo 3.2'de goruldugu gibi arastirma grubunda 18-24 yas arahgmda olanlar
%31.5, 25-32 yas arahgmda olanlar %34.3, 33-40 yas araligmda olanlar %24.1, 4147 yas araligmda olanlar %3.7, 48 ve iizeri yas araligmda olanlar ise %6.5 olarak
tespit edilmistir.

Arastirma grubunun uyruk degiskenine gore frekans ve yuzdelik dagihmlan
Tablo 3.3.'de gosterilmistir.

Tablo 3.3 Arastirma Grubunun Uyruga Gore Dagrlnm ve Yiizdesi
Uyruk
K.K.T.C.
T.C
Toplam

f

%

103

95.4

5

4.6

108

100.0

Tablo 3.3'de goruldugu uzere arastirmaya katilan personelin %95.4'il
K.K.T.C vatandasi iken, %4.6's1 T.C vatandasidir.

Arastirma grubunun medeni duruma gore frekans ve yuzdelik dagihmlan
Tablo 3.4.'de gosterilmistir,
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Tablo 3.4 Arastirma Grubunun Medeni Duruma Gore Dagihrm ve
Yiizdesi
Medeni Durum

f

%

Evli

65

60.2

Bekar

34

31.5

Bosanmis

9

8.3

108

100.0

Top lam

Tablo 3.4' de goruldugu uzerc ankete katilan personelin

%60.2'si

evli,

%31.5'i bekar ve %8.3'-U bosanmis oldugu saptanmistir.

Arastirma grubunun egitim durumuna gore frekans ve yuzdelik dagihmlan
Tab lo 3 .5 .' de gosterilmistir.

Tablo 3.5 Arastirma Grubunun Egitim Durumuna Gore Dagihrm ve
Yiizdesi
Egitim Durumu

f

%

Ilkokul

1

.9

Lise

26

24.1

On lisans

54

50.0

Li sans

23

21.3

Yiiksek lisans

1

.9

Doktora

3

2.8

Top lam

108

100.0

Tablo 3.5'de goruldugu gibi arastirma grubunun egitim durumu %0.9'u
ilkokul, %24.1 'i lise, %50.0'si

on lisans, %21.3 'ii lisans, %0.9'u yiiksek

lisans, %2.8'i ise doktora olarak tespit edilmistir.
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Arastirma grubunun hizmet yilma gore frekans ve yi.izdelik dagilimlan Tablo

3 .6. 'de gosterilmistir.
Tablo 3.6 Arastirma Grubunun ~u An Gorev Yapilan Kurumdaki
Hizmet Yilma Gore Dagthnu ve Yiizdesi
Su an gorev
yapdan
kurumdaki

f

O/o

1 yil

11

10.2

2-5 yil

49

45.4

6-10 yil

21

19.4

11-15 yil

27

25.

Top lam

108

100

hizmet yih

Tablo 3.6'da belirtildigi gibi arastirma grubunun gorev yaptigi kurumdaki
hizmet yili si.iresi 1 yil olanlar %10.2, 2-5 yil arasmda olanlar %45.4, 6-10 yil
arasmda olanlar %19.4, 11-15 yil arasmda olanlar ise %25. olarak tespit edilmistir.

Arastirma grubunun cahsma suresi degiskenine
dagilimlan Tablo 3.7'de gosterilmistir,

gore frekans ve yiizdelik

I,
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Tablo 3.7 Arasnrma Grubunun Cahsma Hayati i~inde Bulunulan YII
Siiresine Gore Dagrhmi ve Yiizdesi

Cahsma hayati
f

%

1 yil

14

13.0

2-5 yil

31

28.7

6-10 yil

21

19.4

11-15 yil

19

17.6

16-20 yil

12

11.1

21 yil ve uzeri

11

10.2

108

100.0

ieinde bulunulan
yd siiresi

Top lam

Tablo 3.7'de

goriildugu

gibi arastirma

grubunun

cahsma hayati icinde

bulunduklan yil suresi 1 yil olanlar %13.0, 2-5 yil arasmda olanlar %28.7, 6-10 yil
arasmda olanlar %19.4, 11-15 yil arasmda olanlar %17.6, 16-20 yil arasmda olanlar
%11.1, 21 yil ve uzeri arasmda olanlar ise %10.2 oldugu tespit edilmistir.

3.3. Verilerin Toplanmasi

Arastirma

problemini

tammlamak

ve yildirma kavrarm

ile ilgili yazih

bilgilere ulasmak icin literatur taramasi yapilrmstir. Konuyla ilgili yazilrms Turkce
ve ingilizce kitaplardan, makalelerden ve internetten yararlamlnustir.

Arastirmada
yasayip

Lefkosa Devlet Hastanesi'nde

yasamadiklanm

ortaya koymak

cahsan personelin

amaciyla toplam

yildirmayi

77 maddeden

olusan

Bahkesir Universitesi ogretim gorevlilerinden Edip Orucu ve yuksek lisans ogrencisi
Gonul Dangac'rn birlikte gelistirdigi anket kullamlmistir. Gorus ve degerlendirmeler
icin toplanan veriler "hicbir zaman karsilasmadim, bir defa karsilastim, birkac defa
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karsilastirn, sik sik karsilasiyorum, her hafta karsilasiyorum, her gun karsilasiyorum"
seklindeki

derecelendirme

sayisallastmlmistir.
.95

olarak

ile

soldan

saga "1-2-3-4-5-6"

puan

degerleriyle

Tiirkiye'de gelistirilen bu anketin Cronbach Alpha guvenirlikligi

hesaplanrmstir.

Bu

anket

K.K.T.C'

de uygulanacagmdan

guvenirligi tekrar yapilrrustir. Buna gore Psikolojik Yildirma Anketi'nin

dolayi
Cronbach

Alpha katsayisi 1. ve 2. bolum icin . 90 olarak hesaplannustir.

Arastirmarun birinci alt amaci olan "son alt! ay boyunca, halen cahsmakta
oldugunuz is yerinizde ya da daha onceki is yerinizde yildirma davraruslan
karsilastiruz rm veya ne sikhkla karsilastmiz?"

sorulanna,

ile

birinci sorudan otuz

besinci soruya kadar olan sorularla anlasilmaya cahsilnustir.

Ikinci alt amac olan "cahsma ortammda simdiki isyerinizde ve daha onceki is
yeriniz de karsilastigiruz sizi yildirmaya, cahsma performansnuzi dusurmeye yonelik
davraruslar karsismda son altr ay icinde fizyolojik, psikolojik ve sosyal yasananlar"
ise ikinci bolum' de birden yirmi besinci soruya kadarki sorularla yamt aranmaya
cahsilrmstir.

ikinci bolumun

ikinci kismmda

ise yildirma

davramslannm

kim

tarafmdan uygulandigi sorusuna yamt aranrmstir.

