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T.C 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü                      

 

 

 

ÖZET 

Bu araştırmanın odak noktası kamu ve özel sektör çalışanlarının işyerlerindeki 

mobbing (psikolojik taciz) algı düzeylerini tespit etmek; görev yaptıkları kamu ve özel 

kurumlardaki motivasyonları üzerine etkilerinin olup olmadığını yaş, ünvan, medeni durum, 

cinsiyet ve çalışma süresi değişkenlerine bağlı olan etkilerini incelemektir. 

Ayrıca araştırma, kamu ve özel kurumlar arasında çalışan odaklı kültüre sahip 

örgütlerde, olumlu insani ilişkilerin oluşturulmasında etkili bir değişken olarak mobbingi 

analiz ederek, mevcut psikolojik taciz durumlarında, yöneticilerin  çalışanların gerçek 

durumun farkında olmasını, iş ortamında karşılaşılan sorunlara, önyargısız, yapıcı, duyarlı 

ve çözüm üretici yaklaşmalar sağlaması bakımından önemlidir. 

Araştırmanın amacı doğrultusunda 21 soruluk olumsuz davranışlar ölçeği 

bulunmaktadır. Olumsuz davranışlar ölçeği Cemaloğlu (2007) tarafından üç ayrı dil 

uzmanından yardım alınarak Türkçe’ye çevrilerek kullanılmıştır. Çalışanların motivasyon 

düzeylerini ölçmek için 16 soruluk bir motivasyon ölçeğinden yararlanılmıştır. Motivasyon 

Kaynakları Envanteri:1998 yılında J.E.Barbuto ve R.W.Scholl tarafından geliştirilmiştir. 

Envanter önce 78 maddelik ölçek şeklinde hazırlanmış, sonra uzmanlarca teorik tanımlara 

uygunluğu, aşırılıkları incelenmiş ve daha kısa hale getirilmiştir. Hinkin ve Schriesheim 

tarafından geçerlilik, güvenilirlik çalışması yapılmıştır. Necla Dölek tarafından Türkçe’ye 

çevrilmiş ve Türk toplumuna uygulanmıştır. 2000 yılında İsmail Atalay, Güngör Oral, 

Mehtap Köktürk, Ömer Sağdullah ve Oya Özçelik tarafından geçerlilik güvenilirlik 

çalışması yapılmıştır. Söz konusu çalışmaya göreölçeğin güvenilirliğini ifade eden 

coronbach alpha katsayısı 0,84 bulunmuş ve ölçeğin güvenilir olduğu kanaatine varılmıştır. 
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ABSTRACT 

The focus of this study is to determine the mobbing perception level of the public 

and private sector employees at their work places; to examine if it has any effects on their 

motivation at public and private institutions where they work, and the effects depending on 

the variables of age, title, marital status, gender and working hours. 

By analyzing the mobbing as an efficient variable in constituting positive human 

affairs at the organizations having the employee oriented culture among public and private 

institutions, the study is also important in regard to the executives being aware of the actual 

state of the employees in cases of current psychological harassment, and that it provides 

unbiased, constructive, sensitive and solution oriented approaches to the problems 

encountered in the work environment. 

In accordance with the purpose of the study, there is a negative behaviors scale of 21 

questions. By Cemaloğlu (2007), the negative behaviors scale has been translated in Turkish 

with the help of three different language experts and used. To measure the motivation levels 

of the employees, a motivation scale of 16 questions has been employed. The Motivation 

Sources Inventory: was developed by J.E.Barbuto and R.W.Scholl in 1998. The inventory 

was prepared as a scale with 78 items; then, its coherence with the theoretical terms and its 

excessed parts were observed and shortened by experts. By Hinkin and Schriesheim, a 

validity and reliability study has been conducted. It was translated into Turkish and applied 

to the Turkish society by Necla Dölek. In 2000, a validity and reliability study was 

conducted by İsmail Atalay, Güngör Oral, Mehtap Köktürk, Ömer Sağdullah and Oya  
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GİRİŞ 

 Mobbing, özel ve kamu kurumlarında çalışanların duygusal, ruhsal ve fiziksel 

sağlıklarını etkileyen çalışanların iş verimlerini düşüren ve işten ayrılmalarına, sağlık 

problemlerine ve hatta intiharlara kadar varan yüzyılımızın en önemli toplumsal 

problemlerinden biridir. Özel ve kamu kurumlarında eğitimi verilmesi ve üzerinde 

durulması gereken önemli bir konudur. Bu nedenle kurum içi denetleme ve eğitim 

birimleri kurulmalı ve bu birimler sıklıkla denetlenmelidir. Çalışma hayatında büyük 

zararlara yol açan mobbing, çalışma ortamlarında rekabetten kaynaklanan ve duygusal, 

sözlü ve fiili baskılarla ortaya çıkan, varlığı ve boyutu fark edilmediğinde istifa edilerek 

işyerlerinden ayrılma, sosyal ve aile hayatını olumsuz etkileme hatta bu olaylarla 

kalmayıp sonucu intiharlara varan durumları beraberinde getirmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, kamu ve özel kurum çalışanları üzerinde gerçekleşen 

mobbing ve çalışanların motivasyonları ile olan ilişkisini tespit etmektir. Daha önce 

mobbing konusu ile ilgili yapılan çalışmalar ve literatürler taranarak, mobbing ve 

motivasyon kavramlarının kamu ve özel kurum çalışanları üzerindeki etkileri 5 farklı 

kurum üzerinde uygulamalı araştırma neticesinde ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Türkiye’de iş gücünü arttırıp kayıpları önlemek için atılan adımlardan en 

önemlisi 5176 Sayılı Kanun’la Başbakanlık bünyesinde “Kamu Görevlileri Etik 

Kurulu”nun kurulması olmuştur. 2005 yılında da kamu çalışanlarının uyması gereken 

etik ilkelerini içeren yönetmelik etik kurul tarafından hazırlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Ayrıca Başbakanlığa bağlı olarak - Bakanlık görevi yapmış olanlar arasından bir, İl 

belediye başkanlığı yapmış olanlar arasından bir, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay üyeliği 

görevlerinden emekliye ayrılanlar arasından üç, Müsteşarlık, büyükelçilik, valilik, 

bağımsız ve düzenleyici kurul başkanlığı görevlerinde bulunmuş veya bu görevlerden 

emekliye ayrılanlar arasından üç, Üniversitelerde rektörlük veya dekanlık görevlerinde 

bulunmuş öğretim üyeleri veya bunların emeklileri arasından iki, Kamu kurumu 

niteliğindeki meslek kuruluşlarında en üst kademe yöneticiliği yapmış olanlar arasından 

bir üye olmak üzere 11 üyeden oluşan Kamu Görevlileri Etik Kurulu kurulmuştur. 

Kurul raporlar hazırlayıp meslek sınıflarına göre eğitim ve seminerlerle akademik 

çalışmalar yayınlayarak http://www.etik.gov.tr/ internet adresi üzerinden hizmet vererek 

çalışmalarını yürütmektedir. 
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Türkiye’de yapılan bu çalışmalar ve kurulan kurumlar ümit verici olmakla 

birlikte yasalardaki açık olmayan ifadeler ve yetersiz kanunlar yüzünden mobbinge 

maruz kalan kişiler hala bulunmakta ve işlerini kaybetme korkusu yüzünden maruz 

kaldıkları mobbingi gizlemektedirler. Mobbingin ortaya çıkardığı bu iş kayıpları ve 

kişilerin enerjilerini tüketip motivasyonlarını düşüren bu durum için yasal alt yapı 

düzenleme çalışmalarının hız kazanması sağlanmalıdır.   

Çalışmanın diğer çalışmalarla olan benzerlik ve farklılıklarına değinilecek 

olunursa; diğer çalışmalarla olan benzerliği içerik kuramsal boyutudur. Farklılıkları ise 

ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör çalışanları perspektifi üzerine odaklandığı ve sayıca 

birçok kurum üzerine uygulamalı araştırma yapılmasıdır. Bunların içinde ayrıca çalışan 

yöneticilerin perspektifinin de değerlendirilmesi açısından diğer çalışmalardan farklılık 

göstermektedir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

MOBBİNG (PSİKOLOJİK TACİZ) KAVRAMI VE KAPSAMI 

1.1. Mobbing ve Kökenleri 

Mobbing, Latince möbile, vulgus, kararsız kalabalık sözcüklerinin kısaltılması 

sonucu ortaya çıkmıştır. Belli bir otoriteye boyun eğmeyen düzensiz, kanunsuz şiddet 

uygulayan kalabalık, anlamlarına gelmektedir1. İşyerinde mobbing kavramı ilk kez 

Adams tarafından 1992’de kullanılmıştır2.     

Etimolojik açıdan mobing kavramı, ingilizcedeki mob köküne dayanmaktadır. 

Ayrıca mob,  kendi kanununu yazıp uygulayan gangster çetesi anlamına gelmektedir. 

“Mobbing” sözcüğü ise, bu kalabalığın hedef seçtikleri kişi ya da kişilere kendi 

kanununu uygulaması anlamına gelmektedir. Mobbing çalışanların psikolojik, 

fizyolojik, sosyal ve ekonomik yönden yıpranmasına, toplumun yavaş yavaş manevi ve 

maddi açıdan çökmesine ve adalete olan inancın azalmasına sebep olmaktadır. Ayrıca 

kurumların değer kaybına uğramasına neden olan bu gayrinizamî eylemler son yirmi yıl 

içinde tüm dünyada diğer işyeri stresörlerinden farklı bir olgu olarak kabul edilmesine 

neden olmaktadır. Tüm bu nedenler  “mobbing”in uluslararası terminolojiye 

yerleşmesine neden olmuştur. Türkiye’de bu olguyu tanımlamak için, “mobbing” 

dışında “duygusal taciz,“psikolojik taciz”, “psikolojik terör” ya da “işyerinde 

yıldırma” gibi farklı terimler de kullanılmaktadır3. 

Kamu ve özel sektör kuruluşlarında mobbing sendromu, çalışanların mesleki 

yeterliliğinin sorgulanmasıyla ve üst yada yatay yetki sahiplerinin kişisel itibarlarının 

aşağılanmasıyla ortaya çıkar. Mobbin kavramının ilk defa 1984 yılında Gustafsson ile 

Leymann tarafından, “işyerinde sağlığı tehdit eden sorunlu bir faktör olarak” 

tanımlanmıştır4. İşyerinde mobbing; kişiye karşı düşmanca ve etik olmayan 

                                                             
1 Karakaş, S. (2001) . “Mobbinge Maruz Kalan Hemşirelere Verilen Atılganlık Eğitiminin Mobbingle 
Başetmeye Etkisi”. Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, s. 4-23. 
2 Güngör, M. (2008).  Çalışma Hayatında Psikolojik Taciz. İstanbul: Derin Yayınları.  s.25-26. 
3 Kaya, L. (2011).  Mobbinge Maruz Kalanların Kişilik Profillerine Bağlı Psikolojik Sağlıkta Bozulma 
Göstergeleri. İstanbul:  Doktora Tezi İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler Anabilim 
Dalı. s. 7-43. 
4Vartia, M. (1996). “Identification of Mobbing Activities, Europan Journal of Work and Organizational   
Psychology”. l.5.(2).  p. 251-275. 
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davranışların sergilenmesi sürecin devam ettiğinde çalışanın bireyin kendini savunamaz 

hale gelmesidir5. 

İşyerlerinde çalışanların günlük strese maruz kalmaları ve bunu alaycı ve kırıcı 

bir şekilde çalışma arkadaşlarına yansıtmalarından sorumsuz davranışların ve 

çatışmanın ortaya çıktığı anlar olabilir. Ortaya çıkan bu durum mobbing olarak ifade 

edilemez. Mobbingin oluşması için kasıtlı ve sistematik olarak kişi odaklı ve uzun bir 

zaman diliminde süreklilik arz eden bir durumun olması gerekmektedir6. 

 Leymann (1996) işyerinde mobbingi, bir veya daha fazla kişinin, diğer çalışan 

veya çalışanlara devamlı ya da gün aşırı, birkaç ay süreyle sistemli ve duygusal olarak 

tahrip edici davranışlara maruz bırakması olarak açıklamıştır7. Mobbing ile ilgili 

literatürde oldukça fazla tanım söz konudur. Bunlardan bazıları, çalışana veya 

çalışanlara işyerinde, taciz, saldırganlık ve zorbalık içeren davranışlarla sosyal ortamda 

ve iş yerindeki çalışma pozisyonunda itibarsızlaştırarak küçük düşürmektir8. 

Mobbing, özel ve kamu kurumlarında çalışanların duygusal, ruhsal ve fiziksel 

sağlıklarını etkileyen çalışanların iş verimlerini düşüren ve işten ayrılmalarına kadar 

varan kasıtlı kaba muameledir9. Mobbing, günümüzde çalışma ortamlarında hızla 

yayılan psikolojik taciz ve çatışma türü olarak ortaya çıkmıştır. Mobbing, çalışanlara 

ayrımcılık olmaksızın, kötü davranış ve rahatsız etme yoluyla bir saldırganlık türüdür10. 

Karakaş (2011) mobbingi "İşyerlerinde olumlu ve yapıcı tavırları olan bilgi ve 

deneyimi yüksek, başarılı kişilerinde bazı çalışanlar tarafından hedef alınarak hatta 

çeteleşerek uyguladığı, uzun süreli, sistemli, psikolojik eziyet" olarak tarif etmiştir11. 

Mobbing, çalışan diğer kişilere, yıldırma yada duygusal baskı olarak 

anlamlandırılır. Çatışmanın bu çeşidinde çalışanın özlük ve kişisel haklarına tecavüzde 

                                                             
5Leymann ,H. , Gustaffson, A. (1996).  “Mobbing At Work And The Development of Post Traumatic 
Stres Disorders, European Journal of Work And Organizational Psychology”. 5.(2). p.251-275.  
6Baykal, A.N. (2005).   “Yutucu Rekabet: Kanuni Devrindeki Mobbingden Günümüze.” İstanbul: Sistem, 
s. 58- 197.  
7Gökçe, A. T. (2008). Mobbing: İş Yerinde Yıldırma Eğitim Örneği. Ankara: Pegem Yayınevi. s. 14- 68.  
8Zapf, D. (1999) “Organizational, Work Group Related and Personal Causes of Mobbing/Bullying at 
Work”.   International Journal of Manpower .(20:1-2). p.70-85. 
9Tutar, H. (2004).  İş Yerinde Psikolojik Şiddet. Ankara: Barış Kitap Basın Yayın Dağıtım. s. 255-  286.  
10Hubert, B. A., Veldhoven. , Marc, Van.  (2001). “Risk Sectors for Undesirable Behaviour And 
Mobbing. European   Journal of Work And Organizational Psychology”. 10 (4). s.415-424.  
11Karakaş, S.(2011). a.g.m. s. 4-23.  
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bulunma söz konusudur12. Mobbingi uygulayanlar ellerindeki otoriteyi menfi kullanarak 

diğer çalışan yada çalışanların kendisini baskı veya tehlike altında ve aşağılanmış 

hissetmesine neden olmaktadır. Bu uygulamada hedef, maruz kalan kişinin özgüvenini 

zayıflatarak onun sürekli bir endişe içinde ve yoğun stres altında tutmaktır13. 

Salin (2003) İşyerinde mobbingi, tekrar eden ısrarcı olumsuz davranışların 

çalışanlar arasında şiddet ve gerilimin aksine işyeri çalışanları arasında devam edegelen 

bir süreç olarak tanımlar14. İşyerinde mobbing, kişiyi iş yaşamından dışlamak amacıyla 

kasıtlı olarak yapılır15.  

Mobbing, duygusal bir saldırıdır16. Tanoğlu (2006) ise mobbingi çalışma 

ortamlarında, hasmane, sistematik etik olmayan yaklaşımla, devamlı veya gün aşırı, her 

türlü sebepten olabilen, çalışanı sindirme maksadı ile çalışanın özgüvenine uygulanan 

fiziksel, duygusal şiddet içeren davranışlar olarak tanımlamaktadır17. 

İşyerinde mobbing kavramının açılımı, diğer ülkelere göre farklılıklar 

gösterebilmektedir. Örneğin: işyerinde mobbing tanımının kullanılması İngiltere, 

İrlanda’da yıldırma olarak tanımlanırken, Almanya bu kavramı mobbing olarak 

tanımlamıştır. Kuzey Amerika’da bu kavramla ilgili daha farklı terimler karşımıza 

çıkmaktadır 18. 

Son yıllarda tüketim ve popüler kültüründe etkisiyle işyerlerinde yoğun çalışma 

temposu, iletişimsizlik, rekabet, kıskançlık gibi faktörlerden dolayı çalışanlar üzerinde 

kaygı ve duygusal baskının yoğunlaşarak psikolojik şiddete dönüşebilmektedir. Niedl 

(1996), Leymann (1996), Zapf (1999) yapmış oldukları çalışmalarda uzun süreli 

duygusal baskıların iş yerinde mobbingi meydana getiren unsurların başında olduğunu 

                                                             
12Leymann, H. (1996). “ The Content and Development of Mobbing at Work,  European Journal of Work  
   and Organizational Psychology”.   5(2). s.165-184.  
13Tutar, H. (2004). İş Yerinde Psikolojik Şiddet.  Ankara: Barış Kitap Basın Yayın Dağıtım. s. 255- 286.  
14Salin, D. (2003).  “Ways of Explaining Workplace Bullying: A Review of Enabling, Motivating and   
   Precipitating, Structures And Process in The Work Environment. Human Relations”. 56(10). s.1213-   
   1232.  
15Davenport, N., Schwartz, D.R., Elliot P.G. (2003). Mobbing İşyerinde Duygusal Taciz (Çeviren: Osman 
C.Önertoy). İstanbul: Sistem Yayınları. s.12-23. 
16Çobanoğlu, Ş. (2005). Mobbing İşyerinde Duygusal Saldırı ve Mücadele Yöntemleri. İstanbul: Timaş  
    Yayınları.  s.139-142. 
17Tanoğlu, Ş.Ç. (2006). İşletmelerde Yıldırmanın (Mobbing) Değerlendirilmesi ve Bir Yüksek Öğrenim 
Kurumunda Uygulama, Konya: Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. s.3-29.  
18 Çivilidağ, A. (2011). Üniversitelerdeki Öğretim Elemanlarının Psikolojik Taciz (Mobbing), İş Doyumu 
Ve Algılanan Sosyal Destek Düzeyleri. Konya:  Doktora Tezi Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri 
Enstitüsü, s.16. 
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belirtmişlerdir. Yapılan baskılari çalışanları engellemeye ve yıpratmaya yönelik 

duygusal baskıları içerdiği ve istenmeyen bu tür negatif davranışların aynı seviye 

çalışanları kapsadığı gibi ve üstler ile astlar arasında da olabilmektedir, Leymann 

(1996), Zapf (1999), Niedl (1996) yapmış oldukları çalışmalarının uygulamalı 

araştırmaları sonucunda belirlenmiştir19. Yıldırma, bazı durumlarda cinayet ve intihar 

gibi daha ciddi neticeleri olabilir. Yapılan araştırmaların birinde, her yedi intihar 

olayından birinin mobbingin bir sonucu olduğu bulgusu elde edilmiştir20. 