Arastrrmarun uciincu alt amaci olan "is hayatmda su anki is yeriniz de ve
daha onceki is yeriniz de karsilastiguuz
dusurmeye yonelik davranislan
yapilanlar"
anlasilmaya

ise ucuncu
cahsilmistir.

sizi yildirmaya, cahsma performansnuzt

azaltmak ya da bu davranislardan kurtulmak icin

bolumde

birden on besinci soruya kadar ki sorularla

Ucuncu bclttmun

ikinci kisminda ise tek bir soruyla

karsilasilan bu davramslann sonucundaki tepki ogrenilmeye cahsilmistir.

Yildirma taciz anketi, yaklasik 150 adet dagrtilnus ve arastirmaci tarafmdan
kendilerine ulastmlrmsur. Geri donus oram % 72 olarak gerceklesmistir.
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3.4. Veri Toplarm Araclari

3.4.1.

Kisisel Bilgi Formu

Bu bolumde cahsanlann

kisisel bilgilerine ulasmak amaclanrmstir.

Sekiz

maddeden olusmaktadir, Ankette cahsanlann; cinsiyetleri, yaslan, uyruklan, medeni
durumlan, egitim durumlan, mevcut i~ yerindeki cahsma sureleri, toplam kac yil i~
hayati icerisinde olduklan ve cahsnklan sektor sorulmustur.

3.4.2. Psikolojik Yrldirma (Mobbing) Anketi

Anket Gonul Dangac'rn
yayimlanmarms
davramslar

yuksek

sonucunda

davranislardan

hazirlarms

lisans tezinden

oldugu ve gecerligi

almrmstir.

Anket yildirma

olusan cesitli etkiler ve yildirma

kurtulmak

ya da etkisini

azaltmak

yapilrms olup,
davrarnslan,

sonucunda

amaciyla

kisinin bu

kisinin

tepkileri

seklindedir.

Anket dort bolumden olusmaktadir. ilk bolumde katihmcilann
ozelliklerini

ortaya cikaracak sorular sorulmustur.

demografik

Bunlar cinsiyet, yas, uyruk,

medeni durum, egitim durumu, mevcut is yerindeki hizmet durumu, kac yildir
cahsma hayati icerisinde olduklan, cahstiklan birim ve brans ile ilgili sorulardir.

Anketin birinci bolumimde son alti ay itibariyle mevcut is yeri ya da daha
onceki i~ yerindeki yildirma davramslan ile ilgili sorular yer almaktadir. Bu bolumun
soru sayisi otuz bestir, Birinci bolum, hicbir zaman karsilasmadim
karsilastim (2), birkac defa karsilastim

(3), sik sik karsilasiyorum

karsilasiyorum (5), her gun karsilasiyorum (6) seklinde derecelenmistir.

(1 ), bir defa
( 4), her hafta
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Anketin ikinci bolurnu iki kisimdan olusmaktadir. Birinci kismmda yildirma
davramslan

sonucu kiside son alti ay icerisinde fizyolojik, psikolojik

ve sosyal

olarak yasananlar ile ilgili yirmi bes soru sorulmustur, Ikinci bolum de hicbir zaman
karsilasmadim

(1), bir defa karsilastim

(2), birkac defa karsilastim

(3), sik sik

karsilasiyorum (4), her hafta karsilasiyorum (5), her gun karsilasryorum (6) seklinde
derecelenmistir.

Anketin ikinci kismmda, yildirma davrarnslanmn

kim tarafmdan

uygulandigma dair bir soru bulunmaktadir.

Anketin ucuncu bolumu de iki kisimdan olusmustur. Birinci kisnunda kisinin
yildirmadan kurtulmak ya da etkisini azaltmak icin yaptigi davramslara yonelik on
bes soru yoneltilmistir.

Ikinci kisimda ise karsilasilan

yildirma sonucu kisinin

tepkisine dair bir soru bulunmaktadir.

Ankette yer alan alt olceklemede
bicimde

degerlendirilmistir.

hatirladigimda

Ornegin

en yiiksek puan 6 ve en dusuk puan 1
"Bana

siddetli uzuntu duyuyorum"

yapilan

maddesine

dusmanca
"her zaman"

davramslan
secenegini

isaretleyerek yamtlayan bir personel, bu durumla her zaman karsilastignu belirtmis
olmaktadir. Bu maddeye "hicbir zaman" maddesini isaretleyerek

yamt veren bir

personel, bu durumla hie karsilasmadigmi ifade etmis olmaktadir.

Anketin guvenirligi bu anketi hazirlayan Gonul Dangac tarafmdan analiz
edilmis ve hesaplanan

ic tutarhk katsayisi

bulunmustur, Bu anket K.K.T.C'de

(Cronbach

uygulandigi icin

Alfa degeri)

.95 olarak

tekrar Cronbach Alfa degeri

hesaplanrrus ve degerin .90 oldugu bulunmustur.

3.4. Uygulama

Uygulamanm yapildigi hastanede toplam 41 birim bulunmaktadir,
personel sayisi 763'ttir. Cahsanlanmn

5' idari kadro,

Toplam

126's1 doktor, 368'i hernsire,

44'ti teknisyen, 2'si hademe, 218'i diger cahsanlardan olusmaktadir. Kadm personel
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sayisi 489 kisi olup oran olarak toplamm

%64 'unu olustururken

cahsan erkek

personel sayisi ise 277 kisi olup oran olarak % 36'sm1 olusturmaktadir.

Anketi cevaplayan

108 personelin %4.6's1 ontoloji, %8.3'ti kadm-dcgum,

%6.4'i yogun bakim, %5.6's1 acil, %3.7'si beyin cerrahisi, %2.7'i cocuk cerrahisi,
%10.l'i dahiliye, %0.9'1 diyet, %2.7'si fizik tedavi, %11.l'i genel cerrahi, %10.l'i
gogtis-kalp-damar,
radyoloji,

%0.9'u

%0.9'u

intaniye, %3.7'si

ameliyathane,

%7.4'ii

labaratuar,
cocuk

%1.8'i

hastahklan,

ortopedi, %1.8'i
%2.7'si

gogus

hastahklan, %4.6's1 goz, %0.9'u kulak-burun-bogaz, %7.4'-U noroloji, %0.9'u uroloji
birimlerinde cahsmaktadir lar.

Ankete katilan personelin %80.6's1 kadm, 19.4'ti erkektir. Personelin
%5.6's1m idari kadro, %4.6's1m doktor, %69.4'tinti hemsire, %4.6'sm1 teknisyen,
%8.3 'unu sekreter, %1.8'ini tibbi sekreter, %1 'ini hademe ve %4.6's1m diger
branslardan

cahsanlar

olusturmaktadir.

Bulgular

kismmda

tum

sorulann

degerlendirilmesi tablolar ve aciklamalan ile birlikte verilmistir. Yildirmaya maruz
kalan personelden "magdur", yildirma uygulayanlardan ise "zorba" seklinde
bahsedilecektir.