Kocaoğlu (2007), ise yaptığı araştırmada mobbingin kişilerin iş verimliliğini 

azaltığı, işe odaklanmayı güçleştirildiğini ve kişilerin motivasyonlarını olumsuz olarak 

etkilediğini ortaya koymuştur21. Chapell (2006), işyerinde mobbingin ortaya çıkışıyla 

ilişkili olarak; kişiye sözlü veya fiziki saldırı olduğunu, dedikodu yayma veya kasten 

kişiyi yanlız bırakılma ve dışlama ile de ortaya çıkabildiğini belirtmiştir22. Bu 

kavramların tümü kişiler arası gerilim ve iş yerindeki davranışlardaki düşmanlığı 

tanımlamada kullanılmıştır. İşyerinde mobbingin içeriğinde birbirinden farklı 

istenmeyen davranışlar görülmektedir. Sosyal ayrıştırmalar, dedikodular, çalışanın özel 

yaşamına veya davranış tarzına saldırılar, aşırı eleştiriler, çalışanın yaptığı işin 

izlenmesi, bilginin gizlenmesi veya çarptırılması ve sözlü gerilim gibi istenmeyen 

davranışlara örnek gösterilebilir23. 

Şiddet ve saldırganlıktan farklı olarak mobbing, kötü yada sert davranış ve 

aşağılayıcı sözlü hakaret olarak gözükür, işyerinde mobbing sistematik olarak duygusal, 

aşağılayıcı davranışların tümü olarak açıklanabilir24. Kamu veya özel kurumlarda 

çalışma şartlarından ortaya çıkan kişisel çekişmelerden, çalışma birlikteliğinde doğan 

rekabettin veya kişisel farklardan kaynaklı çatışmalar yaşanabilmektedir. İşyerlerinde 

duygusal linç olarak tanımlanan, iftira, aşağılama, duygusal baskılar, çalışanın mesleki 

                                                             
19Gökçe, A.T. (2008). a.g.m.  s.14-68. 
20Rayner, C., Hoel H.A. (1997). “Summary review of literature related to workplace bullying” Journal of 
Community and Applied Social Psychology. (7). s.183.  
21 Kocaoğlu, M. (2007). Mobbing (işyerinde psikolojik taciz, yıldırma) Uygulamaları ve Motivasyon 
Arasındaki  İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. İstanbul: Yayımlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, s.26. 
22 Mc Carthy, William J. (2008). Bullying: What Administrators Need To Know, Rıvıer Academıc 
Journal, Volume 4, Number 1,   Spring, www.river.edu, (Erişim Tarihi: 21.01.2016). 
23 Salin, D. (2003).  a.g.m., p.1213-1232. 
24 Tutar, H. (2005). İş Yerinde Psikolojik Şiddet . Ankara: Barış Kitap Basın Yayın Dağıtım.  s.255-286. 
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yeterliliği, din, yaş, dil ve ırkına yönelik duygusal savaş boyutda yaşanan olumsuz 

davranışlarından oluşmaktadır25. 

İşyerinde mobbing, insani olmayan bir davranış olmasının yanı sıra çirkin, art 

niyetli, aşağılayıcı bir durum olarak karşımıza çıkar. İlgili medeni kanunlada 

ayrımcılığa sebep olması nedeniyle yasaklanan davranışlar duygusal şiddet veya taciz 

olarak açıklanabilir. Mobbing uygulayanlar geçerli bir nedeni olsun veya olmasın 

düşmanca davranışları diğer kişilere uygular ve ortaya çıkan bu durum mobbinge maruz 

kalan kişinin hakkını savunamaz hale gelmesine neden olabilir26. 

İşyerinde mobbingle alakalı bilimsel çalışmalar, Leymann ve Gustaffson (1984) 

le başlamıştır. Leymann, Danimarka ve Almanyada’da 1985-1992 yıllarında mobbingle 

ilgili çeşitli çalışma yapmıştır. Leymann’dan sonra diğer ülkelerde de çok sayıda 

araştırmacıda bu konu üzerine araştırmalar yapılmıştır27. 

Matthiesen, (2006)’e göre mobbing, başarıya engel olacak sinsice davranışlarda 

bile gerçekleşebilir. Yıldırma ise doğrudan, sözlü saldırı gibi veya dolaylı yoldan 

(örneğin; hakaret ve iftira, bilgi saklama) gerçekleşebilir 28. 

Çalışan işyerinde karşılaştığı duygusal tacizi evine yansıttığında bu durumdan 

ailelerin de olumsuz etkilenmeleri söz konusu olmaktadır. Çalışma ortamlarındaki 

gerilimin aile ve ev yaşantısına taşınması aile bireylerininde çaresizlik ve ümitsizlik 

hissine kapılmalarına neden olmaktadır. Bu durumda iki taraflı mobbing söz konusudur. 

Çalışanın ailesini etkileyen mobbinge çifte mobbing de denilebilir.29 

Çeşitli ülkelerdeki kurumlarda mobbing deneysel ve teorik çalışmalara konu 

olmasına rağmen, ülkemizde işyerinde mobbingi konu edinen ciddi çalışmalar 

bulunmamaktadır30. 

Kamu yada özel sektör kurumlarındaki mobbing birden bire ortaya çıkmamakta, 

aşamalar sonucunda gerçekleşmektedir. 

                                                             
25 Çobanoğlu ,Ş. (2005)  a.g.e.  s.139-142. 
26 Goldman, L., Lewis, J. (2006). “Bullying At Work, Occupational Health”. 58. (12).  p.11-18. 
27 Çivilidağ, A. ( 2001). a.g.e.,s.16. 
28Matthiesen, S.B. (2006). Bullying at work: Antecedents and Outcomes, Doktoral Dissertation, 
University of Bergensis. Norveç:  p.96. 
29Çobanoğlu, Ş. (2005). a.g.e.  s.139-142. 
30Bozbel, S. ve Palaz, S. (2007). “İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) ve Hukuki Sonuçları”. Tisk 
Akademi, 2(3), s.67-79. 
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1.1.1. Mobbing ile İlgili Kavramlar  

Çalışmanın bu bölümünde mobbing ile ilgili olan ve günlük hayatta mobbing ile 

karıştırılan kavramlardan bahsedilecektir. Örneğin, zorbalık, stres, çatışma, şiddet, cinsel 

taciz ve saldırganlık bunlardan bazılarıdır. Bu kavramların sözlük karşılığının ardından, 

açıklamalarının içeriğine genel bir giriş yapılacaktır. 

1.1.1.1. Zorbalık (Bullying) 

Zorbalık kavramının, duygusal taciz sonrası davranış bozukluğu olarak su 

yüzüne çıktığı yapılan araştırmalarda görülmüş ve bu davranışlar saldırgan ve zorbaca, 

kaba kuvvete yönelindiği sonucunu doğurmaktadır. Bunun gibi pek çok yanlış davranışı 

ifade etmek amacıyla da genel olarak mobbing tanımının kullanıldığı görülmektedir.31 

Leymann, mobbing ve zorbalık kavramlarını birbirinden farklı tanımlamıştır. 

Zorbalık tanımını açıklarken okullarda yaşanan fiziki saldırıları ve müdahaleleri, 

mobbing tanımı açıklarken ise işyerlerindeki çalışanlar arasındaki fiziki ve psikolojik 

saldırılar olarak açıklamıştır32.   

İşyeri zorbalığı; işyerinde çalışan kişi ve kişileri içine alan sistematik olarak 

oluşturulan tehdit, aşağılama, itibarsızlaştırma, psikolojik saldırı, korku gibi 

davranışlarla çalışanları depresyona iten ardından işten ayrılma intihar gibi istenmeyen 

sonuçlara neden olabilmektedir. Çalışanlara uygulanan bu davranışların haftanın her 

günü, gün aşırı veya bir gün uygulanması ve bu durumun 6 ay devam etmesi zorbalık 

olarak açıklanır33. 

1.1.1.2. Stres 

Latince “estrictia”dan gelmektedir. İlk defa 17. yüzyılda felaket, bela, dert, elem 

anlamlarında kullanılmıştır34. Kişilerin üzerinde etkili olan stres, bireylerin 

davranışlarını, motivasyonunu, verimliliğini, sosyal ilişkilerini ve iletişimlerini olumsuz 

etkilemektedir35. 

                                                             
31 Tınaz, P. (2008).  İş Yerinde Psikolojik Taciz (Mobbing). İstanbul: Beta Basım Yayım. s.6. 
32Leymann,H. (2011). Bullying; Whistleblowing, The Mobbing Encyclopaedia   
http://www.leymann.se/English/11120E.HTM, (Erişim Tarihi 03.02.2016). p.23-30. 
33 Yıldız, S., Yıldız, S.E,. (2009). “Bullying ve Depresyon Arasındaki İliŞki: Kars İlindeki Sağlık 
Çalışanlarında Bir Araştırma. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi”.  8 Sayı: 15. s.7. 
34Güçlü , N. (2001). “ Stres Yönetimi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi”. C.21.S. s. 91-109. 
35 Eren, E. (2004). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. 8. Baskı. İstanbul: Beta Yayım.  s.396. 
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İş hayatının kaçınılmaz bir sonucu olan stresin sıklığı ve süresi, başa çıkma 

gücünü aşan sorunları beraberinde getirmektedir. Stres kişiyi birden fazla açıdan etki 

altına almasına ek olarak, iş yerlerini etkisi altına alarak iş yerindeki tecrübeli çalışan 

kaybına ve bunun getirdiği kurumsal tahriplere sebep olabilmektedir36. 

 

 

Şekil 1. Stres Sırasında Organizmada Meydana Gelen Değişiklikler37. 

Selye (1977) tarafından yapılan bir araştırmada mobbinge maruz kalan kişinin 

organizmasının farklı reaksiyonlar ortaya koyarak genel adaptasyon sorunu yaşadığını 

bununda stres kaynaklı olduğu ortaya koyulmuştur38. Çalışma stresi, çalışanın 

sorumluluğunu icra ederken işe ait spesifik durumun yerine getirilmesinde çalışandan 

                                                             
36Demirel, Y. (2009). “Psikolojik Taciz Davranışının Kamu Kurumları Arasında Karşılaştırılması üzerine 
Bir Araştırma”.  Tisk Akademi/1.  s. 17. 
37 Sabuncuoğlu,  Z. ve Tüz, M. (2003). Örgütsel Psikoloji. Bursa: Furkan Ofset. 4.Baskı. s.26. 
38Çivilidağ, A. (2011).  a.g.e. s.16. 
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veya işe özgü durum kaynaklı uyumsuzluk veya çalışanın işe verdiği tepki olarak 

açıklanabilir39. 

ABD’de iş hayatında kaygının kamu çalışanlarının iş verimliliğini inceleyen bir 

araştırmada şu bulgulara ulaşıldığı görülmektedir40; 

 Stres neden olduğu etki itibariyle Amerika Birleşik Devletlerinin çalışma 

ekonomisine ortalama yüz elli milyar dolar civarında bir maliyete sebep 

olmaktadır. 

 Amerika Birleşik Devletleride işyerindeki stresin neden olduğu tazminat 

davalarında önemli bir artış gözlenmiştir.  

 Amerika Birleşik Devletleride işyerindeki stresin neden olduğu tedavi 

amaçlı işe gelmemeden kaynaklanan iş kaybı yüz seksen beş milyon iş 

günü olarak hesaplanmıştır. 

 İngiltere de stres nedeniyle yaşanan iş gunu kaybı, grevler nedeniyle 

kaybedilen zamanın on katına ulaşmaktadır. 

 Avrupa Birliği ülkelerinde işe devam etmemelerinin nedeni %50 çalışma   
ortamlarında maruz kalınan stres olarak tespit edilmiştir.  

İş yerinde maruz kalınan strese bağlı olarak yaşanan mobbing fiziki olduğu 

kadar psikolojik ciddi sağlık problemleri tetiklemektedir41. Çalışanlar arasında 

çatışmayı ve anlaşmazlığı ortaya çıkaran stres işyerindeki çekişmelerin bir sonucu 

olarak ortaya çıkmaktadır. Stresi yaşamdan çıkarmak imkânsızdır, önemli olan onunla 

yaşamayı başarmaktır. Stresi dengeli bir şekilde kontrol altına alarak, stres yönetimi 

konusunda da kişi kendini geliştirerek ve stresle başetme yöntemlerini öğrenerek strese 

karşı direncini artırabilir42. 

                                                             
39 Şenyiğit, G.(2004).  “Çalışma Hayatında Stres”. Ankara:  Verimlilik Dergisi. MPM Yayını. (3). s.103-
119. 
40Ekici, S. ve Yılmaz, A. (2003). “Örgütsel Yaşamda Stresin Kamu Çalışanlarının Performansına Etkileri 
Üzerine Bir Araştırma.   Yönetim ve Ekonomi Dergisi”. 10 (2).  s.10. 
41 Keser, A. ,Yılmaz G., Yürür Ş. (2009).  Çalışma Yaşamında Davranış. Kocaeli: 1. Basım, Umuttepe 
Yayınları.  s.18. 
42Aldemir, Şengün. G. (2012). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Teftiş Uygulamalarına Yönelik Stres  
Kaynakları ve Stres Belirtileri. Kırıkkale: (Kırıkkale İli Örneği) Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale 
Üniversitesi Sosyal Bilimler   Enstitüsü. s.28. 
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Şekil 2. Braham'ın Stres Yönetim Modeli43. 

Braham’ın Stres yönetimi son safhada ‘Yaşam Tarzı Yönetimi ' dir . Stresi 

yönetmeye karar vermek demek, bireyin duygusal , fiziksel ve ruhsal yaşam kalitesini 

yükseltmeye karar vermesi demektir. 

Braham’ın geliştirdiği DKBY, bireylerin yaşadıkları stresi kontrol altına 

almaları, yönetmeleri için geliştirilen dört aşamalı bir modeldir. 

D (Değiştir), imkan mevcutsa içinde bulunduğunuz olumsuz durumu değiştirmektir. 

- Öncelikler derin bir nefes alın. 

- Birkaç dakika düşünün 

- Gerekirse yardım talep edin 

- Zamanınızı planlayın 

- “Hayır” demeyi öğrenin, ve gerekli durumlarda uygulayın 

- Mutlaka mola verin 

                                                             
43Morgan, C.T. (1998).  Psikolojiye Giriş. (12.Baskı). Çevirenler: Hüsnü ARICI ve diğerleri. Ankara: 
Meteksan A.Ş. s.14. 
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- Bir süre de olsa başka bir şey ile ilgilenin 

- 10 dakika boyunca hiçbir şeye odaklanmayın 

Olumsuz durumu değiştirebilirseniz, bu durumun sebep olduğu stresi tamamen 

ortadan kaldırmayı başarabilirsiniz. 

İkinci adım, K (Kabul et)’dir. 

Kontrol edemeyeceğiniz durumlarla karşılaşabilirsiniz. 

Bu adımda, kontrol edemeyeceğiniz koşulları öfkelenmeden kabul etmeyi ve pozitif 

yaklaşımınızı kaybetmemeyi öğrenmelisiniz. 

Üçüncü adım olan B ‘Boşver’i temsil etmektedir. 

Boş vermek duygusal, zihinsel ve ruhsal açıdan işe yarayan güçlü bir yöntemdir. 

Değiştiremeyeceğimiz durumları kontrol etmeye çalışmak bizi kontrol saplantısına 

götürür. Bu durum da strese sebep olur. 

*İşleri üst üste eklemeyin 

*Acele etmeyin 

*Rekabete girmemeye çalışın 

*Öfke ve düşmanlık duygularını yaşamınızın dışında bırakın 

Dördüncü adım ise, Y, ‘yaşam tarzını yönet’dir. 

Bu adımda egzersiz, diyet, rahatlama ve duygusal destek yoluyla, gelecekte stres 

oluşturabilecek unsurlarla bu günden mücadele etmeyi sağlar 44. 

1.1.1.3. Çatışma 

Bireyler arasında yaşanan anlaşmazlık veya çatışmalar, kısa zaman diliminde 

adil ve tatminkâr olarak çözüme ulaştırılmadığında çalışanlarda ortaya çıkan 

tükenmişlik hissi, mobbinge kapı açabilmektedir. Mobbinge uzanan davranışsal süreci 

kavrayabilmek için çalışanların aralarında yaşanan çatışmanın rasyonel ve tarafsız 

olarak irdelenmesi gerekir. Fertler yada topluluklar, kurum hedeflerini yakalayabilmek 

için çalışırlarken iletişim içindedirler. Bu iletişim sürecinde çalışanlar arasındaki 

                                                             
44 https://www.linkedin.com/pulse/stres-y%C3%B6netiminde-dkby-modeli-tanju-ayse-oflaz. Stres 
Yönetiminde- DKBY Modeli.  (2015).  TAO. (Erişim Tarihi: 25.11.2016). 
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etkileşimlerde uyuşmazlıklar, çalışanlar arasında çatışmayı doğurabilir. Ortaya çıkan bu 

anlaşmazlıklar yetersiz olan kaynakların paylaşılmasında, çalışanların farklı inançlara 

sahip olmalarından kaynaklanabilir. Çatışma; güç, menfaat, sosyal statü ve iş yerindeki 

mevki çekişmesi olarak da açıklamak mümkündür45. 

İşyerinde yaşanan çatışmayla, mobbingi birbirinden ayırmak gerekir. Çatışmalar 

zamanla yönetme tarzı haline gelebilir. Böyle bir yönetim anlayışı özümsenmişse iş 

yerinde çatışma olmaması düşünülemez. Çatışmalar negatif yönlü gelişir tekrarlanma 

aşamasına gelirse, gelinen aşamada mobbingin başladığı düşünülebilinir46. Çatışma, 

bireyler arasındaki çıkarların ve ihtiyaçların değişmesi neticesinde meydana 

gelmektedir47.  Çatışmanın genel tanımına bakıldığında, ortadaki statü, maddi kazanç, 

güç gibi olguları ele geçirmek için ortaya çıkan mücadelede rakibi fiziksel olarak 

yıldırma veya tehdidi ortadan kaldırma olarak açıklanmaktadır. Çatışma anlaşmazlık 

yada kavga anlamını da ihtiva etmektedir. Wilmot (1998) çatışmayı belirli çıkar 

hedefleri, gereksinimler, gizli veya açık anlaşma hedeflerine ulaşmada kişilerin birbirine 

müdahalesi şekli olarak ifade etmektedir 48. 

Bireyler arasında yaşanan anlaşmazlık veya çatışmaların tekrarrı adil ve 

tatminkâr olmadığı durumda makul bir karar bağlanmaması, bireylerde tükenmişlik, iş 

veriminin düşmesi, duygusal baskılara dönüşebilir. Mobbingin anlaşılması için kişilerin 

birbiriyle yaşadıkları çatışma sürecinin anlaşılması önemlidir. Çatışma ve mobbing 

ilişkisi aşağıdaki şemadaki gibi özetlenebilir.   

                                                             
45Karip, E. (2003). Çatışma Yönetimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık. s.22.  
46Karakale ,S.B. (2011).  Mobbing ve Mobbingle Başa Çıkma Yöntemleri: Mobbing Mağdurlarına 
Yönelik Bir Araştırma Yüksek Lisans Tezi. Yalova: Yalova Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. s.46. 
47Borisoff ,D. , Victor D.A. (1997). Conflict Management: A Communication Skills Approach, 2nd ed. 
Boston,http://www.cios.org/encyclopedia/conflict/sources.htm# (Erişim Tarihi: 16.03.2016), p.125- 150.  
48Wilmot, H. (1998). Conflict Management, Key Elements of Conflict, Conflict and 
Interdependence,www.cios.org/encyclopedia/conflict, (Erişim Tarihi: 15.10.2016). p.18. 
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Şekil 3. Çatışma ve İşyerinde Mobbing Aşamaları49. 

WHO (2003) Dünya Sağlık Örgütü yerinde oluşan mobbingi iki ana noktada 

çatışma kavramından ayrıştırır. Bunlardan ilki mobbingi, etik dışı davranışları ihtiva 

etmesi. İkinci olarak çatışma, kurumların gelişmesine katkıda bulunurken, mobbing tam 

tersi olarak zarara neden olur. Mobbing ve çatışma terimlerinin birbirlerinden 

ayrılmasını Leymann (1996) mobbing ile çatışma tanımlarının ayrıldığı, uygulama 

süreleri ve çalışanlar üzerindeki psikolojik, psikosomatik etkilerin farklı sonucu olarak 

yorumlar50. 

 

                                                             
49Davenport, N., Schwartz D.R. ,Ellıott, P. G. (2003). Mobbing İşyerinde Duygusal Taciz (Çeviren: 
Osman C.Önertoy).      İstanbul:  Sistem Yayınları. p.12-23. 
50Tınaz, P. (2008). “İş Yerinde Psikolojik Taciz (Mobbing)”. (2. baskı) İstanbul: Beta Basım Yayım. s.32.  
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1.1.1.4. Şiddet 

Fransızca kökenli şiddet (violence); baskı veya güç uygulamak kaydıyla kişi ya 

da kişilere kendi istekleri haricinde bir işi yapmak veya zorla yaptırmak olarak ifade 

edilmektedir. Şiddet fiziki olarak uygulanması durumunda ise kaba kuvvet ile zorlama, 

saldırı, fiziksel veya duygusal acı çektirme başka bir deyişle işkence, yaralama ve 

fiziksel zarar verme olarak açıklanabilir51. 

Fiziki tüm davranışlar şiddet olarak nitelenirken fiziki olmayan diğer davranış 

tarzları psikolojik şiddet olarak tanımlanır52. Şiddetin sosyolojik, psikolojik ve biyolojik 

gerekçeleri vardır. Biyolojik gerekçeler hususunda, yeteri kadar araştırma 

yapılmamıştır. Şiddetin erkeğin yaşı ve hormonel durumuyla ilgili bir durum olduğu 

savunulmaktadır. Uygulayanlar tarafından bakıldığında şiddet genellikle genç 

erkeklerde daha fazla görülmektedir. Bununla birlikte ilerleyen yaşa bağlı olarak 

saldırganlığın düşme eğiliminde olması bu öneriyi göz önüne çıkarmaktadır. Ayrıca 

çocuğun yetiştirilme koşullarının şiddeti tetiklediği düşünülmektedir53. 

Şiddet iktidar, otorite tanımlarıyla ilişkilidir. İktidar kişisel olmayan sosyolojik 

bir gerçek olarak tanımlamıştır. İktidarı ele geçiren kişiler belirli bir grubu temsil 

ettiğini beyan ederler54. Şiddetin oluşabilmesi için önemli iki etken vardır bunlar; 

fiziksel güç ve zorbalıktır. Buna ek olarak şiddet sadece fiziki değil psikolojik olarakta 

görülmektedir55. 

Çalışan, duygusal şiddete maruz kaldığında bunun etkilerinden kurtulması kolay 

olmamakla birlikte bazen kalıcı duygusal bozukluklar da ortaya çıkabilmektedir56. 

Genellikle fiziki temasla ve görünür emare bırakan fiziksel şiddet, aslında fiziki 

olmayan duygusal şiddetin kişideki tahribatı düşünüldüğünde hiçte küçümsenmeyecek 

bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Somut olmayan şiddet yani mobbing, fiziki 

                                                             
51Ünsal, A. (1996).  “Genişletilmiş Bir Şiddet Tipolojisi”. İstanbul: Cogito, 3 Aylık Düşünce Dergisi. Sayı 
(6-7).  Yapı Kredi Yayınları, s.23.  
52Tutar, H.  (2004). İş Yerinde Psikolojik Şiddet (3.Baskı). Ankara: Barış Kitap Basın Yayın Dağıtım. 
s.255 - 286.  
53İpek ,C. (2007). “Okullarda Şiddet Bağlamında İlköğretim Programına Konan Medya Okur-Yazarlığı 
Dersi, Okullarda Şiddet ve Çocuk Suçluluğu.”  Anı Yayıncılık.  s.27.  
54Arendt, H. (1997).  Şiddet Üzerine (Çev. Bülent PEKER). İSTANBUL: 1. Baskı   İletişim Yayıncılık. 
s.13.  
55Yaman, E.  (2009). Yönetim Psikolojisi Açısından İşyerinde Psikoşiddet -Mobbing. (1.Baskı). Ankara: 
Nobel Yayın Dağıtım,. s. 77-120.   
56Karakale ,S.B. (2011).  Mobbing ve Mobbingle Başa Çıkma Yöntemleri: Mobbing Mağdurlarına 
Yönelik Bir Araştırma Yüksek Lisans Tezi. Yalova: Yalova Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. s.46.  
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şiddeti de kapsayan zorbalık daha tehlikeli olmakla birlikte psikolojik etkileri kalıcı 

olabilmektedir57. 

1.1.1.5. Cinsel Taciz 

Cinsel taciz tanımı ilk olarak Amerika Birleşik Devletlerinde ortaya çıkmıştır. 

Amerikalı kadın hakları savunucuları tarafından 1975 yılından günümüze gelen bu 

sözcük, çok kısa bir zamanda Amerika Birleşik Devletlerinin de konuyu gündemine 

almasıyla güncel hale gelmiştir. Ardından gelen mahkeme kararlarıyla, bu kavram ve 

konu artık hukuksal bir noktaya taşınmıştır58. Cinsel taciz; “kişinin, özgür iradesiyle 

böyle bir davranışa rıza göstermemesine karşın, cinsel bir saldırıya maruz kalmasıdır59. 

Kişi veya kişilere yönelik sözlü veya yazılı rahatsızlık verecek nitelikli cinsel 

amaçlı tüm saldırılar, cinsel saldırı olarak kabul edilmektedir. Cinsel içerikli laf atma, 

mektup yazarak cinsel birliktelik ima eden veya sözlü olarak yapılan teklifler ya da 

vücut diliyle yapılan hareketler cinsel şiddet uygulama kavramına dâhildir. Cinsel taciz 

davranışı şekil üzerinde aşağıdaki gibi gösterilebilir. 

 

Şekil 4. Cinsel Taciz Davranışı60. 

 

 

 

                                                             
57Tınaz, P. (2008).  İş Yerinde Psikolojik Taciz (Mobbing). (2. baskı) İstanbul: Beta Basım Yayım. s.32.  
58Özdemir, E. (2006).   “İşyerinde Cinsel Taciz, Çalışma ve Toplum Dergisi”.  s.12.  
59Düzkan, A. (1997).  “Cinsel Taciz. Pazartesi Dergisi”. Sayı 24.  s. 9-10.  
60Sarmaşık , Ş. (2009).  İşyerinde Cinsel Taciz Algılaması ve Yönetim İlişkilerine Etkisi Hakkında Bir 
Araştırma, Yükseklisans Tezi, Denizli:   Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü. s.48.  
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1.1.1.6. Saldırganlık 

Freud’a göre saldırganlık insanların içgüdüsünden kaynaklanan bir eğilim 

olduğunu ve saldırganlığın ölüm korkusundan kaynaklandığını savunmaktadır61. 

Saldırganlık, başka kişilere ya da nesnelere yönelmiş olan zararlı ve yok edici bir 

davranış biçimidir. Öfke, kızgınlık ve saldırganlık birbirine yakın kavramlardır. Öfkeli 

ve kızgın olmak, saldırgan bir davranış için gerekli olan öznel haberdarlık ve hazırlık 

durumunun son aşaması olarak kabul edilmektedir62. 

Saldırganlık, öfkenin ortaya koyduğu bir davranış tipi olarak karşımıza 

çıkmaktadır63. Öfke, insanın yaradılışında olan bir duygusal davranış tarzıdır. Bu duygu 

insan yaradılışına ters olarak engellememelidir. Buna ek olarak öfke diğer kişileri etki 

altına almak için kullanılmasına neden olur64. 

Berkowitz (1989) engellenme, kışkırtma, gürültü ve rahatsız edici olayların 

olumsuz bir duygu yaşanmasına neden olduğunu belirtmektedir. Böyle yaşantılar 

sonucunda kazanılan olumsuz duyuş, hem saldırganlığı hem de saldırganlık eğilimini 

çağrıştıran çok sayıdaki düşünce, anı, dışa vurumcu motor ve psikolojik tepkileri 

otomatik olarak uyarmaktadır. Saldırganlığı çağrıştıran durumlar (kavga etme, yaralama 

vb), korkunun yaşanmasına neden olduğu için bu çağrışımlar öfke duygusuna da yol 

açmaktadır65. 

 

                                                             
61Jones N.R. (1982). Danışma Psikolojisi Kuramları (The Theory And Practise Of Counseling 
Psychology), (Edit. Füsun Akkoyun). Cassell Educational Limited. p. 252-260. 
62Köknel, Ö. (1995). Kişilik:  Kaygıdan Mutluluğa .(13. Baskı). İstanbul: Altın Kitaplar Basımevi.  s. 50-
59.  
63Yaman, E. (2009). Yönetim Psikolojisi Açısından İşyerinde Psikoşiddet -Mobbing-.(1.Baskı). Ankara: 
Nobel Yayın Dağıtım. s.  77-120. 
64Özmen, A. (2006). Uygulamalı Grup Rehberliği Programları Dizisi Öfke İle Başa Çıkma.(1.Baskı). 
Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. s. 457-501.  
65Berkowitz, L. (1989). “ Frustration-Aggression hypothesis; examination and reformulation. 
Psychological   Bulletin”. 106(1). p. 59-73  
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Şekil 5. Bilişsel Yeni Çağrışım Kuramı Saldırganlık Modeli66. 

Saldırganlık, bir yada daha fazla canlının bir yada daha fazla canlıya fiziki, 

duygusal olarak zarar vermesidir. Saldırganlığa maruz kalan mağdurlarda fiziksel ve 

duygusal zararlar oluşur67. 

1.1.1.7. Liderlik ve Yönetim Biçimleri 

Liderlik; toplum içerisinde yer alan bir insan grubunu, belirli hedefler 

çerçevesinde bütünleştirerek, bu hedefleri hayata geçirmek için onları eyleme geçirme 

bilgi ve kabiliyetlerinin bütünüdür68. 

Liderlik tanımlanırken genel anlamda sağlanan konsensüs, liderle birlikte 

hareket edenlerin hiçbir zorlama olmaksızın içsel motivasyonlarıyla liderlerin 

peşlerinden sürüklenmesidir. Bir başka deyişle liderler kendi misyon ve vizyonlarını 

toplulukları etkileme sanatınıda kullanarak kendi veya kurumsal amaçlar doğrultusunda 

mistisizmi de kullanarak gerçekleştiren kişilerdir69. 

 

 

                                                             
66Berkowitz L. (1989). a.g.e. 106(1) p. 59-73.  
67Dökmen Ü. (2009). Küçük Şeyler 3 Yaşama Yerleşmek, (10.Baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi. s.85-98. 
68Eren E. (2007). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Beta Yayınları, İstanbul. s.431.  
69Drucker F.P. (2000). Gelecek İçin Yönetim 1990’lar ve Sonrası. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.  
Çev.: Fikret Üçcan. 6. Baskı.  Ankara. s.431.  
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Şekil 6. Liderlik Süreci70. 

Şekle bakıldığında liderlik, liderin, izleyicilerin ve içinde bulunulan koşulların 

etkisiyle şekillenen bir kavramdır. Burada izleyici olarak kast edilen liderin astı 

konumunda olan bireylerdir. Koşullar ise anlaşılacağı üzere liderin ve izleyicilerin 

içinde bulundukları durumdur. Bu noktada ortaya konulan liderlik tipi, bu üç unsurun 

etkileşimi neticesinde ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda liderlik tipleri, başka bir ifade 

ile liderlerin davranışlarının mobbinge etkisi bulunmaktadır.  

Anlayış ve Davranışlarına Göre Liderler 

Liderler, anlayış ve davranış nitelikleri sınıflandırmaya tabi tutulmaya çalışılırsa; 

karizmatik, hümanist, otokratik, doğal, dönüşümsel liderlik tipleri olarak farklı çeşitlerle 

incelenebilecektir. Bu bağlamda aşağıdaki gibi liderler söz konusu olacaktır71: 

Diktatör Lider  

Liberal (Tam Serbestlik Tanıyan) Lider 

Demokratik Lider 

Hümanist Lider  

Babacan Otokratik Lider 

Destekleyici Lider 

Karizmatik Lider 

Otokratik Lider 

Doğal Lider. 

 

Liderlik çeşitlerini incelediğimizde görülen pek çok liderlik tipi bulunmakta, 

birde kadın liderler açısından yapılan çalışmalara kısaca değinirsek;  

                                                             
70 Koçel T. (2003). İşletme Yöneticiliği, 9.baskı, İstanbul: Beta Yayınları. s.434. 
 
71Şimşek M.Ş. (1999). Yönetim ve Organizasyon, Konya: Damla Yayınları. s. 59-72. 



20 
 

Yapılan bazı çalışmalara bakıldığında; kadınların liderlik becerileri veya 

tutumlarının erkek katılımcılar tarafından kadın katılımcılara göre kadın yöneticilere 

karşı daha negatif yönlü tutum sergiledikleri bulunmuştur72. 

Yöneticilikte, klasik yönetim işlevlerinin yerine getirilmesi ile ilgili bir tanım 

iken, liderlik bir işin yapılmasının beşeri yönleri üzerinde duran, insanları güdüleme, 

yetkilendirme ve harekete geçirme ile ilgili bir kavramdır73. 

Mevcut koşullar göz önünde bulundurulduğunda yönetici organizasyonun en iyi 

hedeflere ulaşmaya çalışırken lider ise işletmenin değişimlere ayak uydurabilmesi için 

yeni paradigmalar ortaya koymalıdır74. 

Düşmanca cinsiyetçilik, kadının erkeğe göre daha zayıf ve ona bağımlı olarak 

algılanması, düşük seviyede görülmesi ve cinsiyet ayrımcılığına maruz kalmasıdır. 

Düşmanca cinsiyetçilik, kadınlara karşı olumsuz tutumlar olarak da ele alınabilir ve 

ortaya çıkmasında geleneksel cinsiyet rollerinin benimsenmesi oldukça etkilidir75. 

Liderlik davranışının değerlendirilmesi sürecinde cinsiyete ilişkin tutumların 

değerlendirme sürecini nasıl ve ne yönde etkilediğine dair yapılan çalışmaların çok az 

olduğunu görürüz76. 

Liderlik davranışının değerlendirilmesinde otoriter liderlik stili ile demokratik 

liderlik stili arasındaki farkları ortaya koyan birçok çalışma yapılmıştır. Liderlik stilinin 

liderliğin davranış modelleri arasındaki değerlendirmelerde liderlik stilinin etkileri 

saptanmıştır77. 

ABD silahlı kuvvetleri üzerinde yapılan bilimsel çalışmada, askeri personelin 

hikâye kitapları okumaları istenmiş buradaki erkek ve kadın kahramanlar arasında 

                                                             
72Sakallı-Uğurlu, N. ve Beydoğan B. (2002).Turkish College Students‟ Attitudes Toward Women 
Managers: The Effects of Patriarchy, Sexism And Gender Differences. The Journal of Psychology, 136 
(6). p. 647-  656.  
73Leblebici D.N. (2008). 21.Yüzyılın Liderlik Anlayışına Bakış, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 32 (1).  
s.61-72.  
74Koçel T. (2003). 9.  İşletme Yöneticiliği, 9.baskı, İstanbul: Beta Yayınları. s. 126-152. 
75Glick P. ve Fiske, T. S. (1997). Hostile and benevolent sexism: Measuring ambivalent sexist attitudes 
toward women. Psychology of Women Quarterly. 21, p.119-135.  
76Mcglashan K. E., Wright, P. M., Ve Mccormik, B. (1995). Preferential selection and stereotypes: 
Effects on evaluation of female leader performance, subordinate goal commitment and task performance. 
Sex Roles, 33. p. 669-686.  
77Uğurlu, O. (2009). Liderlik Davranışının Değerlendirilmesinde Liderin Cinsiyeti, Liderlik Stili ve 
Cinsiyete İlişkin TutumlarArasındaki İlişki. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi.  
s. 21.  
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baskın olmayan erkek kahraman yerine baskın karakter özellikleri gösteren kadın 

kahramanları tercih ettikleri izlenmiştir78. 

Liderlik sürecine bakıldığında ayrımcılık genel olarak günlük yaşamda ırkçılık 

(etnik kökene dayalı ayrımcılık) ve cinsiyetçilik (cinsiyete dayalı ayrımcılık) olarak 

kendisini gösterir79. İş yerinde ayrımcılık önyargı bir tutum olarak kabul edildiğinde 

tutumu meydana getiren üç bileşenden davranış boyutunu temsil eder. Kalıp yargısal 

inançlar ve önyargılar, bireylerin ait oldukları gruba karşı ayrımcılığın ortaya çıkmasına 

yol açar ve birisini reddetmek şeklinde ortaya çıkabileceği gibi aynı zamanda tehlikeli 

ve şiddet içeren boyutlarda da olabilir80. 

Yönetim Biçimleri 

Birey ve grupları eyleme geçirip önceden belirlenmiş hedeflere yöneltebilme 

davranışıdır81. Yöneticilerin insana, örgüte, yönetime ilişkin besledikleri inanç, duygu, 

görüş ve değerler, yönetim anlayışlarını ve uygulamalarını etkileyerek yönetim 

biçimlerini oluşturmaktadır. Bir yöneticinin yönetim biçimi, işgörenleri güdülemek ve 

yetkilerini kullanmak için takındığı tutuma, örgüte ya da işgörene yönelik olmasına göre 

nitelik kazanmaktadır82. 

 

Şekil 7. Yönetici Biçimleri Şeması83. 

            

                                                             
78Looney, J., Kurpuıs, S. E. R., ve  Lucart, L. (2004). Military leadership evaluations effects of evaluator 
sex, leader sex, and gender role attitudes. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 56. 
p.104-118.  
79Feldman R. S (2001).  Social Psychology. 3rd Ed. New Jersey: Prentice Hall. p. 158-159.  
80Aronson E., Wilson, T. D., ve Akert, R. M. (2002). Social Psychology. 4th Ed. New Jersey: Prentice 
Hall.  s. 348–352. 
81Bursalıoğlu Z. (1994). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış. 9. baskı. Ankara: Pegem Yayınları. s. 
150-170. 
82Başaran İ.E. (1982). Örgütsel Davranış. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları. s. 4-
38. 
83Başaran İ. E. (2000).  Eğitim Yönetimi Nitelikli Okul, Feryal Matbası, Ankara.s. 657-674. 
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Yöneticinin yönetim biçimini oluşturan dört ana etken bulunmaktadır84. 

 1 Yöneticinin değerler sistemi, 

 2 Liderlik eğilimi, 

 3 İşgörene olan güven, 

 4 Belirsiz durumlardaki güvenlik hissidir. 

 

Şekil 8. Yönetici Davranışları85. 

Yetkeci (Otoriter) Yönetim Biçimi 

Yetkeci yönetim biçimi çok eski bir tarihsel gelişime dayanmaktadır ve kaynağı 

ataerklik yapıdır86. 18. yüzyılda Adam Smith’in Ekonomi Kuramına dayanmaktadır. 

Daha sonra ise klasik yönetim kuramlarınca benimsenmiş olup, oldukça yaygın olarak 

uygulanmaktadır87. Tüm konularda kendisine danışılmasını, izin alınmasını istemekte ve 

yetkisini devretmekten ve paylaşmaktan kaçınmaktadırlar. Yetkeci yöneticiler tüm 

                                                             
84Hersey P. ve Blanchard K. (1982). Management of Organizational Behavior: Utilizing Human 
Resources, 4th. edition. USA:  Prentice-Hall Incorporated. p.81-86. 
85Newman H.W. (1979). Yönetim İşletmelerde ve Kamu Yönetiminde Sevk ve İdare. Sürgit K (Çev), 3. 
baskı. Ankara: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Doğan Basımevi. s. 3-16.  
86Başaran İ.E. (1982).Örgütsel Davranış. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Yayınları. s. 4-38. 
87Davis K. (1981).Human Behavior at Work. Organizational Behavior. 6th. edition. New York: Mc Graw 
Hill. p.142–175. 
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konulara ve görevlere kuşku ile bakan, sürekli eksik arayan bir özelliğe sahiptirler88. 