3.6. Verilerin Analizi

Anket formlanndaki cevaplar kodlanarak dogru olarak kodlanarak SPSS 12.0
istatistiksel analiz programma girisi yapilnus ve analiz edilmistir.
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BOLUMIV

Bu bolumde yildirmaya

ugrama ile cinsiyet, yas, egitim durum, mevcut

kurumdaki hizmet yili, cahsilan birim ve brans gibi bazi demografik
iliskisi, maruz kalman
yildirma davramslan

davramslar,

yildirma

davramslan

etkenlerin

sonucu yasananlar

ile

sonucunda kisinin vermis oldugu tepkiler ile ilgili bulgular

tablolastinlarak yorumlanmistir.

BULGULAR VE YORUM

4.1. Genel Bulgular

Arastirmanm problem cumlesi "Lefkosa Devlet Hastanesinde cahsmakta olan
saghk personelinin yildirmaya maruz kalma durumlan ve sikhgi nedir?"
belirlenmistir.

Bu

problem

cumlesine

iliskin

genel

bulgular

biciminde

Tablo

4.1 'de

belirtilmistir.

Tablo 4.1 Saghk Personelinin Maruz Kaldiklarr Yrldirma Tiirlerine Gore
Frekans ve Yiizdelik Dagihmlarr
I

2

Hicbir
zaman
karsrlas
madun

4

5

6

S1k srk
karsrlasi
yo rum

Her
hafta
karsrlasi
yo rum

Her giin
karsrlasi
yo rum

3
Birkae

Bir defa
karsilast
1m

defa

karsilast
1m

Yildirma
Davraruslan
f
1. Baskalanrun
yamnda benimle
asagilayici ve onur
kmci sekilde
konusuluyor.
2. Benimle ve ozel
yasantunla ilgili
asilsiz soylemlerde

O/o

f

O/o

f

O/o

f

O/o

f

f

O/o

O/o

35

32.4

16

14.8

39

36.1

13

12.0

4

3.7

1

.9

56

51.9

16

14.8

20

18.5

15

13.9

-

-

1

.9
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bulunuluyor,
elestiriliyor.
3. Ruh saghgumn
yerinde olmadrgi
ima ediliyor.
4. Ozguvenimi
olumsuz
etkileyecek,
gururumu incitici
i~ yapmaya
zorlarnvorum.
5. Durustlugum ve
guvenilirligim
sorgulamyor.
6. Isim surekli
degistiriliyor.
7. Sozlii tehdit
ediliyor ve uyan
ahyorurn.
8. Performansunla
ilgili siirekli
olumsuz
degerlendirmeler
yapihyor.
9. Sorumlu
olmadigim
konularda
suclamyorum.
10. Ortak yapilan
islerin olumsuz
sonuclanndan
yalmzca ben
sorumlu
tutuluyorum.
11. Yapngun is ve
isin sonuclan ile
ilgili surekli
kusur/hata
bulunuyor.
12. Yaptigun her
iste mesleki
yeterliligim
soraulamvor.
13. Benimle ilgili

91

84.3

9

8.3

3

2.8

2

1.9

2

1.9

1

.9

75

69.4

10

9.3

11

10.2

7

6.5

3

2.8

2

1.9

76

70.4

12

11.1

12

11.1

6

5.6

1

.9

1

.9

88

81.5

8

7.4

7

6.5

4

3.7

1

.9

-

-

76

70.4

15

13.9

11

10.2

4

3.7

-

-

2

1.9

69

63.9

16

14.8

14

13.0

4

3.7

2

1.9

3

2.8

47

43.5

21

19.4

24

22.2

9

8.3

3

2.8

4

3.7

55

50.9

14

13.0

25

23.1

8

7.4

3

2.8

3

2.8

59

54.6

19

17.6

22

20.4

5

4.6

2

1.9

1

.9

79

73.1

9

8.3

13

12.0

1

.9

-

-

6

5.6

88

81.5

11

10.2

5

4.6

2

1.9

2

1.9

-

-

57

52.8

14

13.0

24

22.2

8

7.4

1

.9

4

3.7

69

63.9

12

11.1

19

17.6

2

1.9

3

2.8

3

2.87

haksrz
gerekcelerle
yazismalar
yapihyor/ rapor
tutuluyor.
14. Yaptigun is
hissettirilmeden
(dolayh) kontrol
ediliyor.
15. Kendimi
gostermeme frrsat
verilmiyor,
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ozgurce ifade
etmem
engelleniyor.
16. Verdigim karar
ve oneriler
elestirilerek,
reddedili yor.
17.
Sorumlulugumda
olan isler benden
ahnara~,daha
dusuk pozisyonda
kisilere veriliyor.
18. Benden daha
dusuk pozisyonda
kisiler taraftndan
denetleniyorum.
19. Yaptigim i~
degersiz ve
onemsiz
goriiluyor,
kiicumseni yor.
20. Gorusme ve
konusma istegime
yamt alarmyorum,
uzaklastmhyorum.
21. Bulundugum
ortamda
gormezden
gelinerek,
yokmusum gibi
davraruhyor.
22. Konusurken
sik stk sozum
kesiliyor.
23. Gonderdigim
elektronik posta ve
telefonlara yamt
verilmiyor.
24. i~
arkadaslanmm
benimle
konusmasi
engelleniyor ya da
yasaklamyor.
25. Bir ortama
girdigimde,
bulundugum ortam
bilerek terk
ediliyor.
26.i~ten aynlmam
ya da yer
degistirmem icin
baskt yapihyor.
27. lsim icin
gerekli olan bilgi,

70

64.8

14

13.0

16

14.8

4

3.7

1

.9

3

2.8

86

79.6

10

9.3

8

7.4

3

2.8

-

-

1

.9

83

76.9

11

10.2

10

9.3

1

.9

1

.9

2

1.9

64

59.3

7

6.5

23

21.3

6

5.6

-

-

8

7.4

76

70.4

12

11.1

14

13.0

2

1.9

1

.9

3

2.8

71

65.7

14

13.0

18

16.7

3

2.8

-

-

2

1.9

64

59.3

10

9.3

26

24.1

6

5.6

-

-

6

5.6

93

86.1

5

4.6

7

6.5

2

1.9

1

.9

-

-

100

92.6

4

3.7

3

2.8

-

-

-

-

1

.9

92

85.2

7

6.5

6

5.6

1

.9

2

1.9

-

-

95

88.0

10

9.3

2

1.9

1

.9

-

-

-

-

101

93.5

3

2.8

1

.9

2

1.9

1

.9

-

-
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dokiiman ve
materyaller
benden saklaruyor.
28. Sahsi
esyalanma zarar
veriliyor.
29. Iyi cahsmama
ragmen, cogu kez
bana bagmlryor
masaya yumruk
vuruluyor ve
azarlamyorum.
30-Benimle alay
edilip, guliinuyor.
31-i~ arkadaslanm
ozel toplanti,
piknik vb.
etkinliklere davet
etrniyorlar.
32- i~i bitirmem
konusunda bask,
yaprhyor.
33- Sorumluluk
alanlanm bana
darusilmadan
degistiriliyor.
34-Fiziksel
ozrumle dalga
geciliyor, alay
edilip gulunuyor.
3 5- Kapasi temin
altmda isler
veriliyor.

93

86.1

7

6.5

6

5.6

l

.9

-

-

1

.9

81

75.0

10

9.3

14

13.0

3

2.8

-

-

-

-

88

81.5

13

12.0

4

3.7

2

1.9

-

-

1

.9

92

85.2

8

7.4

3

2.8

3

2.8

-

-

2

1.9

86

79.6

11

10.2

7

6.5

2

1.9

2

1.9

-

-

90

83.3

9

8.3

8

7.4

1

.9

-

-

-

-

93

86.1

8

7.4

6

5.6

-

-

-

-

l

.9

86

79.6

7

6.5

7

6.5

5

4.6

1

.9

2

1.9

Tablo 4.1 'de goruldugu uzere ankete katilanlann cogu yildirma davramslan
ile hicbir zaman karsilasmarruslardir. Ankete katilanlann cogunlukla hie
karsilasmadim cevabmi vermelerinin nedeni K.K.T.C'nin kucuk bir ada
olmasmdan kaynaklanrms olabilir. Zira ada kulturunde insanlar birbirleriyle daha
yakm baglar olusturabilmekte ve aile destegi daha kuvvetli olabilmektedir. Fakat
bu sonuclar bu olgunun hie yasanmadigi anlamma gelmemektedir. 1. soruda
"Baskalanmn yanmda benimle asagrlayici ve onur kinci sekilde konusuluyor"
(%36.1), 9. soruda "Sorumlu olmadigim konularda suclamyorum" (%22.2), 10.
soruda "Ortak yapilan islerin olumsuz sonuclanndan yalmzca ben sorumlu
tutuluyorum" (%23 .1 ), 11. soruda "Y aptigim i~ ve isin sonuclan ile ilgili siirekli
kusur/hata bulunuyor"(%20.4), 14. soruda "Yaptigim is hissettirilmeden
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( dolayli) kontrol ediliyor" (%22.2), 19. soruda "Yaptigim i~ degersiz ve onemsiz
goruluyor,

kucumseniyor'{Z'l.S),

kesiliyor"(%24.1)

oranlannda

22. soruda

"Konusurken

olup, katihmcilann
Bu

cevaplar

sik sik sozum

yildirma
az

da

ile birkac defa

karsilastiklanna

rastlanrrustir.

olsa

yildirmaya

rastlanabilecegini

ya da uygun ortam olustugunda yildirmamn yasanabilecigini

gostermektedir.

4.2. Y ildirmanm Tiirii ve S1khg1 Cinsiyet Acrsmdan Anlamh Diizeyde Farkhhk
Gostermekte Midir? Alt Problemine Iliskin Bulgular

Yildirmarun turu ve sikligimn cinsiyete gore t testi sonuclan Tablo 4.2'de
gosterilmektedir.

Tablo 4.2 Yildirmamn Tiirii ve S1khgmmCinsiyete Gore T- Testi Sonuclari

s

KADIN

N
87

X
1.53

0.51

ERKEK

21

1.6

0.75

T

Sd

p

-9.14

0.13

0.01
1;

Tablo 4.2'de goruldugu uzere erkek ve kadmlann yildirmaya maruz kalma
dtizeyleri

arasmdaki

farka

bakildiginda

t

testi

sonucu

anlamh

bir

fark

bulunamamistrr.

4.3. Saghk Personeli, Yrldmna Davramslari Sonucunda Fizyolojik, Psikolojik ve
Sosyal Belirtileri Hangi Oranda ve Sikhkta

Gostermektedir? Alt

Problemine ili~kin Bulgular

Saghk personelinin yildirma davranislan sonucunda fizyolojik, psikolojik ve
soysal belirtilerinin turleri ve oranlan Tablo 4.3 'te gosterilmektedir.
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Tablo 4.3 Yildirma Davramslari

Sonuclarimn

Belirtilerine

3. Sabahlan ise gelmek
istemiyorum.
4. Kendime olan
gUvenimin ve savqirrun
azaldrquu
hissedivorum.
5. i$ perforrnansrrn ve
motivasyonum azaldr,
Isime karsi bagl1l1g1min
azald191n1
hissediyorum.
6. bzel havanrn (ailem)
bundan olumsuz olarak
etkilenivor.
7. <;;ogu zaman kendimi
suc;lu hissediyorum.
8. ic;imden aglamak
istegi geliyor.
9. Kendimi ihanete
ugram1!i gibi
hissedivorurn.
10. Gorunur bir neden
yokken kotu bir sev
olacakrrus korkusu
vasivorurn.
11. Asm tedirginim ve
kolayca UrkUyorum,
oanik vaoivorurn.
12. Nefes darl191, kalp
carpmtrsi, mide
rahatsrzhklan, kann
agns1, bas donmesl
vasivorurn.
13. i!i ortarrunda
calisrna arkadaslarrrnla
catisrna vasrvorurn.
14. Bir ise konsantre
olmak da gUc;IUk

vasivorum.

Sosyal

Gore Tiirleri ve Oranlan
1

2

Hi~bir
zaman

Bir iki
defa

10

3
Ara
srra

4

5

6

S1k sik

<;ogu
nlukl
a

Her
zaman

f

010

f

%

f

%

40 37.0 23 21.3 33 30.6

3

2.8

5

4.6

4

3.7

50 46.3 25 23.1 24 22.2

4

3.7

1

.9

4

3.7

3

2.8

6

5.6

f
1. Ban a vapilan
dusrnanca davramslan
hatrrtadiqrrnda slddetl:
uzuntu duvuvorurn.
2. ls yerimde kendimi
valruz hissediyorum,
kimseye
gUvenemiyorum.

Fizyolojik, Psikolojik ve

0

29 26.9

f

10

"lo

9.3

f

%

48 44.4 12 11.1

55 50.9 22 20.4 23 21.3

5

4.6

-

-

3

2.8

41 38.0 25 23.1 30 27.8

6

5.6

3

2.8

3

2.8

45 41.7

13.9 33 30.6

9

8.3

4

3.7

2

1.9

56 51.9 29 26.9 17 15.7

1

.9

3

2.8

2

1.9

45 41.7 27 25.0 27 25.0

4

3.7

4

3.7

1

.9

59 54.6 24 22.2 17 15.7

6

5.6

1

.9

1

.9

50 46.3 25 23.1 22 20.4 10 9.3

1

.9

-

-

73 67.6 14 13.0 11

10.2

6

5.6

2

1.9

2

1.9

57 52.8 23 21.3 21

19.4

4

3.7

3

2.8

-

-

46 42.6 31 28.7 28 25.9

3

2.8

-

-

-

-

62 57.4 25 23.1 17

3

2.8

1

.9

-

-

15

15.7
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15. isle ilgili hatalar
vapivorurn.
16. Kontrol d1~1
hareketlerim/tiklerim
aelisti.
17. A~1n yemek yeme
istegi ya da lstahta
azalma oluvor.
18. Alkol, sigara ya da
rlac (madde)
kullaruvorurn.
19. Kendimi stresli ve
yorgun hissediyorum,
sinirli oluyorum.