Yetkeci yönetim biçiminin bu anlayışı Mc Gregor‟un X teorisine benzetilmektedir. Bu 

teori ile insanın yaradılışından gelen olumsuz tutum ve davranışlarını giderebilecek, onu 

örgüt ve toplum yararına üretimde ve hizmette bulunmaya itebilecek yönetim biçiminin, 

sert ve otoriteye dayalı bir yönetim anlayışıyla sağlanacağı savunulmaktadır89. 

Yetkeci yönetim biçiminde yöneticiler, sıkı bir kontrol mekanizması ile hata ve 

suç arama politikası sergileyerek, astlarını korkutma, baskı ve cezalandırma yoluyla 

çalıştırmakta, onları başkaları yanında eleştirmekten hoşlanmakta ve genellikle de 

başarıyı görmezden gelmektedirler90. 

Bu yönetim biçimini seven işgörenler olmakla birlikte bu yönetim biçiminden 

hoşlanmayan işgörenler de bulunmaktadır. Bu açıdan yetkeci yönetim biçiminin 

uygulandığı örgütlerde, işe gelmeyen, işi bırakan kişi sayısı fazladır. İşgörenlerin 

yakınmaları en üst düzeydedir. Bunun sonucu olarak da düşük doyum düzeyinde pek 

çok işgören bulunmaktadır91. 

Koruyucu Yönetim Biçimi 

Koruyucu yönetim biçiminin insanı ön plana çıkarma düşüncesi, Mary Parker 

Follett, Elton Mayo ve Chester Barnard gibi yazar ve düşünürlerin öncülüğünü yaptığı 

neo-klasik yönetim düşüncesinin, insan ilişkilerin değerini savunan görüşünü 

yansıtmaktadır92.  

Koruyucu yönetim biçiminde erk kaynağı yöneticinin sorumluluğundaki 

ekonomik kaynaklardır. Yönetici işgörenlerin ekonomik yönden doyumunu sağlayarak 

onların örgüte bağlanmasını ve güçlerini örgütün amaçlarının gerçekleşmesi yönünde 

harcamasını amaçlamaktadır. Bu yönetim biçiminin insanın fizyolojik gereksinmelerini 

karşılamış olduğu varsayımından hareketle insanların güvenlik gereksinmelerine 

yöneleceği varsayılmaktadır93. 

                                                             
88Öztekin A. (2002).Yönetim Bilimi. Ankara: Siyasal Kitabevi. s.15-38. 
89Cem C. (1971).  Yönetim Biçimleri. Amme İdaresi Dergisi 4(1).  s. 91-103.  
90Aytürk, N. (2003).  Yönetim Sanatı, Başarılı Yönetim ve Yöneticilik Teknikleri, 3. baskı. Ankara: Yargı 
Yayınevi.  s. 438.  
91Costley D.L. (1994).  Santana,  M, ve Carmen T.R, Human Relations in Organizations. 5th. edition. 
West Publising Company.  p. 176-187.  
92Cem C, a.g.e., 1971, s.91-103. 
93Davis K. (1988). İşletmede İnsan Davranışı. Örgütsel Davranış. Tosun K (Çev), İstanbul: Yön Ajans. s 
135-141.  
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Koruyucu yönetici işgörenleri denetlemek yerine hedeflere ulaşmak için örgütte 

işlerin düzenli yapılmasına ve görevlerin tanımlanmasına rehberlik yapmanın gereğine 

inanmaktadır. Örgütte iş akımı, işgörenlerin girişimiyle kendiliğinden oluşmakta; 

yöneticiler ise işleri planlamakta, işgörenlerin iş için gereksinim duydukları kaynak, 

araç, gereç, makine gibi gerekli kaynakları anında sağlamaya çalışmaktadırlar94. 

İşgörenler kendilerinden beklenen kadar iş yapmaktadırlar. Koruyucu yönetsel 

davranışın yararı, işgörenlere güvenlik, mutluluk ve doyum sağlamasıdır. Bu yönetsel 

davranışın sakıncası ise işgörenlerin kapasitelerine yakın bir üretimde 

bulunmamalarıdır. Yani işgörenler kendilerini geliştirmek ve daha fazlasını yapmak için 

çaba harcamamaktadırlar95. 

Destekçi Yönetim Biçimi 

Destekçi yönetim biçimi, liderlik araştırmalarına dayanılarak 1940’lı yıllardan 

sonra gelişmeye başlamıştır. Bu yönetim biçimi Likert’in yönetim sistemleri 

yaklaşımından da yararlanarak ortaya çıkıp yaygınlaşmaya başlamıştır96. 

Destekçi yönetim biçimi, Rensis Likert’in yönetim sistemleleri yaklaşımına 

benzetildiği gibi Mc Gregor‟un Y teorisine de benzetilmektedir. Y teorisi, işi, 

sorumluluk almayı ve yönetmeyi seven, saygınlık için güdülenen ve yaratıcı bir çalışan 

profili çizmiş, güven duygusuna ilişkin önemli ipuçları ortaya atmıştır97. 

Bu tarz yöneticiler, işgörenler ve birimler arasında çıkan çatışmaları işgörenlerin 

ve örgütün yararlarını dengeleyerek yönetmektedirler. Ayrıca işgörenleri yakından 

tanımaya çalışırlar ve onların güçlü güçsüz yönlerini bilerek, başarılı olacakları görevi 

yapmalarını sağlamaktadırlar. Böylece görevlerin uygun dağılımını gerçekleştirerek 

işgörenler arasında da çatışmayı önlemiş onların iyi ilişkiler kurmasına yardımcı olmuş 

olacaktırlar98. 

Tüm bu bilgilerden hareketle destekçi yönetim biçiminin bir örgütte 

uygulanmasının zorunluluğu iki nedenden doğmaktadır: 

 Örgütün çevresi sürekli değişen bir yapıya sahip olduğu için canlıdır. 
                                                             
94Başaran İ.E. (1992). Yönetimde İnsan İlişkileri. Ankara: Kadıoğlu Matbaası . s. 95-112.  
95Davis K. (1988).  a.g.e.,  p. 135-141.  
96Erol E. (2003). Yönetim ve Organizasyon. İstanbul: Beta Yayınevi. s. 395-416.  
97Cem C. (1971).  a.g.e., 91-103. 
98Başaran İ.E. (1992). a.g.e.,  s. 95-112. 
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 Bu canlı çevrede üretim yapacak bir örgütün işgörenleri yüksek düzeyde 

yeterlilikle donatılmış olmak zorundadır. 

Bu iki nedenle oluşan bir örgütün etkili olabilmesi, destekçi bir yönetimle 

yönetilmesine bağlıdır. Bu açıdan destekçi yönetim biçimi, yüksek düzeyde yeterliliğe 

sahip olan işgörenlere uygulanmalıdır99. 

Birlikçi Yönetim Biçimi 

Birlikçi yönetim biçimi, destekçi yönetim biçiminin daha geliştirilmiş ve 

genişletilmiş bir biçimidir100. Ayrıca bu yönetim biçiminin ortaya çıkmasına örgütlerde 

sistem yaklaşımının yaygınlaşması ve yönetimde olumsallık kuramının benimsenmesi 

de yardım etmiştir101. 

Birlikçi yönetim biçiminde, örgütün belirgin bir yetke sıra dizini yoktur. Bu tarz 

yöneticilerin görev ve ilişki davranışı en yüksek düzeydedir. Birlikçi yönetimde hem 

örgütün amaçlarının en üst düzeyde gerçekleşmesi, hem de işgörenlerin 

gereksinmelerinin en üst düzeyde doyurulmasına çalışılmaktadır102. 

Bu tarz yöneticiler, bireylerin yaratıcılığına inanan, insanın onuruna ve haklarına 

saygılı kişilerdir. Ayrıca işgörenlerin takım ruhunu geliştirmelerine ve sürdürmelerine 

elinden gelen her türlü katkıyı sağlamaktadırlar. Birlikçi yönetim biçiminin uygulandığı 

örgütlerde, işgörenler kendilerini geliştirmek ve yetiştirmek için örgütün tüm 

olanaklarından yararlanmaktadırlar ve bu yönetim biçiminin uygulandığı örgütlerde, 

örgütün amaçlarıyla işgörenin amaçlarını birleştirmek ve bağdaştırmak olanaklıdır. Tüm 

bunların sağlanması için ise yöneticilerin örgütsel liderlik davranışını sağlaması 

gerekmektedir103. 

Başıboş Yönetim Biçimi 

Liberal yönetim biçimi olarak da anılan başıboş yönetim biçiminde, işgörenler, 

dışarıdan bakanlar için çalışıyormuş gibi görünmekte, oysa işgörenlerin örgütün 

amaçlarına katkısı yok denecek kadar azdır. İşgörene ne yapacağı bir kez söylenmekte 
                                                             
99Çakmak Yıldızhan Y. (2012). Spor Genel Müdürlüğü Merkez Örgütünde Uygulanan Yönetim 
Biçimlerinin Belirlenmesi Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü. s.72. 
100Davis K. (1981).  a.g.e.,  p.142–175.  
101Başaran İ.E. (1992). a.g.e., s. 95-112. 
102Özcan H. (1996).  Liselerde Uygulanan Yönetim Biçimleri. Doktora Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi;  
s. 45-60.  
103 Başaran İ.E. (1992). a.g.e.,  s. 95-112. 
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ve artık çalıştığı varsayılan işgörenin peşi bırakılmaktadır. İşgören işi kendi bildiği gibi 

yapmakta ve yönetici ona kesinlikle müdahale etmemektedir 104. 

Başıboş yöneticilerin ana felsefesi, iş sorunlarına ve işgörenlere karışmamaktır. 

işgörenler işlerini istedikleri gibi yapmaktadırlar105. Başıboş yönetim anlayışı 

değerlendirildiğinde, insancıl ilişkilerin iyileştirilmesine ve korunmasına önem 

vermektedir. Bu yönetim biçiminin özelliği, örgüt içi sorunlardan kişisel ve duygusal 

davranışlara müdahale etmekten uzak durmaktır106. 

 

                                                             
104 Cem C. (1971). a.g.e.,  91-103. 
105 Aytürk N. (2003).  a.g.e.,  s.438. 
106 Cem C. (1971). a.g.e.,  91-103. 
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Şekil 9. Yönetsel Davranış Kuramlarının Karşılaştırması107. 

 

 Liderin en önemli becerilerinden birisi de, çalışanları motive etmeyi bilmesidir. 

İnsanları harekete geçirebilmesi için onların güvenini kazanması gerekir. Bu ise hangi 

ölçüde ortak amaç duygusu ve örgütsel bağlılık duygusu geliştirebilmiş olmasına 

bağlıdır. Liderin diğer bir yeteneği ise, endişe giderici bir özelliğe sahip olmasıdır. 

Tehlike, belirsizlik veya hızlı değişim zamanlarında çalışanlar endişeye kapılırlar ve 

liderlere bir emniyet kaynağı, bir güven ve istikrar odağı gözüyle bakarlar.108 

                                                             
107 Başaran İ.E. (1992). a.g.e., s. 95-112. 
108 Özel, M., (1998), Liderlik Sanatı, İz Yayıncılık, İstanbul, s.56-57. 
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Liderlik becerileri aynı zamanda usta bir manipülasyon biçimine 

dönüştürülebilir. Liderlik çalışanların aldatılmasında da kullanılabilir. Beceri ve 

teknikler tek başına ahlaki bir kaliteye sahip değildir. Ama manipülasyon uzun vadede 

ters tepkilere neden olmaktadır. Manipülasyon liderlik değil, sahtekârlıktır. Çalışanlar 

eninde sonunda kötüye kullanıldıklarının farkına varırlar. Bu durumda lider kendini 

öfke ve hiddet duyguları içinde bulur109. Liderin sergilediği bu özellikler ahlaki 

olmayan uygunsuz davranışların sergilendiği mobbing eylemlerinin başlamasına neden 

olmaktadır. 

 Manipülatör liderlik tarzı, liderliğe etik dışı bakan Makyevelist düşünceyi temel 

alır. Güç bir manipülatörün güdülerini yönlendiren kuvvettir. Bu güç egoistliği veya 

temel olarak ekonomik düşünceyi esas alır. Bu anlayışta doğruluk ve dürüstlük eksiktir. 

İlişkiler çıkar ve niteliklere göre oluşturulur ve kısa döneme odaklanır. Bu tarzın altında 

yatan güdüler etik dışı olmasına rağmen sonuçları bundan etkilenen için etik dışıdır110. 

Bir liderin görevi insanları değiştirmek değil daha çok, kişilerde bulunan gücün ve 

hırsın ortaya çıkarılmasını sağlamak ve bütün başarı kapasitesini artırmaya çalışmaktır. 

İyi bir liderin özellikleri planlama, akılcı kararlar verme ve iletişim becerilerini içerir. 

Ama bunlardan daha önemlisi, etkili bir yönetim insanlara karşı nasıl bir tutum 

alındığına, yani kendine ve başkalarına saygı duymaya bağlıdır. Liderin işyerinde 

sergilediği tutum ve değerler, orada çalışan insanların verimini etkilemektedir. Kendine 

ve diğer insanların değerine inanması, herkesin kendini yenilikçi hissettiği ve sürecin 

bir parçası gibi gördüğü olumlu ve verimli bir ortam oluşturur. Mobbing sürecinde 

yönetimin katıldığı kurumsal güç aşamasında liderlik bu sürecin uzamasında veya 

çözümünde çok etkili olmaktadır. Bu durumda mobbing dinamikleri harekete geçebilir. 

Mobbing dinamiklerinin harekete geçmesinde etkili olan liderlik tarzı, değerlerle 

yakından ilgidir. Değerlerin olmadığı bir örgüt kültüründe dıştan liderlik söz 

konusudur111. Bu durum mobbing oluşum sürecinin devamına neden olur.  Çalışanlarla 

daha kolay temas kurabilen ve konuşabilen, işle ilgili sorunları astlarına açıklayan 

                                                             
109 Werner, I. (1993), Liderlik ve Yönetim, Çev. Vedat Üner, Rota Yayınları, İstanbul, s.21 
110 Özdemir, E. (2003), “Liderlik ve Etik”, Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 
Cilt: 22, Sayı:2, ss.151-168. 
111 Bender, Peter, U., (2000), İçten Liderlik, Çev. İmren Kalyoncu, Fatma Can Akbaş, Hayat Yayıncılık, 
İstanbul., s.34-35. 



29 
 

liderler, böyle açıklamalarda bulunmayan ve kendileriyle daha güç temas kuran liderlere 

kıyasla daha yüksek moral gruplarına sahip bulunmaktadır. 

Yüksek başarı düzeyinde faaliyette bulunan gruplarda çalışanların çoğu, liderlerini 

kendi gruplarının sözcüsü olarak vasıflandırırlar. Yani liderin kendi davranış biçimleri 

de bir ölçüde başarı düzeyine etkili olmaktadır. İnsana yönelik liderlerin yüksek moral 

ve başarı seviyesine ulaşmada daha etkili oldukları, işe yönelik liderlerin ise moralin 

bozulmasına ve başarının düşmesine neden oldukları sonucuna varılmıştır. İşe yönelik 

liderler çalışanları sık kontrol eder, ayrıntılı talimat verir, yakından nezarette bulunur ve 

yapılan değişiklikler için neden göstermek gereğini duymazlar. Herhangi bir hata 

yapıldığı takdirde de, sert cezalar verirler112. 

Mobbing eylemi önemli bir yönetsel sorundur. Bu bağlamda da uygulanan liderlik tarzı 

mobbing sürecinin sona erdirilmesinde önemli işlevlere ve yeteneklere sahip olması 

gereken bir etkendir.  Liderlik, yönetsel olarak çalışanların motivasyonun ve örgütsel 

bağlılığının artırılmasında kilit faktördür. Yetersiz ve zayıf liderlik, mobbing 

oluşumunun hızlandıran bir faktördür.  

1.1.2. İşyerinde Mobbingin Belirtileri  

Mobbing’in kategorileri 

Mesleki statüye yönelik tehditler: Mesleki itibarsızlaştırma ve meslektaşları 

önünde yetersiz olduğu noktasında suçlamaların yapılması.  

Kişiliğe yönelik tehditler: Lakap takmak, alaycı hakaretler.  

İzolasyon: Mesleki hata yapması için bilgi vermeme, sosyal ve fiziki engelleme, 

mesleki fırsatları engelleme. 

Aşırı iş yükü: Psikolojik baskı iklimi oluşturarak işin gecikmesi veya yüksek iş 

yükü ve erken bitirilme imkanı olmayan tarihlerin verilmesi.  

İstikrarsızlık: Kapasitesinin altında işler vermek, yetki ve sorumluluklarını 

sınırlayıcı başarısızlığı tetikleyecek örgütsel ortamın oluşturulması.  

                                                             
112 Zel, Uğur, (2001), Kişilik ve Liderlik, Seçkin yayıncılık San. Tic. A.ş., 1.Baskı, Ankara s.105. 
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Yukarıda saydığımız davranışsal hareketlerin devamlı hale gelmesi mobbinge 

ortam hazırlar. Leymann (1990)’a göre çalışana yönelik bu tarz negatif davranışların 

haftada 1 kez görülmesi ve altı ay devam etmesi çalışana yönelik mobbingdir113. 

Leymann (1993) mobbingin işyerlerinde uygulanmasıyla ilgili davranışsal 

farkları aşağıdaki gibi belirlemiştir114:  

 Birinci grup, kişininin kendisini fark ettirmek için iletişimi olumsuz davranış 

özellikleri ile ön plana çıkar. Bunlar: 

- Sizin iş yeteneklerinizi üstlerinizin fark etmesini engelleyici kısıtlamaları,  

- Diğer çalışanlar önünde itibarınızı ve sizi küçük düşürücü azarlanma ve 

aşağılanma  

    İkinci grup, sosyal ilişkilere saldırıları içermektedir. Bunlar:  

- Size diğerlerinden ayrılmış bir işyeri verilir,  

- Siz orada yokmuşsunuz gibi davranılarak itibarsızlaştırma ve özgüveninizi 

kırmaya yönelik davranışlar. 

    Üçüncü grup, kişinin itibarsızlaştırılmasını içeren davranış kalıpları. Bunlar: 

- Arkanızdan dedikodu ve kötü konuşmalar, 

- Aslı olmayan kasıtlı söylentiler, 

- Sizi komik duruma düşürmek için taklit edilmeniz, 

Dördüncü grup, kişinin sosyal yaşam stiline ve mesleki yeterliliğini 

küçümseyici saldırılar.  

Bunlar: 

 Yetkinizin alınması, 

 Mesleki itibarsızlaştırma, 

 Kapasitenizin çok altında küçük işlerin verilmesi, 

 Özgüveninizi olumsuz etkileyecek işler verilir, 

                                                             
113 Leymann H. (1990).  Mobbing and psychological terror at workplaces. Violence Vict; 5(2). p.119-126. 
114 Leymann, H. (1993), Mobbing - Psychoterror am Arbeitsplatz und wie man sich dagegen wehren 
kann, (Bullying - Psycho-terror at Work and How One Might Protect Oneself), Rowolt, Reinbeck, s.22. 



31 
 

 Hafif çapta şiddet içeren gözünüzün korkutulması, 

 Cinsel saldırı115.  