64 59.3 35 32.4

9

8.3

-

-

-

-

-

-

90 83.3 11

10.2

5

4.6

-

-

2

1.9

-

-

52 48.1

16

14.8 29 26.9

5

4.6

5

4.6

1

.9

76 70.4

7

6.5

3

2.8

4

3.7

8

7.4

34 31.5 23 21.3 30 27.8 11

10.2

6

5.6

4

3.7

50 46.3

10

9.3

20. Migren, devarnh
suren kronik bas
adnlan vasivorum.
21. kasmtr, dokulrne,
urtiker, alerjik
rahatsizhklar, sac
dokulrnesi, elde ve
ayakta soyulma

18

16.7 29 26.9

9

8.3

1

.9

1

.9

19

17.6

6

5.6

1

.9

-

-

55 50.9 20 18.5 24 22.2

3

2.8

5

4.6

1

.9

75 69.4 14

13.0 16 14.8

1

.9

1

.9

1

.9

66 61.1 18

16.7 17 15.7

1

.9

1

.9

5

4.6

47 43.5

14.8 29 26.9

9

8.3

2

1.9

5

4.6

72 66.7 10

9.3

coruiuvor.
22. Depresyonda
olduqumu
dusunuvorum.
23. Yuzurnde basrrnda
ve omuzlanmda
kanncalanmalar oluyor.

24. Kendimi deqersiz
hissediyorum.

25. Uykuya dalmakta
ve I veya uyumakta
qucluk cekivorum.

16

Yukandaki tabloya gore yildirma davramslanrnn

son 6 ay icinde fizyolojik,

psikolojik ve sosyal olarak olumsuz etkileri ile genel olarak karsilasilmarmstir. Fakat
1. soruda "Bana yapilan dusmanca
duyuyorum"
soruda

"i~

davranislan

(%30.6), 3. soruda "Sabahlan
performansim

ve motivasyonum

azaldigmi hissediyorum"(%27.8),
olarak etkileniyor"(%30.6),
oluyor" (%26.9),
oluyorum"(%27.8),

siddetli uzuntu

ise gelmek istemiyorum"(%44.4),
azaldi",

5.

"Isime karsi baghhgimm

6. soruda "ozel hayatrm (ailem) bundan olumsuz

17. soruda "Asm yemek yeme istegi ya da istahta azalma

19. soruda "Kendimi
20.

hatirladigimda

soruda

"Migren,

stresli ve yorgun hissediyorum,
devamh

suren

kronik

bas

sinirli
agnlan

ya~1yorum"(%26.9), ve 25. soruda "Uykuya dalmakta ve I veya uyumakta gucluk
9ekiyorum"(%26.9) katihrncilann 6 ay icinde ara sira fizyolojik, psikolojik ve sosyal
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olarak

etkilendiklerini

belirtirken,

2.

soruda

"i~ yerimde kendimi yalmz

hissediyorum" (%23.1) ve 8. soruda "lcimden aglamak istegi geliyor" (25.0) soru
ifadelerine bir iki defa bu tur sikayetleri oldugu saptanrmstir. Ankete katilanlann az
da olsa fizyolojik, psikolojik ve sosyal olarak etkilenmelerinin nedenleri, cahsma
sartlanmn yogunlugundan kaynaklanabilir.

4.4.

Isyerinde

Yildrrma

Davramslari

Kimler

Tarafmdan

Uygulanmaktadir? Alt Problemine Iliskin Bulgular

Isyerinde yildirma davramslannin kimler tarafmdan uygulandigi Tablo 4.4'te

gosterilmektedir.

Tablo 4.4 Isyerinde

Yildirma

Davramslarnun

Kimler Tarafmdan

Uygulandrgma Iliskin Frekans ve Yiizdelik Sonuclari

f

O/o

Yoneticilerim

42

38.9

Astlanm

15

13.9

Calisma Arkadaslanm

29

26.9

Diger

22

20.4

Tablo 4.4'e gore yildirma davramslanm en 90k uygulayan yoneticiler %38.9
oranmda, calisma arkadaslan %26.9, diger kisiler %20.4, astlar %13.9

olarak

belirlenmistir. Yoneticilerin oramnm yiiksek cikmasi diger i.ilkelerdeki gibi dikey
yildirmanm daha fazla oldugu yonundeki bulguyla ortusmektedir.
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4.5. Yildrrma

Davramslarmdan Kurtulmak Iein Personelin Basvurdugu

Davramslar Nelerdir? Alt Problemine Iliskin Bulgular

Yildirma davraruslanndan kurtulmak amaciyla personelin basvurdugu
davrams tlirleri ve oranlan Tablo 4.5'te yer almaktadir.

Tablo 4.5 Yildrrma davramslarmdan Kurtulmak Iein Personelin Basvurdugu
Davrams Tiirleri ve Oranlari
EVET

HAYIR

f

O/o

f

O/o

14

13.0

94

87.0

41

38.0

67

62.0

80

74.1

28

25.9

57

52.8

51

47.2

22

20.4

86

79.6

85

78.7

23

21.3

10. Yaptrqrrn lsten tukendigimi hissediyorum.

82
16
44
49

75.9
14.8
40.7
45.4

26
92
64
59

24.1
85.2
59.3
54.6

11. Kendi mi isirnde cok sevler yapabilecek qucte
hissedivorum.

80

74.1

28

25.9

12. lslrnde cok fazla i;;al1~t1g1m1 hissediyorum.

77

71.3

31

28.7

69

63.9

39

36.1

83

76.9

25

23.1

32

29.6

76

70.4

l.Ciddi olarak isten avnlrnavi dusunuvorurn.
2.Kurum
icinde
go rev
yerimi
degi$tirmeyi
dusunuvorurn,
3. Ugrad1g1m haks1zl1g1, ilgili kisivle vuz yUze
konusarak cozrneve calisrvorum.
4. Maruz kaldiqrrn olumsuz davraruslan ust
makama bildirivorum.
5. i~ yerinde olumsuz davrarus sergileyen klsilere
karsi varcnva basvurrnavi dusunuvorum.
6. Ele~tiri almamak it;;in isirne daha cok ozen
qostertvorurn.
7. Daha planh ve daha eek cahsivorurn.
8. Zaman zaman intihar etmeyi dusunuvorurn.
9. lsimden sogudugumu

hissediyorum.

13. Bu iste kayda deqer basan elde ettigimi
dusunuvorurn,
14. Istrndeki duygusal sorunlara serinkanhhkla
vaklasrvorurn.
15. lsirnde karsuasnqun insanlann bazi
problemlerinin nedeni sanki benmlslrn gibi
davrandrklanru dusunuvorum,
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Tablo 4.5'te goruldugu uzere 1.soruya yildirma karsisinda ciddi olarak isten
aynlmayi dusunenler (%13) iken, isten aynlmayi gerek gormeyenlerin sayisi (%87)
seklinde saptanrmstir. 2.soruda kurum icinde gorev yerini degistirmeyi dusunenler
(%38) iken, aym yerde kalmaya devam etmek isteyenlerin sayisi (%62) olup daha
fazladir. 3.soruda isyerindeki sorunlanm yuz yuze konusarak halledenlerin

sayisi

(%74.1)

oram

kisi olup,

bu soru ifadesine

hayir

cevabim

tercih

edenlerin

(%25.9)'dur. 4. soruda maruz kalman olumsuz davramslan list makama bildirenlerin
ya da bildirmeyenlerin

sayisi cok yakmdir. Bu soru ifadesine evet cevabmi verenler

(%52.8) iken, hayir cevabuu verenler (%47.2) kisidir. 5. soruda olumsuz davramslan
yargiya tasimayi isteyenler (%20.4) iken, bu soruya hayir diyenler (%79.6) daha
fazladir. 6.soruda ise elestiri almamak icin ozen gosterenlerin oram (% 78. 7) iken, bu
soruya hayir cevabnu verenlerden daha fazladir (%21.3). 7.soruda daha planh ve eek
cahsan oram (%75.9), bu soruya hayir cevabim verenlerin oram ise (%24.l)'dir.
8.soruda intihar etmeyi dustmen kanhmcilann

oram (%14.8) iken bu soruya hayir

cevabmi verenler (%85.2) oranmda olup evet diyenlere gore oldukca fazladir, 9.
soruda isinden

sogudugunu

hissedenlerin

cevabim verenlerin oram (%59.3)'ttir.
hissediyorum"

ifadesine

oram (%40.7) iken bu soruya hayir

10. soru olan "Yaptigirn isten tukendigimi

hayir cevabmi verenler

(%54.6) iken, evet cevabiru

verenlerin oram (%45.4)'diir. Anket degetlendirilmesine
yildirma

cikmadigmdan

49 kisinin

isten tukenme

gore soz konusu isyerinde
nedenleri,

baska

11. soru ifadesinde, isinde bir cok sey yapabilecegini

baglanabilir,

sebeplere

hissedenlerin

oram (%74.1), bu soruya hayir diyenlerin oram ise oldukca dusuktur (%25.9). 12.
soru olan "Isimde cok fazla cahstigmu hissediyorum" ifadesine evet diyenlerin oram
(%71.3) iken hayir diyenlerin oram ise 31 (%28.7) kisidir. 13.soruda, bulundugu iste
basan elde ettigini dusunenlerin oram (%63.9) iken bu soruya hayir diyenlerin oram
(%36.1)' dur.

14.

soru

yaklasiyorum"

ifadesine

olan

"Isimdeki

duygusal

sorunlara

serinkanhhkla

evet diyenlerin oram oldukca yuksektir (%76.9). Hayir

diyenlerin oram ise (%23.l)'dir. Anketteki son soruya olan

"Isimde karsilasugim

insanlann

gibi

bazi

problemlerinin

nedeni

sanki

benmisim

davrandiklanru

dusunuyorum" ifadesine hayir diyenlerin oram evet diyenlere gore oldukca fazladir.
Evet diyenler (%29.6), hayir diyenlerin sayisi (70.4)'ttir.
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4.6. Personelin Yildrrma

Davramslarma

Tepkileri Nelerdir? Alt Problemine

ili~kin Bulgular

Personelin

yildirma

davranislanna

tepki

oranlan

Tabla

4.6'da

gosterilmektedir.

Tablo 4.6 Personelin Yrldirma Davramslarina Tepki Tiirleri ve Oranlari
f

%

istifa ettim

14

13.0

Isten cikanldim

8

7.4

Gormezden geldim

76

70.4

insan kaynaklanna bildirdim

10

9.3

Tabla 4.6'da gtirilldi.igil i.izere ankete katilanlann

%13'i.i istifa ederken,

%7.4'i.i isten cikanlma tehlikesi yasamis, buyuk bir cogunlugu %70.4'ii az da olsa
ugradigi

yildirma

davramslanm

gormezden

gelmistir.

Bu cevaplar

ve saghk

personeli ile gorusmeler sonucu yildirmanm yasandigi fakat bu durumun sefleri
tarafmdan

anlasilacagmda

Katihmcilann

zor durumda kalacaklan

korkusunu

%9.3 'ii ise insan kaynaklanna bildirmistir,

desteklemektedir.
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BOLUMV

SONU<; VE ONERiLER

Bu bolumde arastirmanm bulgulan dogrultusunda ortaya cikan sonuclar ve
oneriler yer almaktadir.

5.1. Sonne

Yapilan

arastirmalara

davramslanna
konusma',

Lefkosa

Devlet

Sadece 'baskalannin

Hastanesi'nde

yildirma

yanmda asagilayici ve kmci

'sorumlu olmadigi konularda suclanma', 'ortak yapilan islerin olumsuz

sonuclanndan
(dolayh)

rastlanmarmstir.

gore

yalmzca kendisinin sorumlu tutulmasr',

kontrol ediliyor'

karsilastiklanna"

sorulanna

katihmcilann

' yaptigr is hissettirilmeden
"bir kac defa yildirma

<lair cevap verdikleri saptanrmstir. Bu sorulann

ile

dismdaki sorulara

"Hi9 karsilasmadnn" seklindeki cevaplar daha fazla verilmistir.

Bu sonuclann almmasmdaki sebepler arasmda, K.K.T.C'nin bir ada kiiltiiriine
sahip olmasi, toplulukcu, guclu insani iliskileri ve kuvvetli aile baglan ile gunluk
yasam olaylanm hosgoruyle karsilamalan sayilabilir.

Fakat, Lefkosa Devlet Hastanesinde yildirmarun olmadigi yonundeki bulgu,
gercegi yansitmayabilir.
personelin,

Anket dagrtinu sirasmda yapilan bazi gorusmeler sonucu

gercekleri soylemekte bazi cekinceleri ve gercekleri ifade etseler de

duzeltilmesi konusunda bazi supheleri oldugu dile getirilmistir,

5.2.0neriler

Arastirmamn bulgulan dogrultusunda asagidaki onerilere yer verilmistir,
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1.