Sonuç olarak mobbing davranışının fark edilebilir beş temel özelliği vardır116. 

 Mobbing devamlılık gösteren ve kişiye yönelik hasmane davranış 

özelliklerini sistematik olarak uygulanmasıyla gerçekleşir.  

 Kurban ile saldırgan genellikle eşit şartlara sahip değildir orantısız yetki 

ve güç dağılımı vardır.   

 Kişiler yada gruplar arasında olabildiği gibi grupların bir kişi üzerine 

odaklanması da söz konusudur.  

 Belirli bir planlama dahilinde kötü muamelenin sistematik ve isteyerek 

uygulanması söz konusudur.  

 Mobbing psikolojik saldırıyı içerdiği gibi cinsel ve fiziki saldırıda söz 

konusudur.  

1.1.3. Mobbing Aşamaları 

Psikolojik şiddet mağdurun sağlığını olumsuz biçimde etkiler117. Çalışma 

yerlerinde duygusal taciz oluşum evreleri bölgelere ve kültürlere göre değişir118. Bu 

değişiklikler iki ayrı model olarak ele alınmaktadır. 

 Psikolojik şiddet ise, ya kişinin benliğini yok ederek koşulsuz itaatini 

sağlamakla veya kurumdan ayrılmayla sonuçlanır119. 

                    Söz konusu mobbingin evreleri İtalyan-Ege modeli olarak kabul görmektedir120. 

1. Niyetlenmiş Çatışma Durumu: Kişinin köreltilmesi asıl amaçtır. 

                                                             
115 Davenport N.,Schwartz D.R., Elliot P.G. (2003). a.g.e., p.12-23. 
116 Vartia M. (2003). The Sources of bullying-psychological work environment and organizational 
climate. European Journal of Work and Organizational Psychology, 5(2), p.203-214, Einarsen S. (2000). 
Harassment and bullying at work: A review of the Scandinavian approach. Aggression and Violent 
Behavior,   5(4), p.379-401. 
117 Ay S. (2005). Çalışma Psikolojisi Alanında Yeni Bir Yaklaşım: Örgütsel Sağlık. İş, Güç Endüstri 
İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi;    5 (5) s.38-43. 
118 Çobanoğlu  Ş. (2005). Mobbing İşyerinde Duygusal Saldırı ve Mücadele Yöntemleri, 
(1.Baskı).İstanbul: Timaş Yayınları. s.139-142. 
119 Cengiz R. (2009). Futbolda Psikolojik Şiddet ve Baskı. TFF FGM Futbol Eğitim Yayınları- 11. 
İstanbul: Elma Basımevi, 1. Baskı, s.15-20. 
120 Çobanoğlu, Ş. (2005). a.g.e., ss.139-142. 
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2. Mobbingin Bağlama Aşaması: Mağdur çalışma arkadaşlarının uygulamalarına 

anlam veremez ve şaşırır. 

3. İlk Duygusal Hastalıkların Gözlenmesi: Mağdur artık işteki problemleri 

düşünür hale gelir ve uyku problemleri yaşamaya başlar gece acıkmalar veya iştahsızlık 

başlar. 

           4. Yönetimin Hatalı Tutumu ve Mobbingi Görmezden Gelmesi: Yönetimin 

mağdura bakış açısı mobbing uygulayanın müdahalesiyle negatif yönlüdür. 

Yöneticilerin mağdurun çalışma performansının değerlendirilmesi ve adil olmayan 

yönetim süreci çalışanın iş verimliliğini düşürür. 

5. Mağdurun Psikolojik ve Fiziksel Sağlığının Kötüleşmesi: Mağdur artık 

psikolojik desteğe ihtiyaç duyar depresyon başlamıştır.  

6. İşten Ayrılma: Mağdur işten ayrılmayı yada mobbing uygulayanlar için son 

evre denilen zorunlu emeklilik ve işten çıkarılma evresindedir121. 

Leymann işyerinde mobbing sürecinin beş aşamada ortaya çıktığını öne 

sürmüştür122. 

Birinci aşama, anlaşmazlık olarak ifade edilir.  

İkinci aşama, işyerinde mobbing uygulayan kişi veya kişiler mobbinge maruz 

bıraktıkları çalışana negatif davranışlar duygusal şiddet olarak ortaya çıkar.  

Üçüncü aşama, mobbing uygulayan artık amir ve diğer yöneticilerle mağdura 

karşı hareket tarzına geçerler.  

Dördüncü aşama mobbing uygulayan saldırganlar mağduru akli dengesi 

olmayan ve geçimsiz olarak nitelenir. Genellille mağdur, boyun eğerek ya işten kovulur 

veya istifa eder.  

Beşinci aşama mağdur işyerinde mobbingin uygulanma süreci uzadıkça 

duygusal travmalar kronikleşir ve psikolojik rahatsızlıklar artar123. 

 

                                                             
121 Çobanoğlu  Ş. (2005).  a.g.e.,  s.139-142. 
122 Leymann . (1996). a.g.e.,  ss.251-275. 
123 Davenport N., Schwartz D.R., Elliot P.G. (2003).  a.g.e.,  p.12-23. 
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1.1.4. Mobbing Sürecinde Rol Alanlar 

Mobbing süreci içerisinde çalışanlara ait rollere uyan üç grup insandan 

bahsedilebilir. Bunlar124: 

 Mobbing uygulayanlar 

 Mobbing mağdurları 

 Mobbing izleyicileri.   

1.1.4.1. Mobbing Uygulayanlar 

Mobbing uygulayanlar, genel olarak ilgi görmek isteyen, zayıf karakter 

özelliklerine sahip övgüye ihtiyaç duyan ve farkedilmeyen insanlardır. Suçlayıcı ve 

yargılayıcıdırlar. Bu nedenle sürekli olumsuz senaryolar kurmaktadırlar. Senaryoları 

gerilim ve şiddet doludur125. 

Kendilerini yetersiz gören kişilerde korku ve kaygılarını başka kişileri 

itibarsızlaştırma davranışına iten bir süreç olduğu belirlenmiştir126. 

Mobbing üzerine birçok çalışmalar yapılmışsada saldırganlar üzerine çok önemli 

çalışmalar yapılmamıştır. Buna ek olarak kişilik problemi olan, devamlı kendini 

göstermek isteyen, süper egosu yüksek kişilerin başarılı, mütevazı ve ön plana çıkan 

kişileri kendine kurban seçtikleri ve bundan zevk aldıkları yapılan araştırmalarda ortaya 

konmuştur127. 

Saldırganın kişiliğini inceleyen çalışmalarda mobbing davranışı ve kişilik 

bozuklukları arasındaki ilişkiden bahsedilebilir. Mobbing uygulayıcısında; narsistik, 

paranoid, antisosyal, obsesif kompülsif, bağımlı ve şizoid kişilik bozuklukları 

görülebilir128. 

 

                                                             
124 Tınaz P, İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing). İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım, 2006, s.29. 
125 Tutar H, İş Yerinde Psikolojik Şiddet (3.Baskı). Ankara: Barış Kitap Basın Yayın Dağıtım, 2004, 
s.255-286. 
126 Minton SJ ve Minton P,  The Application of Certain Phenomenological / Existential Perspectives in 
Understanding the Bully-Victim Cycle. Exist Anal J Soc; 15 (2). 2004, p.230-242. 
127 Tınaz P, a.g.e., 2006, s.29. 
128 Minibaş- Poussard J. ve İdiğ Çamuroğlu  M, Psikolojik Taciz İşyerindeki Kâbus, Ankara, Nobel Yayın 
Dağıtım, 2009, s.46-47. 
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1.1.4.2. Mobbing Mağdurları 

Mobbing mağdurlarının bilhassa yenilikçi kişiliğe sahip olmaları daha amir 

konumunda çalışanları rahatsız eder bu nedenle mağdurlar seçilmiş kişilerdir. 

Mağdurlar çalışma hayatlarında zeka, yeterlilik, dürüstlük, başarı nitelikleriyle ön plana 

çıkarlar. Empati yetenekleri yüksek hatalardan ders çıkaran zeki yetenekli kişilerdir. 

Diğer taraftan özsaygısı düşük, endişeli, karar veremeyen kişiliğe sahip çalışanların 

diğer çalışanlara göre daha fazla mobbinge muhatap kaldığı da görülmüştür129. 

 Leymann (1990), psikolojik saldırıya maruz kalan kurbanın yaşadıkları şöyle 

açıklanabilir130: 

• Çalışanda ani psikomatik ve fiziki rahatsızlıklar meydana gelir hastalık izinleri 

çoğaldıkça işe gelemez ve işten ayrılır. 

• Duygusal travma neticesinde stres ve buna bağlı psikolojik rahatsızlıklarortaya 

çıkmaktadır. Devamında intihara meyletme ve intihar girişimine kadar uzanan 

psikolojik rahatsızlıklar söz konusu olabilmektedir. 

• Genel bir kararsızlık ve özgüven eksikliği.  

Maruz kaldığı durumdan kendini suçlamaya başlar ve iş yerindeki her türlü 

sorumluluktan kaçar131. Yapılan araştırmalar, mobbing kurbanlarının geçmişte 

yaşadıkları olaylar ile iş hayatlarındaki devam eden mobbing arasında bağlantı 

kurdukları bulgularına ulaşılmıştır132. 

                                                             
129Vartia M. Identification of Mobbing Activities, Europan Journal of Work and Organizational 
Psychology, l.5,(2). 1996,   p. 251-275. 
130 Leymann H,  Mobbing and psychological terror at workplaces. Violence Vict; 5(2), 1990, p.119-126. 
131 Arpacıoğlu G, İşyerindeki Stresin Gizli Kaynağı: Zorbalık ve Duygusal Taciz, 
http://www.ntvmsnbc.com/news/313446.asp#Body (Erişim Tarihi: 20.10.2016). 
132 Yavuz H,  Çalışanlarda Mobbing (psikolojik şiddet) Algısını Etkileyen Faktörler: SDÜ Tıp Fakültesi 
Üzerine Bir Araştırma.  Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı 
Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 2007,s. 121-126. 
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1.1.4.3. Mobbingi İzleyenler 

Mobbing süresince, saldırgan ya da mağdur olmayan, iş arkadaşları, yönetici ve 

diğer üstler gibi sürece dahil olmayan,  bir şekilde mobbing sürecini yaşayan olaylara 

pasif dahli olan kişilerdir133. 

Mobbing süreciyle hiçbir ilgileri yok gibi gözüken, iş arkadaşları, amirler veya 

ast konumda ki çalışanlar, gerçekte mobbing uygulayanların saflarındadırlar. Mobbing 

olgusuna ilişkin herhangi bir sorumluluğu kabul etmekten kaçınırlar; ancak süreç içinde 

kendilerini arabulucu olarak gösterirler. Bazen de çatışmanın anahtar kişisidirler.  

İzleyiciler mobbing sürecine karışmayan bir şekilde süreci algılayan, yansımalarını 

yaşayan kişilerdir. Bu kişilere izleyiciler, seyirciler, tanık olan taraf denilmiştir. Bu 

kişiler çalışma hayatında ortaya çıkan mobbingi fark ettikleri an izleyici tarafına 

geçerler134. 

Yapı olarak izleyicilerin bir kısmı mağdurlara, bir kısmı da izleyicilere 

benzerler. Genel olarak izleyiciler üç ana grupta toplanabilir. Bunlar, ortaklar, ilgisizler 

ve karşıtlardır135. 

Mobbing Ortakları: Bu kişiler verdikleri destek ve işbirliği ile mobbing 

uygulayıcılarına yardım ederler. 

İlgisizler: Mobbing de aşağılayıcı, yıkıcı davranışları karşısında sessiz kalarak, 

uygulayıcıları bir nevi haklı çıkartırlar. Böylece sürecin devamına göz yumarlar. 

Karşıtlar: Ortaya çıkan durumdan rahatsız olan izleyiciler, mağdura yardım 

etmeye çalışır veya en azında bir çözüm üretme gayretindedirler.  

1.1.5. Mobbing Nedenleri 

İşyerinde mobbing sorunu tek bir nedenle açıklanamayacak kadar kapsamlı ve 

karmaşık bir süreçtir. Kişilik özellikleri, mağdurun iş konumu, örgütsel ve sosyo-

ekonomik koşulların bir etkileşimi sonucu ortaya çıktığı kabul edilmektedir136. 

                                                             
133 Salin D,  Prevalence and forms of bullying among business professionals: a comparison of two 
different strestegies for measuring bullying. Eur J Work Org Psychol; 10(4):  2001, p.425–441. 
134 Güngör M, Çalışma Hayatında Psikolojik Taciz, (1.Baskı). Derin yayınları İstanbul, 2008, s.24. 
135 Tutar H, a.g.e., 2004, s. 255-286. 
136 Özen S, İşyerinde Psikolojik Şiddet ve Nedenleri”, İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları 
Dergisi, Cilt 9, sayı 3, 2007, s.1-24. 
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İşyerinde mobbing (Mobbing)’in nedenleri araştırmalarda farklı açılardan 

incelenmiştir. Örgütsel yapılardaki sorunlar, iş ortamındaki grup kuralları, monotonluk, 

yöneticilerin çıkan sorunlardaki kasıta inanmaması, ahlak dışı uygulamalar, kişilik 

özelliklerinin ve iş becerilerinin çatışması gibi hususlar, işyerinde mobbingi başlatan 

unsurlardır. İş yerinde görülen yıldırıcı davranışlar, kültürden kültüre değişim 

gösterebilir. İş yerinin niteliği de bu farklılığı oluşturabilir. Toplumlar arasındaki 

kültürel farklılıklar insan ilişkilerine yansıdığından, iş yerlerinde yaşanan yıldırmayı ve 

nedenlerini belirlemede bu kültürden kaynaklanan farklar göz ardı edilmemelidir137. 

İşyerinde mobbing bir çok nedene bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Mobbingin 

en önemli kaynağı örgütsel çatışmadır. Bu durum aşağıdaki gibi açıklanabilir138: 

 Örgütte farklı bölüm ve gruplar arasındaki çatışma, 

 Yönetici ve çalışanlar arasında çatışma. 

Mobbing üzerine önemli çalışmalar neticesinde, mobbingin çalışana, ekonomiye 

ve topluma zarar verdiği sonucuna erişilmiştir139. Bununla birlikte sosyal çevrenin de 

olaylara aynı anlayışla yaklaşarak sessiz kalmaması mobbing önler. Çatışmalar, yönetim 

tarafından çözüm aranmıyorsa ve sosyal çevre tarafından görmezden geliniyorsa tacize 

dönüşebilir.” 140. 

Mağdur ilk zamanlarda çatışmanın çıktığı olaya odaklanır ve aylar boyu 

buradaki davranışın kasıtlı olduğunu anlayamaz, zaman zaman da kendini suçlar. Bu 

davranışın altında yatan temel neden; üstünlük kurmak, buyruğu altına almak ve yok 

etme arzusudur141. 

                                                             
137 Gökçe A. T,  Mobbing: İş Yerinde Yıldırma Eğitim Örneği (1.Baskı).Ankara: Pegem Yayınevi, 2008 a, 
s.14-68.  
138 Tutar H, a.g.e., 2004, s. 255-286. 
139 Gökçe  A. T, Mobbing: İş Yerinde Yıldırma Nedenleri ve Başa Çıkma Yöntemleri (1.Baskı). Ankara: 
Pegem Yayınevi, 2008 b, s.68-69. 
140 Aras A,  İlköğretim Okullarında Görev Yapan Müzik Öğretmenlerinin Mobbıng (Yıldırma) Yaşama 
Düzeyleri, Örgütsel Bağlılık ve İş Doyumları Arasındaki İlişkiler Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri 
Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Ankara, 2012, s.34-38. 
141 Cemaloğlu  N., ve Ertürk A, Öğretmenlerin Maruz kaldıkları Yıldırma  Eylemlerinin Cinsiyet 
Yönünden İncelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 2007, s.345-362. 
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Şekil 10. İşyerinde Mobbingin Nedenleri ve Sonuçları142. 

 İşyerinde mobbinge neden olan faktörler, örgütsel, sosyal grup kaynaklı ve 

kişisel nedenler olmak üzere üç türde incelenebilir. İşyerinde neden olan örgütsel 

nedenler, liderlik, örgüt kültürü, iş kaynayklı stres faktörü ve iş organizasyonudur. 

Sosyal grup kaynaklı nedenler, düşmanlık, kıskançlık, grup baskısı ve günah keçisi 

olarak belirtilebilir. Kişisel nedenleri kişilik, özellikler, sosyal beceriler ve fiziksel 

kurallardır. Bu nedenlere bağlı olarak oluşan mobbing, dedikodu, sosyal tecrit, sözlü 

saldırı, örgütsel özelliklere bağlı, özel hayata saldırı, fiziksel saldırı ve tutumlara saldırı 

şeklinde kendisini göstermektedir. İşyerinde mobbingin sonuçları ise psikosomatik 

rahatsızlıklar, depresyon, endişe, travma sonrası stres bozuklukları ve takıntı olarak 

ifade edilebilir. 

 

 

 

 

                                                             
142 Zapf D, Organizational, Work Group Related and Personal Causes of Mobbing/Bullying at Work”. 
International Journal Of Manpower, (20:1-2), 1999,p.70-85. 
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Hedef kişi, eğer grup kurallarına uymuyorsa ya uymaya zorlanacak ya da gitmek 

zorunda kalacaktır143.  

1.1.5.1. Örgütsel Nedenler 

Örgütün yapısı, çalışanların yetenekleri verilen görevler, ödüllendirme ve 

yükselme mobbingin zeminini oluşturur. Örgüte ait politikalar, çalışma şartları, 

zorlayıcı örgüt iklimi çalışma yerindeki kültürü meydana getirir 144. 

Yalnız mobbing kurbanları değil diğer saldırgan dışındaki aktörlerde örgütsel 

iklimden olumsuz etkilenirler. Ardından giderek izinler çoğalır, sağlık izin maliyetleri 

artar ve işyerinde verimlilik düşer. Mobbing mağdurları, istifaya zorlandıkları veya 

işlerine son verildiğini kanıtlamak için hukuki sürece başvururlar. Bu durum da 

işverenlere mali yük getirir145. 

ABD (National Safe Workplace Institute) ulusal işyeri Güvenliği Enstitüsünün 

uzman raporuna göre, mobbingin çalışanlara toplam maliyeti, 1992 yılında 4 milyar 

dolardan fazladır. Almanya’da yıldırmanın, 1000 çalışanlı bir örgüte doğrudan maliyeti 

112.000 $; bunun yanında dolaylı maliyeti ise 56.000 $ olarak hesaplanmıştır146. 

1.1.5.2. Bireysel Nedenler 

Bireysel nedenler mobbingin oluşması ve anlaşılıp önlemler alınması 

bakımından önemlidir147. 

Mobbing sürecine dahil olan bireylerin kişilik özellikleri de mobbinge neden 

olan bireysel faktörler arasında gösterilebilir148. 

İş yerinde mobbingin sebeplerinden biri olan, bireysel nedenler kendi içinde şu 

şekilde sınıflandırılabilir149:  

                                                             
143 Tınaz  P. (2008).  İş Yerinde Psikolojik Taciz (Mobbing). (2. baskı) İstanbul: Beta Basım Yayım.s.37. 
144 Altuntaş C. (2010). Çalışan Destek Programları, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 1. s.57-75. 
145 Tınaz P. (2006).  a.g.e., s.29. 
146Chappel  D., Di Martino V. (1998). Violence at work. 
http://www.ilo.org/public/protection/safework/violence/vio/wk/violwk.pdf, (Erişim Tarihi: 02.11.2016). 
147 Karakale S.B,. (2011).  Mobbing ve Mobbingle Başa Çıkma Yöntemleri: Mobbing Mağdurlarına 
Yönelik Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Yalova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yalova. s.35. 
148 Leymann H. (1996). a.g.e.,  p.165-184. 
149 Toker G. (2008). a.g.e.,s.16. 
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Birisini bir grup kuralını kabul etmeye zorlamak: Grup, aynı düşünceleri 

paylaşmayan çalışanları ortandan soyutlayarak iş ortamından uzaklaştırır. 