Bu cahsma sonucu Lefkosa Devlet Hastanesi personelinin yildirma ile
karsilasmadiklanmn,
sonuc

olmustur.

belirlenmis olmasi oldukca memnuniyet verici bir
Fakat

bu arasnrma,

mobbingle

ilgili

ilk cahsma

oldugundan, degisik sektorlere de mobbingin uygulamp uygulanmadigi
ile ilgili calismalar yapilmasi KKTC'deki isyerlerinde yildirma olgusuyla
ilgili daha genis bilgi saglayacaktir.
2.

Cahsma sirasmda yapilan gorusmeler sonucu bir 90k kisinin isiyle ilgili
bazi

sorunlan

yasamaktan

korkmalan

ya

da

sikayetlerini

ifade

ettiklerinde herhangi bir degisiklik olmayacagi konusunda umutsuzluk
tasidiklan anlasilrmstrr. Bu nedenle daha soma yapilacak arastirma icin

farkh yontemler izlenmesi

gerektigi onerilmektedir. Ozellikle nitel

arastirma yontemleri ile desenlenecek

tez ve arastirmalar,

mobbingle

ilgili daha net sonuclar elde edilmesini saglayabilir.
3.

Arastirma sonucunda az da olsa gorulen yildirma davraruslanrun, kimler
tarafmdan

uygulandigma

<lair en yuksek oran, yoneticilere

aittir. Bu

nedenle, Saglik Bakanhgi'nm hastanelerdeki yoneticilere, klinik seflerine
ve bashemsire ya da hemsire sorumlulanna

asagida belirtilen konulan

iceren hizmet icin egitim konulanmn verilmesi etkili olabilir.
-Yildirma,
-Catisma yonetimi,
-Stres yonetimi,
-Iletisim becerileri.
10. Y apilacak yeni cahsmalarda
kisiler ve farkh birimlere

hastaneden

cesitli sebeplerle

aynlrms

gitmek icin idareye basvuran kisiler ile

gorusmeler yapilmasi faydah sonuclar verebilir.
11. Guney Kibns'ta mobbing ile ilgili yapilan bir cahsma varsa Kuzey
Kibns ile yildirmaya iliskin kulturler arasi bir arastirma ile sonuclar
arastmlabilir ya da her iki ulkedeki mobbing olgusu karsilastmlabilir.
12. K.K.T.C'de

saghk

sektorundeki

yildirmarun

aynntih

bir

sekilde

arastinlmasi icin ozel saghk sektorunde de yildirmamn olup olmadigi
arastmlabilir.
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13. K.K.T.C'de

yildirmanm cesitli sektorlerde uygulanmamasi

mahiyetiyle

yoneticilerin

kurslannm

acilmasmm

calismalannm
dusunulmektedir.

ve cahsanlann
ve yoneticilere

yapilmasmm

icin tedbir

egitimi ile ilgili hizmet ici
uygun donarum kazandirma

yararli

sonuclar

getirecegi
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PSiKOLOJiK YILDIRMA (MOBBiNG) ANKETi
Saym Kanlnnci,
Bu anket formu, son yillarda gelismis ulkelerde yayginlasan is hayatmda
psikolojik yildirma (Mobbing), duygusal siddet ve zorlama davramslanmn di.izeyini,
orgute etkilerini ve orgut yapismm bu davramslara neden olan ozelliklerini
belirlemek ve onerilerde bulunmak amaciyla duzenlenmistir (Goniil, 2007). Bu
arastirma calismasi akademik bir amaca yoneliktir ve bilimsel yontemler ile
degerlendirilecektir. Universite-Is hayati arasmdaki iliskileri guclendirmek ve elde
edilen sonuclarda ortaklasa yararlanmak dusuncesi ile psikolojik damsma alanmda
faydah olacagi gorusundeyiz. Anket verileri gizlilik prensibi geregi kimliginizle
ilgili bilgi belirtmeniz gerekmemektedir. Elde edilen sonuclar genel ve ortalama
ozellikler seklinde sunulacaktir. Katilmumz ve destegiz icin tesekkur ederiz.

Saygilarnmzla
S iiheyla Orcin
sorcin@gmail.com
http://groups.google.com/group/mobbing-psikolojikdanismanlik

Yakmdogu Universitesi
Egitim Bilimleri Enstitusu
PDR Yiiksek Lisans Ogrencisi
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I.BOLUM

A$ag1da, cahsrna ortarrunda kar$1la~t1gin1z sizi vrldrrrnava, cahsrna performansrmz: dusurrneve vonelik
davr aruslann listesi bulunrnaktadrr. Son alt, av boyunca, ha/en cahsmakta olduqunuz is yerinizde ya da
daha onceki is verinizde bu davrarustarla ne sikhkta karsrlasttdrmz: lutfen (X) isareti ile belirtiniz.
1-i$ yerinde a$ag1daki davraruslarla ne srklikta karstlasnruz/karsuastvorsunuz? (1,2,3,4,5,6 yalnizca en uygun
sec:;enegi isaretleviniz.)

1
C:

§

"'

"C

E

E "'

"'

E

:0... ~"'
·- "'
::c:.:,:
1. Baskalanrun varunda benimle a?ag1lay1c1 ve onur krnc: sekilde
konusuluvor.
2. Benimle ve bzel vasantrrnta ilgili asrlsrz sbylemlerde
bulunuluvor elestirilivor.
3. Ruh sagl1g1minyerinde olmad191ima ediliyor.
4. Ozquvenirni olumsuz etkileyecek, gururumu incitici i~
vaomava zorlaruvorurn.
5. Durustlugum ve guvenilirligim sorqularuvor .
6. Isim surekli degi?tiriliyor.
7. Sozlu tehdit ediliyor ve uyan ahvorurn.
8. Pertorrnansrmla ilgili surekli olumsuz degerlendirmeler