Düşmanlıktan hoşlanmak: İnsanlar hoşlanmadıkları kimselerden kurtulmak 

için mobbing yaparlar. Tepe yöneticileri de aynı yetki seviyesinide kapsayan çalışanlar 

ya da ast çalışanlardan biri mobbing kurbanı olabilir. 

Can sıkıntısı içinde zevk arayışı: Bazı sadist ruhlu mobbingciler yaptıkları 

eziyetten haz duyarlar. İş ortamlarında da can sıkıntısı ve heyecan arayışı içinde olan 

bireyler mobbing davranışları oluşturabilmektedirler. 

Önyargıları pekiştirmek: İnsanlar belirli etnik köken, sosyal sınıf, ten rengi 

ayrımı yaparak hoşlanmadıkları kişilere mobbing uygulayabilirler. Amerika Birleşik 

Devletlerinde ayrımcılığa giren bu durumlarda insanları buna karşı koruyacak kanunlar 

bulunmaktadır150. 

İşyerinde, birinin herhangi bir özelliğinden hoşlanmayan başka biri, eğer örgüt 

içinde bir ağırlığı varsa, diğerlerini de hoşlanmadığı kişiye karşı olumsuz yönde 

etkileyebilir. Hatta çalışanlar aralarından birini hiçbir neden olmadan sırf sevmedikleri 

için, ona mobbing uygulamak isteyebilirler151. 

İşyerinde mobbinge maruz kalan kişilerin özellikleri ile ilgili olarak, 

mağdurların duygusal yönden oldukça zeki, hassas ve kendi davranışlarını gözden 

geçirebilen kimselerdir152. 

1.1.6. Yapısına Göre Mobbing Türleri  

1.1.6.1. Dikey (Hiyerarşik) Mobbing 

İş yerlerinden yukarıdan aşağıya yada aşağıdan yukarıya yönelik yetkiye 

dayanarak hiyerarşi kullanılarak uygulanan fiziksel ve psikolojik saldırıları dikey 

mobbing olarak tanımlayabiliriz153. 

Hiyerarşik mobbingin nedenleri şu şekildedir; 
                                                             
150 Toker Gökçe A. (2008).  Mobbing: İşyerinde Yıldırma Nedenleri ve Başa Çıkma Yöntemleri, Ankara, 
Pegem Yayınevi. s 16-27. 
151 Davenport N, Schwartz D.R. ,Ellıott, P. G. (2003).  a.g.e.,  p.12-23. 
152 Deniz  D. (2007).  İş Yerinde Örgütsel Yıldırmaya Maruz Kalan Çalışanların Kişilik Yapıları ve 
Kullandıkları Ego Savunma Mekanizmaları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniveritesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. s.83-84. 
153 Karslıoğlu G. (2011). İşyerinde Mobbıng (Psikolojik Taciz) ve Çalışan Motivasyonu Üzerindeki Etkisi 
Yükseklisans Tezi Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Ankara. s.21-23. 
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Sosyal imajın tehdit edilmesi: Amiri konumundaki kişiden daha fazla çalışanı 

olması yadabaşarılı ve öne çıkan astın olması ile oluşabilen mobbingdir.  

Yaş farkı: Amir konumundaki kişinin genç olması veya üst statüdeki kişinin 

kendinden genç olan kişiyi tehdit olarak algılamasıyla oluşabilecek mobbingdir.  

Politik nedenler: Belirtilen veya kişilerin bilinen politik görüşleri iş yerlerinde 

ast ve üstler hatta aynı konumda olanlar için mobbingin uygulanması için gerekli zemini 

oluşturabilir154. 

Mobbing genellikle dikey hiyerarşik ilişki etrafında gerçekleşir. Bu ilişkide 

taraflardan biri amir konumunda iken diğer ona bağlı bir ast konumundadır. Üst ast 

ilişkisi içinde mobbing davranışı yukarıdan aşağı doğru gerçekleşebileceği gibi nadiren 

de olsa taciz eğilimi aşağıdan yukarı doğru da yönlendirilebilir. Veriler taciz 

davranışının ağırlıklı olarak amirlerden kaynaklandığını göstermektedir155. 

1.1.6.2. Yatay (Fonksiyonel) Mobbing 

Örgütlerde eşit statüde bulunanlar arasında gerçekleşen mobbinge fonsiyonel ya 

da yatay mobbing denir. Yatay mobbing aralarında fonksiyonel ilişkilerin bulunduğu 

çalışanlar arasında söz konusu olan bir mobbing türüdür156. 

Eşit yetkide olan çalışanlar birbirlerine uyguladıkları şiddeti kabul 

etmeyebilirler, bu durumu işlerin karşılıklı bir çekişme olarak tanımlarlar. Şiddet 

uyguladıklarını Kabul etmeyerek, bu durumu kurbanın menfaati için olumlu uyarıda 

bulundukları idea ederler. Yaptıkları bu durumu kurum veya iş yeri politikaları için bu 

amaçlar doğrultusunda yaptıklarını savunarak yaptıklarını haklı temelllere oturtmaya 

çalışırlar157. 

Yatay mobbing kıskançlık, kişisel ön yargılar, rekabet, farklı bölgeden gelme, 

ırk ve politik nedenler olabilir158. 

                                                             
154 Tınaz P. (2007). Mobbing: İşyerinde Psikolojik Taciz, Çalışma İlişkileri Kongresi, TÜRK-İŞ ve 
Kocaeli Üniversitesi, İzmit. s.159-171. 
155 De Falco G, Messineo A, ve  Messineo F. (2003). Mobbing: “Diagnosi, Prevenzione E Tutela Legale”; 
Roma,: Epc Libri, p. 21-23. 
156 Karslıoğlu G. (2011).  a.g.e., 21-23. 
157 Tutar H. (2004). a.g.e.,  s. 255-286. 
158 Tınaz P. (2007).  a.g.e.,  s. 159-171. 
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Çalışanlar arasındaki çekişme nedenleri arasında güce hakim olma 

enstürümanları olan yetkiyi ele geçirme çabası olabileceği gibi daha başarılı çalışanların 

gözden düşürülerek itibarsızlaştırılmasıda olabilmektedir. Özellikle bürokrasinin hakim 

olduğu şirketlerde örgütsel kültür daha kıdemli çalışanların iş arkadaşları üzerinde 

mobbing davranışı uygulamasına olanak sağlamaktadır159. 

1.1.7. Mobbingin Sonuçları 

Mobbingin kurbanlar açısından etkileri incelendiğinde yaşam kalitelerini 

düşürdüğü öz güven kayıpları, mesleki becerilerinin düşmesi, utanma, çekingenlik gibi 

davranışlar sergiledikleri ve bu durumun kendi sosyal ve aile çevrelerine yansıdığı 

görülmektedir160. 

1.1.7.1. Mağdur Açısından Sonuçlar 

Mobbingin uzun süreli devam etmesi halinde kurban strese bağlı olarak 

psikolojik bozukluklar yaşayabilir. Savaşa katılan askerlerde görülen bu durum işkence 

veya tecavüz mağdurlarının veya büyük felaketler yaşayan insanların psikolojik 

rahatsızlıklarına benzemektedir161. 

İşyerinde mobbing, mağdurun fizyolojik ve duygusal sağlığı üzerinde önemli 

etkiye sahiptir. Mobbingin devam ettiği sürece psikomatik bozukluklar ve intihar 

eğilimi bunlardan bazılarıdır162. 

İşyerinde mobbingin olası sonuçları; ekonomik, sosyal ve mobbing 

mağdurlarının sağlıklarına ilişkin sonuçlar şu şekilde sıralanabilir163:  

1- Ekonomik Sonuçlar: 

 Çalışanın işten çıkarılması ve bunun getirdiği ekonomik zararlar, 

 Mağdurun mobbingin oluşturduğu rahatsızlıklardan dolayı sağlık 

harcamaları ve aldığı rapor ve izinler.  

                                                             
159 Riguzzi S. (2001). Mobbing: Violeuze Morali e Persecuzioni Psicologiche Sullavoro  Roma, Edizioni 
Cierre. p.34. 
160 Gökçe A.B. (2009). Exploring the workplace mobbing and its relationship between the concepts of  
organizational climate and organizational trust. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, ss.25-31. 
161 Davenport N, Schwartz D.R. ,Ellıott, P. G. (2003).  a.g.e., p.12-23. 
162 Martin C. J. ve Martin H. C. (2010). Bully For You: Harassment and Bullying Gn The Workplace, 
British Journal of Midwifery, 18,(1), p.25-31. 
163 Tınaz P. (2006).  a.g.e.,  s.29. 



42 
 

 

2- Sosyal Sonuçlar: 

 Mobbingin yarattığı psikomatik davranış bozukluklarından kaynaklı 

sosyal ve arkadaş çevresini kaybetme, 

 Aile ilişkilerinin eskisi gibi olmaması, 

3- Ruhsal ve Fiziksel Sağlığa İlişkin Psikolojik Sonuçlar: 

 Depresyon, 

 Dikkati toplayamama, 

 Mide ve bağırsak rahatsızlıkları, 

 İştahsızlık, zayıflama, 

 Özgüven ve özsaygının yitirilmesi. 

Quine, mobbingi deneyimlemiş kişilerin aynı psikomatik semptomlar 

yaşadıklarını söylemiştir. Lewis (2003) yaptığı araştırmada mobbing kurbanlarının 

düşük özgüven ve yüksek kaygılı kişiler olduğunu tespit etmiştir164. 

1.1.7.2. İşletmeler (Kurumlar) Açısından Sonuçlar 

Mobbingin çalışanlarda verimliliğin düşmesi, ekip ahenginin bozulması, işe 

yabancılaşma, işten kaçma, devamsızlık, işten ayrılma gibi somut olumsuz sonuçları 

görülebilmektedir165. 

İngiltere’de, Ticaret Sendikası Kurumu (Trades Union Congress) tarafından 

kurulan bir komisyon tarafından yapılan, 5300 çalışanın katıldığı araştırmada, 

İngitere’deki çalışanların neredeyse yarısının psikolojik yıldırmaya şahit olduğu 

belirlenmiştir. Araştırmaya göre işverenler, psikolojik yıldırma nedeniyle, her yıl 

milyonlarca iş günü kaybının maliyetine katlanmak zorunda kalmaktadır. Bu 

araştırmayı yürüten psikologlar, psikolojik yıldırma mağduruların kalmayanlara göre 

                                                             
164 Lewis D. (2003). Voices İn The Social Construction of Bullying at Work: Exploring Multiple Realities 
İn Further And Higher  Education”, International Journal Management And Decision Making, Vol.4, 
No.1, p.65-81. 
165 Özkul B. ve Çarıkçı İ. H. (2010). Mobbing ve Türk Hukuku Açısından Değerlendirilmesi, Süleyman 
Demirel Üniversitesi iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y. C.15, s.1-8 . 
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her yıl fazladan 7 gün hastalık izni kullandığını belirlemişlerdir. Her yıl yaşanan iş gün 

kaybı 18.000.000 gün olarak tahmin edilmiştir166. 

İşyerinde mobbing mağdurları için iş doyumu düzeylerinde azalma, fiziksel ve 

psikolojik hastalıklar ve işyerinden uzaklaştırmayla ortaya çıkan sonuçlar. İşyerinde 

mobbing toplum işyerleri ve bireyler açısından ekonomiye zarar veren yüksek maliyetli 

sosyolojik durumdur167. 

İşyerinde mobbingin çalışanın haricinde, kurumlar ve ülke ekonomisi açısından 

da önemli bir olgudur. Bu nedenle çalışma yerlerinde mobbing uygulayanlar veya 

uygulanan arasında gerçekleşen bir vaka olmanın dışında topluma yansıyan ve önlem 

alınması gereken bir süreçtir168. Mobbing tedbir alınmazsa, örgütün tüm işlevsel 

yapısına yayılabilir. İşletmelerde güven, sevgi ve saygı azalır; motivasyon yok olur. 

Çalışanlar ve yöneticilerden kaynaklanan uyumsuzluk ortaya çıkar ve iş verimliliği 

düşer169. 

 Mobbing, çalışanlar açısından olduğu kadar örgüt üzerinde de tahrip edici 

sonuçlar doğurur. İşte bu nedenden ötürü işveren, mobbingin örgütüne vereceği 

zararların ağır olacağını bilirse, şüphesiz mobbingle mücadele etmek için hızla elinden 

geleni yapacaktır170. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
166 Karavardar  G. (2009). İş Yaşamında Psikolojik Yıldırma ve Psikolojik Yıldırmaya Direnç Gösteren 
Kişilik Özellikleri ile İlişkisi  İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Anabilim Dalı,  İstanbul. s.41-45. 
167 Salin D. (2003).  a.g.e., p.1213-1232. 
168 Güngör  M. (2008). Çalışma Hayatında Psikolojik Taciz, (1.Baskı). Derin yayınları İstanbul. s.24. 
169 Çobanoğlu Ş. (2008). a.g.e., s.139-142. 
170  Tınaz P. (2006). a.g.e., s.29. 
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1.1.8. Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi Mobbing Verileri 

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi İletişim Merkezine mobbing ile 

ilgili olarak iletilen şikayetlerin sektörel dağılımları şu şekildedir; 

 

 

 

Şekil 11. Başvuruların Sektörel Dağılımı171. 

 

Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığının verilerine göre, mobbing şikayeti ile 

gelenlerin %30’u kamu sektöründen, %70’i ise özel sektörden gelen şikayetler 

oluşturduğu görülmektedir. Özel sektörden gelen mobbing şikayetlerinin %58’i erkek 

çalışanlardan %42’si ise kadın çalışanlardan gelmiştir. Kamu sektöründen gelen 

mobbing şikâyetlerinin cinsiyete göre dağılımı ise eşit oranda olmuştur. 
                                                             
171 ÇSGB. (2016).  a.g.e.,  (Erişim tarihi: 11.11.2016). s.31-41. 
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Tablo 1. ÇSGB Mobbing Başvurularının Başvuruların Sektörel Dağılımı172. 

 

*Tabloya ilk 10 sektör başvuru detayı yansıtılmıştır 

Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığına gelen mobbing şikayetlerinin kamu 

sektöründe kurum bazlı, özek sektörde ise alt sektör bazlı dağılımına bakıldığında kamu 

kurum ve kuruluşlarından kurum/sektör belirtilerek başvuruda bulunan şikayetçilerin 

%16,64 oranında Hastane çalışanlarından oluştuğu görülmektedir. Özel sektörde ise 

sektör belirtilerek mobbing şikâyetinde %15,42 düzeyinde sanayi sektörü 

çalışanlarından geldiği görülmektedir.  
                                                             
172 ÇSGB. (2016). a.g.e., (Erişim tarihi: 11.11.2016).s.31-41. 



46 
 

 

 

          

 

Şekil 12. ÇSGB Verilerine Göre Mobbing Cinsiyet Yaş Durumu173. 

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na mobbing şikayeti ile başvuranların 

cinsiyet – yaş grafiğine bakıldıüğında kadınlarda ve erkeklerde en çok mobbing 

şikayetinde bulunanların 29-33 yaş aralığında olan çalışanlar olduğu görülmektedir. 

Kadın çalışanlar arasında 24-28 yaş aralığında olan çalışanlar ikinci, 34-38 yaş 

aralığında olanların ise üçüncü sırada mobbinge maruz kaldıkları görülmektedir. 

Erkeklerde ise 34-38 yaş aralığında olanlar ikinci, 24-28 yaş aralığında olanların üçüncü 

sırada mobbing şikayeti ile başvurdukları görülmektedir. Grafik farklı bir bakış açısı ile 

okunduğunda kadın çalışanlar arasında mobbing şikayeti ile başvuranların %70,46’sı, 

erkek çalışanların %71,04’ü 24-38 yaş aralığında olan çalışanlar olduğu görülmektedir. 

 

 

 

                                                             
173 ÇSGB. (2016). a.g.e., (Erişim tarihi: 11.11.2016).s.31-41. 
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Şekil 13. ÇSGB Verilerine Göre Sektör Yaş Durumu174. 

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre sektörel bazda mobbing 

şikayeti ile başvuranların yaşlarına göre dağılımına bakıldığında cinsiyete göre yaş 

dağılımına benzer bir grafik olduğu görülmektedir. Özel sektörde mobbing şikayeti ile 

başvuran çalışanların %74,58’i, kamu sektöründe mobbing şikayeti ile başvuran 

çalışanların %59,87’si 24-38 yaş aralığında olan çalışanlardan oluştuğu görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
174 ÇSGB. (2016). a.g.e.,  (Erişim tarihi: 11.11.2016).s.31-41. 
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Şekil 14. ÇSGB Verilerine Göre Mobbing Sektör Eğitim Durumu175. 

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre sektörel bazda mobbinge 

başvuran çalışanların eğitim durumuna göre dağılımına bakıldığında kamu sektöründe 

mobbinge başvuranların %41,23’ü lisans mezunu, %26,10’u lise mezunu, %16,06’sı 

yüksek lisans mezunu, %8,57’si ilköğretim mezunu ve %8,03’ü ise önlisans mezunu 

olarak dağıldığı görülmektedir. Özel sektörde çalışıp mobbing şikayet ile başvuranların 

ise %38,93’ü lise mezunu, %27,82’I ilköğretim mezunu, %19,44’ü lisans mezunu, 

%8,78’I önlisans mezunu ve %5,03’ü yüksek lisans mezunu şeklinde dağıldıkları 

görülmektedir. 

 

 

 

 

 

                                                             
175 ÇSGB. (2016). a.g.e., (Erişim tarihi: 11.11.2016).s.31-41. 
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Şekil 15. ÇSGB Verilerine Göre Mobbing Şikâyet Konusu176. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının verilerine göre mobbing şikayeti ile 

gelen çalışanların başvurularının konularına göre dağılımına bakıldığında en fazla 

%16,94 istifaya zorlama konusu mobbing şikayetinde bulunulduğu görülmektedir. 

%15,31 kötü muameleye maruz kalma, %14,64 sözlü taciz, %11,88 ayrımcılık, %11,65 

hakaret %11,34 görev yeri değişikliği, %6,78 tutanak tutulması, %5,10 yasal hakların 

kullandırılması, %3,58 iftira, %1,47 fiziksel şiddet ve %1,29 cinsel taciz konuları 

sıralaması ile mobbing şikayetinde bulunulduğu görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
176 ÇSGB. (2016).  a.g.e.,  s.31-41. 



50 
 

 

 

 

Şekil 16. ÇSGB Verilerine Göre Mobbingi Şikâyete Edilen Merci177. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre kamu ve özel sektörde 

çalışanların mobbing şikayeti ile başvurduklarında şikayet ettikleri merciye göre 

dağılımında %66,79 gibi yüksek düzeyde amirlerini şikayet ettikleri görülmektedir. 

%18,43 düzeyinde birden fazla amirini (amirleri), %6,88 düzeyinde amirleri ile iş 

arkadaşlarını, %4,63’ü iş arkadaşını, %2,65’ i, birden fazla iş arkadaşını (iş arkadaşları) 

ve %0,63’ü astında olan çalışanları şikayet ettiği görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
177 ÇSGB. (2016).  a.g.e, .s.31-41. 
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Tablo 2. ÇSGB Mobbing Başvurularının İllere Göre Dağılım178. 

 

*Tabloya başvuruların geldiği ilk on il detayı yansıtılmıştır. 