vaoruvor.
9. Sorumlu olmadrqrrn konularda suclanrvorurn.
10. Ortak yapilan i~lerin olumsuz sonuctanndan valruzca ben
sorumlu tutuluvorum.
11. Yapt191mi~ ve i~in sonuclan ile ilgili surekli kusur/hata
bulunuvor.
12. Yaptiqrm her iste mesleki veterliliqirn sorcularuvor.
13. Benimle ilgili haksiz gerek<;;elerle vezisrnalar yapil1yor/ rapor
tutuluvor.
14. Yaptiqrm i~ hissettirilmeden (dolavu) kontrol ediliyor.
15. Kendimi gostermeme nrsat verilmiyor, ozqurce ifade etmem
enael lenivor.
16. Verd1gim· karar ve bneriler elestirilerek, reddediliyor.
17. Sorumluluqumda olan isler benden alrnarak, daha dusuk
oozisvonda kisilere verilivor.
18. Benden daha dO~Ok pozisyonda ki?iler taratrndan
denetlenivorum.
19. Yaptiqrrn i~ degersiz ve bnemsiz goruluyor, kucurnseruvor.
20. Gorusrne ve konusrna istegime varut alarruvorurn,
uzaklastml ivorurn.
21. Bulunduqurn ortamda gbrmezden gelinerek, vokrnusurn gibi
davr aruhvor.
22. Konusurken sik srk sozum kesiliyor.
23. Gbnderdigim elektronik posta ve telefonlara varut verilmiyor.
24. i~ arkadaslartrrun benimle konusrnasi engelleniyor ya da
vasaklaruvor.
25. Bir ortama girdigimde, bulunduqurn ortam bilerek terk
edilivor.
26.i~ten aynlmam ya da yer degi?tirmem i<;in bask: vapihvor.
27.i~im i<;in gerekli olan bilgi, dokurnan ve materyaller benden
saklaruvor.
28. Sahsi esvalanma zarar veriliyor.
29. iyi cahsrnarna ragmen, <;;ogu kez bana bag1nl1yor masaya
vumruk vuruluvor ve azarlaruvorurn.
30-Benimle alay edilip, gulunuyor.
31-i~ arkadaslanrn ozel toplantr, piknik vb. etkinliklere davet
etmivorlar.
32- i~i bitirmem konusunda bask: vaprlivor.
33- Sorumluluk alanlanrn bana darusurnadan degi?tiriliyor.
34-Fiziksel ozrurnle dalga ge<;;iliyor, alay edilip gulunuyor.
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IIBOLUM
A~ag1da, cahsrna ortarmnda simdtkl
(al,~ma perforrnansrruz: dusurrneve ydnelik
olarak vasadiklanruz: lutten is aretlevinlz.

1-i~ yerinde yildrrrna davraruslan
iseretlevinlz )

131

isverintze ve daha onceki i~ yeriniz de kar~1la~t1gin1z sizi vildrrrnave,
davrarusler karsrsrnda son 6 ay ic;inde fizyolojik, psikolojik ve sosyal

sonucu vasadrklanruz:

lutfen i~aretleyiniz.

1

2

(yaln,zca en uygun seceneo:

3

4

..;:

•..

"O
•.•

l.Bana yaplian dusrnanca davrarustan hat1rlad1g1mdasiddetli uzuntu
duyuyorum.
2.

Is

yerimde kendimi valruz hissediyorum, kimseye guvenemiyorum.

3. Sabahlari ise gelmek istemiyorum.

Is

perforrnans.rn ve motivasyonum azaldr. i;;ime kars: baglil1g1m1n
azald1g1n1 hissediyorum.

6. bzel hayatrrn (ailem) bundan olumsuz olarak etkileniyor.
7. t;;:ogu zaman kendimi suc;lu hissediyorum.
8. ic;imden aglamak istegi geliyor.

9. Kendimi ihanete ugram1;; gibi hissediyorum.
10. Gorunur bir neden yokken kotu bir ;;ey olacakrrus korkusu vasivorum.
11. A;;1n tedirginim ve kolayca i.irki.iyorum, panik vapivorurn.

12. Nefes darlig1, kalp carprntrsi,
dbnmesi vasivorurn.

mide rahatsuhklan, kann agns,, bas

13. i;; ortarmnda catisma arkedaslarunta catrsrna vasivorurn.

14. Bir lse konsantre olmak da gi.ic;luk vasrvorurn.
15. lsre ilgili hatalar vapivorurn.
16. Kontrol d1;;1 hareketlerim/tiklerim

geli;;ti.

17. A;;1ri yemek yeme istegi ya da istahta azalma oluyor.
18. Aiko!, sigara ya da ilac; (madde) kullaruvorurn.

19. Kendimi stresli ve yorgun hissediyorum, sinirli oluyorum.
20. Migren, devarnh si.iren kronik bas agrilan ya;;1yorum.
21. Ka;;1nt1, dokulrne , urtiker, alerjik rahatstzhklar, sac; dokulrnesi, elde ve
ayakta soyulma goruluyor.
22. Depresyonda olduqurnu du;;unuyorum.
23. Yuzurnde basirnda ve omuzlanmda kanncalanmalar oluyor.
24. Kendimi degersiz hissediyorum.
25. Uykuya dalmakta ve / veya uyumakta guc;luk c;ekiyorum.
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4. Kendime olan quvenlmin ve savorrrun azald191n1 hissediyorum.

5.
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2-I;i yerinde kar;;lia;it191niz (Lbolurnde isaretlemls olduqunuz ) vildrrrna davraruslan daha eek kim tar<1.fllQ-Jan
uvqulanrnaktadrr? (Birden fazla tseretlevebntrsrntz)
·

0

Yi:ineticilerim

0Astlanm

D<::ali;;ma Arkadaslanrn

ODiger..

····· ··

III.BOLUM
1-i;; havatmda su anki is yeriniz de ve daha · bnceki is yeriniz de kar;;1la;it1g1n1zsizi yrldrrrnava, calisma
perforrnansrruz: dusurrneve ybnelik davraruslari azaltmak ya da bu davraruslardan
kurtulmak icin vaptrklanruzi
a;iag1da verilen listede lutter: isaretleyinlz.

l .Ciddi olarak isten avntrnavi dusunuvorurn.
2.Kurum icinde qorev yerimi degistirmeyi dusunuvorurn.
3. Ugrad191m haks1zl191, ilgili kisivle yUz yUze konusarak cozrneve
cahsrvorurn.
4. Maruz kald191m olumsuz davraruslan Ost makama bildirivorurn.
5. is yerinde olumsuz davrarus sergileyen klsilere kars: varqiva
basvurmav, dusunuvorurn.
6. Ele?tiri almamak i<;in isirne daha cok ozen qosterivorurn.
7. Daha plan It ve daha eek cahsivorurn.
8. Zaman zaman intihar etmeyi dusunuvorurn.

9. Isirnden sogudugumu hissediyorum.
10. Yapt1g1m isten tokendigimi hissediyorum.
11. Kendimi isirnde eek seyler yapabilecek gU<;te hissediyorum .
12. i;;imde cok fazla <;al1;;t1_g1m1 hissediyorum.

.

13. Bu- iste kayda deger basan elde ettigimi dusunuvorurn.
14. lsirndekl duygusal sorunlara serinkanltltkla veklasrvorurn.
15. lslrnde kar;;11a;;t1g1m insanlann bazi problemlerinin nedeni sanki
benrnisirn aibi davrandiktanru dusunuvorurn.

EVET

HAVIR
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2- Kar;;tla;it1g1n1zbu davraruslar sonucu tepkiniz ne oldu?
Oistifa ettim

Oi;;ten crkanldirn

0Gormezden

*** KATILIMINIZ

geldim

Oinsan kaynaklanna bildirdim

i<;iN TE~EKK0RLER

***