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre mobbing şikayetinde 

bulunan çalışanların sektörel bazda illere göre ayrımına bakıldığında kamu sektöründe 

mobbing şikayetinde bulunan çalışanların %14,24’ü İstanbul, %13,06’sı ise Ankara’da, 

özel sektörde mobbing şikayetinde bulunan çalışanların %36,83’ü İstanbul ilinde 

çalıştıkları görülmektedir.  

                                                             
178 ÇSGB. (2016). a.g.e.,  (Erişim tarihi: 11.11.2016).s.31-41. 
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1.1.9. Hukuki Açıdan Mobbing 

Mobbingle hukuk anlamında bir mücadeleden bahsedebilmek için, yasal haklar 

çalışanlarca bilinmelidir. Mobbing mağduru olmasına rağmen çalışanların büyük kısmı 

işini kaybetme korkusuyla hukuki haklarını kullanmaktan çekinmektedirler179. 

    Hukuki açıdan hakkını aramak, mobbingle mücadele için önem arz eden bir yol 

olmasına rağmen yasal bazı boşluklardan dolayı çalışanlar bu yolu en sona hatta 

denememe yoluna bile gitmektedirler. Hukuki mücadelenin bir diğer kazanımı ise 

herkesçe bilinip mobbinge maruz kalanlar için yüreklendirici olması ve kişinin yalnızlık 

ve çaresizlik duygusuna kapılmasını engellemektir180. 

1.1.9.1. Dünyada Mobbing 

Yapılan araştırmalarda Avrupa Birliği ülkeleri mobbingi ciddi bir olgu olarak 

algılayıp, Avrupa Birliği genelinde çalışanların % 15’nin işyerinde mobbinge uğradığı 

saptanmıştır181. Avrupa Birliği ülkeleri arasında mobbing konusunda hukuki düzenleme 

yapan ilk ülke Hollanda’dır182. 

İsveç’te 1993, Japonya’da 1996, Finlandiya’da 2000, Fransa da 2002, 

Kanada Quebec’de 2004, Kolombia’da 2006, Kanada Alberta ve Maritoba’da 2007, 

Kanada Ontario’da 2010 yıllarında doğrudan “mobbing yasaları” çıkmıştır. Ayrıca 

ABD, Almanya, Şili, İtalya genelinde mobbingle ilgili özel kanunlar bulunmamakla 

birlikte bölgesel düzeyde mobbing eylemleri suç olarak nitelendirilmeye başlanmıştır. 

İngiltere, İrlanda ve Avustralya’daki eğilim, zorbalık ve psikolojik şiddeti endüstriyel 

ilişkiler ve işyeri güvenliğiyle ilgili mevcut kanunlar çerçevesinde irdelemektir; 

İrlanda’da 1999’dan sonra hükümet tarafından görevlendirilen uzmanlar, 

işyerlerinde taciz ve şiddetle ilgili çalışmalar yapmaya başlamışlardır183. 

                                                             
179 Çobanoğlu Ş . (2005). a.g.e., s.139-142. 
180 Karakale S.B. (2011).  a.g.e.,2011, s.35. 
181 Karaca G, N. (2009).  AB Ülkelerinde İşyerinde Psikolojik Tacizin Boyutları, Psikolojik Tacizle 
Mücadele ve Bu Mücadelede Sendikaların Rolü, Çimento İşveren Dergisi, Eylül, c.23. s.5. 
182 Güngör  M. (2008).  Çalışma Hayatında Psikolojik Taciz, (1.Baskı). Derin yayınları İstanbul. s.24. 
183 Di Martino V., Hoel H., Cooper C. (2003). Preventing violence and harrassment in the workplace.       
http://www.eurofound.eu.int.publications/files/EF02109EN.pdf (Erişim Tarihi: 05.09.2016), ; Browne  
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Almanya Çalışma Bakanlığına çalışan kesimin % 2,7‟si somut olarak mobbinge 

maruz kalmaktadır. Avrupa ülkelerinin birkaçında da Japonya’daki gibi mobbing 

destek hatları mevcuttur. Ancak, genel olarak konunun çözümüne yönelik spesifik 

kanun üretmek konusunda çok az efor sarfedilmektedir184. 

Amerika Birleşik Devletlerinde mobbinge yönelik yasal düzenlemeler Avrupa 

birliği ülkelerindeki gibi değildir. Amerika Birleşik Devletleri ortak hukuku mobbingi 

halen haksız fiil olarak tanımamaktadır185. 

Fransız Ceza Kanunu, Fransız İş Kanunu’ndakine çok benzer şekilde tanımladığı 

manevi tacizin yaptırımını 1 yıl hapis cezası ve 15,000 Euro olarak belirlemiştir. İş 

Kanunu’na göre ise manevi tacizin yaptırımı 1 yıl hapis cezası ve 3,750 Euro’dur. İş 

Kanunu ayrıca bir çalışanın manevi tacize katlandığı ya da katlanmayı reddettiği için 

direkt ya da dolaylı şekilde ücret, eğitim, terfi ve sözleşme yenilenmesi bağlamında 

yaptırıma tabi tutulamayacağını, işine son verilemeyeceğini, ya da bu hususlarda 

çalışana ayrımcılık yapılamayacağını ifade etmiştir186. 

1.1.9.2. Türkiye’de Mobbing 

Türk Hukukunda mobbing kavramı henüz çok yeni olduğundan, mobbing’in 

önlenmesi ve buna ilşkin yaptırımlar hakkında İş Kanunu ve Ceza Kanunu’nda özel 

düzenlemeler henüz mevcut değildir. Bu nedenle konu hakkında davalarda genel 

düzenlemelere göre yorum yapılmaktadır. Ülkemizde "Mobbing" ceza kanununda 

olmasa da iş kanununda dolaylı olarak karşılanmaktadır. İş kanununda işveren için 

yalnızca iş sağlığı ve iş güvenliği sağlama zorunluluğu vardır, ancak bu değerlere 

saldıranlar standart yaptırımlarla karşılaşmamaktadır. İşyeri içindeki şiddet, kişinin 

fiziksel ve ruhsal sağlığına karşı saldırılar kapsamında suç teşkil etmektedir187. 

                                                                                                                                                                                   
M. N. ve Smith  M.A. (2008). Mobbing In The Workplace: The Latest Illustration Of Pervasive 
Individualism In American   Law, Employee Rights and Employment Policy Journal Vol. 12:  p.131-161. 
184 Fischinger P.S. (2010).  Mobbing: The German law of bullying. Comparative Labor Law Policy, J.32 
no.1.  p.251. 
185 Yıldız S. ve Kılkış İ. (2010).  Psikolojik Taciz Olgusuna 4857 Sayılı iş Kanunu Açısından Bir Bakış” , 
Çalışma ilişkileri Dergisi, Cilt:1, Sayı:1. s. 71-93. 
186 Kaya Cicerali L. (2011). Mobbinge Maruz Kalanların Kişilik Profillerine Bağlı Psikolojik Sağlıkta 
Bozulma Göstergeleri Doktora Tezi İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler Anabilim 
Dalı, İstanbul. s.7-43. 
187 Kaya Cicerali L. (2011). a.g.e.,  s.7-43. 
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4857 Sayılı iş Kanunu gereğince, kanunun 77. Maddesi kapsamında Mobbing 

konusu değerlendirilerek, işverenin işçiyi gözetme borcu bulunduğu 

belirtilebilmektedir188. 

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun 24. Maddesine göre: Hukuka aykırı olarak 

kişilik haklarına saldırılan kimse, hâkimden saldırıda bulunanlara karşı korunmasını 

isteyebilir189. 

Borçlar Kanununa göre; gerek kasten, gerek ihmal ve teseyyüp yahut tedbirsizlik 

ile haksız bir surette diğer bir kimseye bir zarar ika eden şahıs, o zararın tazminine 

mecburdur190. 

Amerika Birleşik Devletlerinde işyerlerinde mobbingin kanunlardaki yeri 

Türkiye’ye benzemektedir. Ancak eyaletlere göre yasalar değişmektedir191. 

Aşağıda, yargıya yansımış mobbingin Türkiye’de yaşanmış olan örnekleri 

verilmiştir. Mobbingin engellenmediğinde nasıl sonuçlara ulaşacağı hakkında yaşanmış 

bir kaç olayı örnek olarak gösterebiliriz: 

Örnek 1: İşe iade davası açan Arpacıoğlu, bir yılın sonunda davayı kazanmış, 

ancak işyerine gittiğinde amiri tekrar karşısına çıkarak sen burada değil yeni atamanın 

yapıldığı yerde çalışacaksın diyerek mobbinge devam etmiş, sonunda da tazminatının 

bir kısmını ödeyerek işten çıkarmıştır192. 

Örnek 2: Kasım ayında Muğla Üniversitesindeki görevine “yönetime uyumsuz 

davranışları” ileri sürülerek son verilen Lütfiye Bozdağ önce işe iade davası açmış, 

kazanmasının ardından Danıştayın da lehinde kararına üniversitenin itiraz etmesi 

sonucunda işkence davası açmaya karar vermiştir. Birleşmiş Milletler'in İşkenceyi 

Önleme Sözleşmesi'nin mobbingi "işkence" olarak tanımladığına dayanarak Türk Ceza 

Kanunu'nun 94. maddesi çerçevesinde işkence suçu işlendiği ileri sürülerek dava 

açılmıştır. Bozdağ'ın üniversitede görev yaptığı sırada rektöre oy vermemesinin 

ardından başlayan mobbing, Bozdağ hakkında Eğitim-Sen işyeri temsilcisi olması 
                                                             
188 Güngör M. (2008).  a.g.e.,  s.24. 
189 İlhan  Ü. (2010). İşyerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Tarihsel Arka Planı ve Türk Hukuk 
Sisteminde Yeri”  Ege Akademik Bakış  Cilt: 10 Sayı: 4. s.1175-1186. 
190 Demircioğlu H. R. (2007). Kişilik Hakkı İhlalinin ve Borca Aykırılığın Bir Türü Olarak İşyerinde 
Psikolojik Taciz  (Mobbing) ,   Gazi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XI, Sa.1-2. s.113-146. 
191 Çobanoğlu Ş. (2005).  a.g.e., s.139-142. 
192 (http://www.sendika.org/2007/01/mobbing-davalari-yayginlasiyor-burcu-ozcelik-hurriyet/). 
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nedeniyle "komünist" yakıştırmasıyla dedikodu yapılmasını, dekanın sürekli kendisine 

ihtar göndermesini, üniversitenin kamuoyuna "işinde yetersiz olduğuna" dair 

açıklamalar yapmasını ve yeni iş bulmasına engel olmasını içermektedir193. 

Örnek 3: 2007 yılında, Müfettiş M. Güner, bir teftiş sırasında 20 yıldır Bolu 

İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi başhekimi olarak çalışan Dr. 

Sedat Turgay'ı personelinin önünde azarlayarak küçük düşürmüş, tehdit ve hakaret 

etmiştir. Bunun ardından Turgay önce istifa sonra da intihar etmiştir. Turgay’ın 

avukatları, sanığın kurbana psikolojik ve manevi işkence uyguladığını, bu gibi durumlar 

için Avrupa'nın bazı ülkelerinde "mobbing" esaslarına göre hüküm verildiğini bildirmiş 

ve sanığın da bu hükümlere göre ceza almasını istemiştir. Turgay'ın avukatları sanığın 

Turgay'ın akıl ve ruh sağlığına yönelik etkilemelerde bulunduğunu, ruhsal olarak ona 

işkence ettiğini, bunun literatürde yeri olduğunu, o yüzden buna ceza hukuki kavramı 

içersinde bakılması gerektiğini ifade etmişlerdir. Turgay ailesinin avukatları, sanığın 

eyleminin TCK 94/1 maddesi kapsamında kalan işkence suçunu oluşturabileceği, bu 

suçtan delilleri takdir etme ve yargılama yapma görev ve yetkisinin 5235 sayılı yasa 

uyarınca Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu kanaatine göre değerlendirme yapılmasını 

istemişlerdir. Dava devam etmektedir194
.
 

1.1.10. Mobbing İle Mücadele Yolları 

Mobbing hukuken suç sayılmasına karşın bu tür davranışların, örgüt yönetimleri 

tarafından görmezden gelinebilmektedir. Bu duruma müsamaha gösterilebilmekte, 

yanlış anlamlandırılabilmekte hatta teşvik edilebilmektedir. Kurbanlar bu durum 

karşısında, nasıl bir veya savunma metodu geliştirecekleri noktasında bilinmezliğe 

sürüklenmektedirler195. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2011/2 sayılı İşyerlerinde mobbingin 

Önlenmesi Genelgesinde; 

 Mobbingle mücadeleyi güçlendirmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

İletişim Merkezi, ALO 170 üzerinden psikologlar vasıtasıyla çalışanlara 

yardım ve destek sağlanacaktır. 
                                                             
193 (https://istifhane.files.wordpress.com/2012/06/akademikhakihlalleri.pdf ), (Erişim Tarihi: 10.09.2016) 
194 (http://arama.hurriyet.com.tr/arsivnews.aspx?id=7041877) (Erişim Tarihi: 10.09.2016) 
195 Mobbingle Mücadele Sempozyumu Kapanış Bildirgesi, Mobbingle Mücadele Sempozyumu, TOBB 
ETÜ Hukuk Fakültesi – Adli Bilimciler Derneği, TOBB ETÜ Sosyal Tesisler, Ankara, 8 Ocak 2011,s.11. 
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 Çalışanların uğradığı mobbing olaylarını izlemek, değerlendirmek ve 

önleyici politikalar üretmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

bünyesinde Devlet Personel Başkanlığı, sivil toplum kuruluşları ve ilgili 

tarafların katılımıyla “Mobbingle Mücadele Kurulu” kurulacaktır. 

 Denetim elemanları, mobbing şikâyetlerini titizlikle inceleyip en kısa 

sürede sonuçlandıracaktır. 

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve 

sosyal taraflar, işyerlerinde mobbinge yönelik farkındalık yaratmak 

amacıyla eğitim ve bilgilendirme toplantıları ile seminerler 

düzenleyeceklerdir196. 

1.1.10.1. Sendiklar Aracılığı İle Yapılan Mücadele 

İlk başlarda sendikalar, çalışanların toplu sözleşme ve ücret konusundaki 

haklarını savunurken bu anlayış son günlerde değişmiştir. Sendikalar, örgütlerden iş 

güvenliği, yönetime katılma gibi taleplerde bulunmaya başlamıştır197. 

Sendikalar; 

• Kriz ortamında mobbingin yaygınlaşacağını bilmeli, 

• Üyelerini mobbinge karşı bilgilendirmeli, 

• Üyelerinden gelen şikâyetlerde arabulucu olmalı, 

• Toplu İş Sözleşmelerine mobbinge karşı mücadele için maddeler koymalı, 

• Kanunlarda iş güvenliği ve mobbingin engellenmesi için çalışma yapmalıdır198. 

Öğrenilmiş Çaresizlikten Kurtulma 

Öğrenilmiş çaresizlikte yaşanmış olumsuz deneyimlerin aşırı genellenmesi 

içinde kalmak söz konusudur. Mobbing durumunda öğrenilmiş çaresizlik içindeki 

mağdurlar, yapabilecekleri hiçbir şey yokmuş gibi düşünürler199. 

Örgütlerde görülen öğrenilmiş çaresizlikle başa çıkabilmek için, çalışanların 

inisiyatifi ele alması mümkün olacaktır200. 
                                                             
196 ÇSGB. (2014).  a.g.e., (Erişim Tarihi: 11.11.2016), Mayıs 2. Baskı. s. 31-41. 
197 BİNGÖL, D. (2006).  İnsan Kaynakları Yönetimi, Ankara, Arıkan Basım Yayım, 6. Bası.  s.321. 
198 Yıldırım T. (2010). Nasıl Kazandım, Mobbing Türkiye Zirvesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul. s.15. 
199 Minibaş-Poussard J. ve İdiğ-Çamuroğlu M. (2009). a.g.e., s.46-47.  
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Çalışanların çaresizliğin öğrenilebildiği gibi unutulabileceği düşüncesine dayanarak, 

çaresizliği yenmenin yolları; 

 Çalışanın kendini küçük görmesini engelleyici uyarılarda bulunmak 

 Çalışanın geçmişteki başarılarının hatırlatılması-vurgulanması 

 Çalışanın duygu ve düşünceleri faaliyete geçirmesini sağlamak 

Yöneticiler öğrenilmiş çaresizliğe sahip çalışanı bu yöntemlerle yeniden 

kazanabilir201. 

 

1.1.10.2. Bireysel Mücadele 

Mobbing sürecinde kadınların ve erkeklerin reaksiyonları farklılık gösterir.202 

Kadınlar konuşarak ve yazma yolunu seçerlerken, erkeklerin tepkisi buna farklılık 

göstererek öfkelenme, şiddette sarılma, bazende saldırganlık şeklinde ortaya çıkar. 

Mobbing yaşayan kişilerin endişe içinde olmaları olağandır. Kurbanların bu durumu 

uzun süre devam ettiremezler. Bu durum karşısında bazı tedbirleri alarak, bu tedbirleri 

hayata geçirmeleri gerekir. Aksi halde duygusal ve fiziksel bozukluklar kalıcı hale 

dönüşebilir203. 

Araştırmacılar mobbing davranışlarına maruz kalan kişilerin, en az seviyede 

zarar görmeleri için, aşağıdaki öneriler sıralanmıştır: 

- İlk fırsatta zorbalar yetkili üst kurumlara rapor edilmeli, eşit konumda ve üst 

ise yönetim kurulu ve insan kaynaklarına durumu açıkça ve kanıtlarıyla bildirilmelidir. 

- Gerekirse tıbbi ve psikolojik yardım alınmalı ve bu önlem kanıt olarak 

gösterilmelidir. 

- İşgören iş arkadaşları ile durumu paylaşmalı, çünkü onlarda aynı şekilde 

rahatsız olabilirler, böylece grupça başvuru daha etkili olabilir. 

                                                                                                                                                                                   
200 Kümbül Güler B. (2006). Çalışma Hayatında Öğrenilmiş Çaresizlik, Ankara, Liberte Yayınları. s.30-
38. 
201 Karslıoğlu G. (2011).  a.g.e.,  s.21-23. 
202 Arpacıoğlu G. (2004).  a.g.e., (Erişim Tarihi: 20.10.2016). 
203 Karslıoğlu G. (2011).  a.g.e., s.21-23. 



58 
 

- İşgören kendine güvenmeli ve değişimin değerine inanmalı ve sevdiği 

unsurlardan güç almalıdır. 

- Zorbalık yapan kişilerle konuşurken çalışanın kendini güvende hissetmesi 

işgörene empati yapabilme yetisi kazandırma eğitimiyle olabilir204. 

 

1.1.10.3. Örgütsel Mücadele 

  İlk olarak işyerindeki mobbingin nedeni olan örgüt içi çatışmayı önleme 

metodları bulunmalı ve bu metodlar uygulanabilir ve sürdürülebilir olmalı bu metodları 

aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: 

- Çatışan tarafları kendi grup veya bireysel hedefler dışında örgüt hedeflerine 

önem kazandırılması ve bu konuyla ilgili yöneticilerin gözetiminde mutabakat 

sağlanmalıdır, 

- Örgüt içi hiyerarşik yapı yeniden düzenlenip çalışanların ilişkileri ve yetkileri 

yapısal olarak değiştirilebilir, 

Örgütsel yapıdan kaynaklı ilişkilerden dolayı oluşabilecek mobbing için 

danışmalıklar ve gözlemcileri aktif olarak kullanılabilir hale getirilmelidir205. 

Güvensizliğin, düşük motivasyonun zayıf örgüt yapısının etkilerinin iş verimi 

üzerine etkileri önemlidir. Bu nedenle örgüt içi çekişmelerin hukuki boyuta taşınması 

iki taraf için de ekonomik olarak negatif yönlü bir eğri olduğunu düşünürsek sorunların 

insana yaklaşımlarla çözülmesi tercih edilmelidir206. 

Sonuç olarak ülkemizde mobbingle ilgili çalışmalar ve yasalarda hala açık 

olmayan ifadeler ve yetersiz kanunlar yüzünden hala mobbinge maruz kalan kişiler 

bulunmaktadır. Mobbingin ortaya çıkardığı bu iş kayıplarını ortadan kaldırmak için 

yasal alt yapı düzenleme çalışmalarının hız kazanması sağlanmalıdır.   

 

                                                             
204 Arpacıoğlu G. (2004).  a.g.e., (Erişim Tarihi: 20.10.2016). 
205 Tokat M. B. (1998).  Örgütlerde Değişim ve Değişimin Yönetimi, Dumlupınar Üniversitesi Yayın 
No:6, İİBF,     Yayın No:6, Kütahya. s. 25-29. 
206 Doğan İ. (2012). İşyerinde Psikolojik Taciz ve Yıldırmanın İşten Ayrılmalar Üzerine Etkisi: Bankacılık 
Sektöründe Bir İnceleme, Yükseklisans Tezi, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Adana. s.31-35. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

MOTİVASYON KAVRAMI 

2.1. Motivasyonun Tanımı 

Motivasyon kavramı İngilizce kökenli olan motive kelimesinden türetilmiştir207. 

Türkçe’de motivasyon için güdüleme kavramı da kullanılmaktadır.  İngilizce ve 

Fransızca’da yer alan “motive” kelimesinin Türkçe karşılığı güdü ve saik gibi 

kelimelerdir. Saik kelimesi ise Osmanlı sözlüklerine göre “sevk eden” ve “harekete 

geçirici” anlamına gelmektedir208. 

Yukarıdaki açıklamalardan farklı olarak motivasyon bir şey yapma isteğidir ve 

yapılan fiilin bireyin ihtiyaçlarını tatmin etme yeteneği sürdükçe bireyde bulunur. 

motivasyon güdülerin etkisiyle eyleme geçme ve gerçekleştirme sürecidir209. 

Motivasyon bireyin kendi iç dinamiklerinin yanında dış etkenlerlede hareket ve 

duygusal davranışlar ortaya koymasıdır210. 

Motivasyon, insan davranışlarını harekete geçiren, onun yönünü ve süresini 

belirleyen bazı unsurları içermektedir. Bu unsurlar içsel ve dışsal olarak ele 

alınmaktadır211. 

Örgütsel açıdan motivosyonun gelişim sürecine bakıldığında, çalışma 

ortamlarını kapsayıcı ve sanayi devrimiyle başlayan, üretim odaklı işçilerin fizyolojik 

ve ailevi ihtiyaçları göz önünde bulundurularak iş yeri sahiplerinin ufak jestleri yada 

üretimi düşüren çalışanları negatif yönlü zorlayıcı usullerle karşımıza çıkmış gelişerek 

günümüze kadar gelmiştir212. 

 

                                                             
207 Eren E. (2001). Yönetim ve Organizasyon. İstanbul: Beta Yayın Dağıtım. s.21-23. 
208 Eroğlu F. (2009).  Davranış Bilimleri, İstanbul, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 9.Baskı. s.15-17. 
209 Gümüş S. ve Sezgin B. (2012).  Motivasyonun Örgütsel Bağlılığa ve Performansa Etkisi, İstanbul, 
Hiperlink Yayınları, 1.Baskı. s.35-39. 
210 Donovan J. J. (2009). İş Motivasyonu, Endüstri, İş ve Örgüt Psikolojisi El Kitabı, 2.Cilt: Örgüt 
Psikolojisi, Çev. Bahar Öz, Türkçe ed. Handan Kepir Sinangil, İstanbul, Literatür Yayıncılık, 1.Baskı. 
s.15. 
211 Solmuş T. (2005). İş Yaşamında Travmalar: Cinsel taciz ve duygusal zorbalık/taciz (mobbing). İş-Güç 
Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, C.7. s.14-22. 
212 Eren E. (2004). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. 8. Baskı, İstanbul: Beta Yayım. s. 41. 
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Kurumlarda lider, üretimin cansız unsurlarını kolaylıkla kullanabilmekte ve 

girdi-çıktı ilişkisini hesaplayabilmektedir. Oysaki lider, istek, irade, bağlılık gibi bir 

takım soyut kavramlarla karşılaşır. İnsan unsurunun bu özelliği insanı çalışmaya motive 

etme ihtiyacını da beraberinde getirmektedir213. 

Bursalıoğlu, “Örgütsel motivasyonu, bir işgöreni çalışmaya başlatan ve 

devamını sağlayan etkiler bütünü” olarak nitelendirilmektedir214. 

Kurum çalışanlarını yaptıkları işe odaklayıp güdülemek işverimi açısından önem 

arz eder. Çalışanın işyerindeki hedefleri içselleştiremediği sürece örgüt hedeflediği 

amaçlara ulaşamaz Bunun için çalışanlara hem maddi hemde duygusal teşvik, ödül ve 

doyum hizmetleri sağlanmalı ve bu durum sürdürülebilir olmalıdır215. 

Motivasyonla ilgili çalışmalar, 1930’lu yılların başında Elton Mayo’nun 

önderliğinde açıklanan Hawthorne araştırmaları sonuçları ile ayrıcalıklı bir araştırma 

konusu haline gelmiştir. Neo - klasik yönetsel yaklaşımların yönetim düşünce ve 

uygulamalarına en büyük katkısı, motivasyon konusunda yapılan ve insanı sosyal ve 

psikolojik özellik ve ihtiyaçları ile ön plana çıkaran çalışmalar olmuştur216. 

2.2. Motivasyon Türleri 

Motivasyon kuramlarını açıklamadan önce motivasyon türlerine bakacak olursak 

insanı güdüleme gücü kaynağı açısından içsel ve dışsal olmak üzere iki boyutta ele 

alınır. 

2.2.1. İçsel Motivasyon 

İçsel motivasyon için herhangi bir eğitime ihtiyaç duyulmaz sadece bu durumun 

sosyal çevrede kabul edilebilir ölçülerde sınırlandırılması gerekir. İçsel motivasyona 

örnek verecek olursak nefes alma, acıkma, barınma, cinsel ihtiyaçlar örnek teşkil 

edebilir217. İçsel motivasyon bir faaliyetin direkt olarak kişinin içinde var olan ihtiyacını 

                                                             
213 Oral S. ve Kuşluvan Z. (1997). Motivasyon Konusunda Oluşturulan Yaklaşımlar ve İşletmelerde 
Motivasyonu Araştırmaya   Yönelik  Olarak Kullanılan Araçlar. Verimlilik Dergisi. s.3. 
214 Bursalıoğlu  Z. (1994). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış, Ankara: Pegem Yayıncılık. s.150-
170. 
215 Eren E. (2000).  Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Beta Yayın İstanbul. s.11. 
216 Çelik A. (2011). Profesyonel Futbol Kulüp Yöneticilerinin Çatışmayı Yönetme Stratejilerinin 
Mükemmeliyetçilik Özellikleri ve   Motivasyon Düzeyleriyle İlişkisi Doktora Tezi. s.45-49. 
217 Sabuncuoğlu Z. ve Tüz M. (2003).  Örgütsel Psikoloji, Bursa, Furkan Ofset, 4.Baskı. s.107. 
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tatmin etmeye yönelik olmasını ifade etmektir. Merak, bilme ihtiyacı ve başarma arzusu 

içsel güdülerdir. İçsel motivasyon, örneğin dağ tırmanmak gibi kişinin kendisi ile ilgili 

amaçlara veya kişisel yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik olabilir. İşin kişi 

için tatmin edici olması ve kişiye kendini gerçekleştirme fırsatı sunması kişiyi içsel 

olarak motive etmektedir218. 

Motive, kişilerin içsel dürtü ve duyguları içeren bilinç dışı gelişen davranış 

kalıplarıdır. İçsel güdüler insan davranışlarını eğitimle belirli bir kalıba 

oturtamadığından üzerinde durulması çok anlamlı değildir. Bunun nedeni kişilerin 

bilinçsiz davranışlar üzerinde etkisi alanının sınırlı olmasıdır219. İşte bağımsızlık, işin 

çalışanın içsel motivasyonunu ortaya koyabilmesi için fırsatların sunulmasıyla doğru 

orantılıdır220.Yenilikçi pradigmaların oluşturulması gereken işlerde içsel motivasyon 

örgüt açısından önemlidir221. 

2.2.2. Dışsal Motivasyon 

Dışsal motivasyon kişilerin gerekinimlerin dolaylı olarak temin edilmesi olarak 

açıklanır Örnek olarak, bir çalışana üretimi karşılığında verilen ücret çalışanı dışsal 

olarak motive eder. Ayrıca çalışanın ikramiye, terfi ve yöneticiler tarafından takdir 

edilmesi dışsal motivasyonu etkilemektedir222. 

2.3. Motivasyon Kuramları 

2.3.1. Kapsam Kuramları 

Kapsam kuramlarının odak noktası, bireysel ihtiyaçlardır. Bu yaklaşıma göre 

çalışma hayatında örgütün kapsam ve kurumsal politika hedeflerine ulaşılamamasının 

başlıca nedeni çalışanların duygusal ve maddi ihtiyaçlarının göz ardı edilmesi olarak 

                                                             
218 Osterloh M. ve Frey B. S. (2000).  Motivation, Knowledge Transform and Organisational Forms, 
Organisation Science, Vol.11,  No. 5.  pp. 538-550. 
219 Kaplan M. (2007). Motivasyon Teorileri Kapsamında Uygulanan Özendirme Araçlarının İşgören 
Performansına Etkisi ve Bir  Uygulama Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Ankara. s.41-45. 
220 Ersarı G ve Nakyiyok A. (2012).  “İşgörenin İçsel ve Dışsal Motivasyonunda Stresle Mücadele 
Tekniklerinin Rolü”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16 (1) . s. 81-101.  
221 Osterloh M. ve Frey B. S. (2000). Motivation, Knowledge Transform and Organisational Forms, 
Organisation Science, Vol.11, No. 5. pp. 538-550. 
222 Ersarı G ve Nakyiyok A. (2012). a.g.e.,  s.81-101. 
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açıklanabilir223. Kapsam teorileri bireyi motive eden etkenleri inceleyen teorilerdir. 

Kapsam teorileri, yalnız bir nokta üzerinde odaklandığı için statiktirler224.  

İşverenlerin çalışanların ihtiyaçlarını karşılama empati yapabilme ve farkındalık 

gibi yaklaşımları kullanarak çalışanların motivasyonlarını olumlu yönde yükseltmeye 

yarayan bu kuramların uygulanabilir ve sürdürülebilir olması örgüt hedeflerine ulaşma 

açısından önemlidir225. Kapsam kuramlarına göre yönetici, kişinin içinde bulunduğu ve 

kişiyi belirli yönlerde davranışa sevk eden faktörleri anlamaya, bulmaya önem 

vermelidir226. 

2.3.1.1. Maslow’ un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı 

Önem bakımından motivasyon kavramının gelişimini en iyi anlatan Maslow’un 

İhtiyaçlar Hiyerarşisidir. Amerikalı bir Profesör olan Abraham Maslow insancıl 

Psikoloji’nin önemli bilim adamlarındandır227. Maslow klinik gözlemlerinden yola 

çıkarak insan davranışlarına yön veren temel ihtiyaçların neler olduğunu saptamış ve 

bunu ilk olarak 1943 tarihli “A Theory Of Motivation” adlı makalesinde belirtmiştir228. 

Teoriye göre, yüksek seviyedeki ihtiyaçlar sadece daha alttaki ihtiyaçlar 

doyurulduğu zaman oluşur. Ancak, giderilen ihtiyaçlar insan davranışlarını etkilemez ve 

motive etmez. İnsanı, daima gideremediği ihtiyaçlar bilinçli ya da bilinçsiz olarak 

motive eder ve onun davranışlarını etkiler229.  

                                                             
223 Tınaz P. (2009).  Çalısma Yaşamından Örnek Olaylar. (İkinci Baskı). İstanbul: Beta Basım. s.31. 
224 Kurt B. (2013). İlkokul ve Ortaokul Yöneticilerinin Öğretim Liderliği Davranışlarının Öğretmen 
Motivasyonuna Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitiml Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. 
s.51-55. 
225 Barutçugil İ. (2002). Organizasyonlarda Duyguların Yonetimi. (Birinci Baskı). İstanbul: Kariyer 
Yayıncılık.s.23. 
226 Kaplan M. (2007).  a.g.e., s.41-45. 
227 Önen L. ve Tüzün M. B. (2005).  Motivasyon, İstanbul, Epsilon Yayıncılık, 1.Baskı. s.19. 
228Özer P. S. ve Topaloğlu . (2008). Motivasyon ve Motivasyon Teorileri, Liderlik ve Motivasyon: 
Geleneksel ve Güncel Yaklaşımlar, ed. Celalettin Serinkan, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, 1.Baskı. s.27. 
229 Peker Ö.ve Aytürk N. (2002). Yönetim becerileri, öğrenilebilir ve geliştirilebilir. Ankara: Yargı 
Yayınevi.   s.53. 



63 
 

  

Şekil 17. Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi230. 

                                                      

Temel Fizyolojik İhtiyaçlar; Yemek yeme, içme, dinlenme, barınma, neslini 

idame etme, giyinme ihtiyacı gibi. 

Güvenlik İhtiyacı; Ekonomik ve fiziki güven, korunma, huzur, tehdit edilmeme, 

rahatlık, güvenli çevre, uzun yaşam, ekonomik güven. 

Sosyal İhtiyaçlar; Sosyal aidiyet ve kendini kabul ettirme bulunma ihtiyacı. 

Kendini Gösterme İhtiyacı; İtibar görme, Özgüven, lider olma, yarışma 

başarma ihtiyaçları. 

Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı; Öz güven ve güçlü olma hissi, rakiplerine 

göre başarılı olma  en iyi olmak ihtiyacı. 

İhtiyaçlar hiyerarşisinde, tatmin olan bir ihtiyaç artık motive etme özelliğini 

kaybeder, ancak bir üstteki ihtiyaç güdüleyici olabilir. Her ne kadar bu teori 

yöneticilerin, çalışanların yetersizlik ve gelişim ihtiyaçları konusunda bilgi sahibi 

                                                             
230 Özgüven İ. E. (2003).  Endüstri Psikolojisi, Ankara, Sistem Ofset.. s. 25. 
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olmalarını sağlamışsa hiyerarşik bir sırada tanımlanması o kadar da büyük önem 

taşımamaktadır231.  

2.3.1.2. Alderfer’in (ERG) Var Olma, İlişki Kurma ve Gelişme İhtiyacı 

Kuramı 

Kuram, Maslow’un teorisini temel alarak geliştirilmiştir. Ancak, Alderfer’in 

kuramı ihtiyaçlar hiyerarşisi gibi değil ihtiyaçları üç seviyede gruplandırmıştır. Bunlar; 

varolma, beraber olma ve gelişme ihtiyaçlarıdır.  

Var Olma İhtiyacı 

Varolma, Maslow’un kuramında yer alan fizyolojik ve güvenlik ihtiyaçları ile; 

beraber olma, kendini gösterme ve sosyal ihtiyaçlar ile ve gelişme, kendini 

gerçekleştirme ihtiyacı ile aynı katagoridedir232. 

İlişki Kurma (Relatedness) İhtiyacı 

Kişiler arası ilişkiler geliştirmeye yönelik ihtiyaçlardır. Maslow’un sevgi ve ait 

olma ile saygınlık ihtiyaçlarından dışsal saygınlık faktörlerini (statü sahibi olma ve 

itibarlı olanaklar elde etme gibi) kapsamaktadır233.  

Gelişme (Growth) İhtiyacı 

Kişinin kendi öz potansiyelini geliştirmesiyle ilgili ihtiyaçlardır.234. Maslow’un 

teorisinde yer alan kendini gerçekleştirme ihtiyacını kapsamakta ve ayrıca başarı ve 

sorumluluk niteliğini içeren saygınlık ihtiyacının bir yönünü de içine almaktadır.235. 

 

 

                                                             
231 Sürekli D. ve Tevruz S. (1997).  Davranış Düzeltme’de Güdü Teorilerinin Katkısı. S. Tevruz (Editor). 
Endüstri ve Örgüt  Psikolojisi.(İkinci Baskı). Ankara: Şelale Matbaası.  s. 33-42.  
232 Tınaz P. (2005). Çalışma Yaşamından Örnek Olaylar, İstanbul, Beta Yayım Dağıtım A.Ş. 1.Baskı. 
s.43-49. 
233 Aşan Ö. (2001). a.g.e.,  s.21. 
234 Tınaz P. (2005). a.g.e.,  s.43-49. 
235 Özer P. S. ve Topaloğlu, T. (2008). Motivasyon ve Motivasyon Teorileri, Liderlik ve Motivasyon: 
Geleneksel ve Güncel Yaklaşımlar,  ed. Celalettin Serinkan, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, 1.Baskı. s.27-
33. 
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Tablo 3. Alderfer ve Maslow’un Teorilerinin Karşılaştırılması236. 

 

Her ne kadar İhtiyaçlar Hiyerarşisi teorisi daha ünlü olsa da ERG teorisi insan 

davranışını açıklamada daha fazla esnekliğe sahiptir ve çalışan motivasyonu açısından 

kullanışlı bir düşünme şekli önerdiği görülmektedir237. 

2.3.1.3. Herzberg’in Çift Faktör Kuramı 

Herzberg (1959), Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi’ni geliştirmiş ve iki faktör 

kuramı olarak adlandırdığı araştırmalarla desteklemeye çalışmıştır. Yaklaşık iki yüz 

muhasebeci ve mühendise kritik olay yöntemi uygulayarak veri toplamıstır. Bu 

yöntemde esas, çalışanların işlerini yaparken kendilerini en iyi ve en kötü hissettikleri 

durumu bildirmeleridir238. 

Herzberg’ e göre, motivasyonu etkileyen iki temel faktör bulunmaktadır: Hijyen 

faktörleri ve motive edici faktörler. Herzberg’ den önce, motivasyon ve motivasyon 

eksikliğinin aynı düzlemde zıt kutuplarda yer alan faktörler olduğu görüşü hakimdi. İş 

tatmininin karşıtı iş tatminsizliği değil; iş tatmininin yokluğudur. Benzer şekilde, iş 

tatminsizliğinin karşıtı iş tatmini değil; iş tatminsizliğinin yokluğudur239. Bu kuramın 

varsayımlarına göre işyerinde negatif ve pozitif yönlü ayrıştırmanın şart olduğu 

çalışanlara yönelik ödül ve mutlu edici faktörlerin oluşturularak onları negatif yönlü 

etkileyen faktörlerin birbirinden ayrılması gerekmektedir240. Hijyen faktörlerini 

sağlamadan sadece motive edici faktorleri sağlamak, personeli motive etmeye 

                                                             
236 Can H. (2005).  Organizasyon ve Yönetim, Ankara, Siyasal Kitabevi, 7.Baskı. s.79. 
237 Özer P. S. ve Topaloğlu, T. (2008). a.g.e., s.27-33. 
238 Baysal C. ve Tekarslan E. (1987).  Davranış Bilimleri. (Birinci Baskı). İstanbul: Bayrak Matbaacılık. 
s.149. 
239 Kurt B. (2013).  İlkokul ve ortaokul yöneticilerinin öğretim liderliği davranışlarının öğretmen 
motivasyonuna  etkisi. Yüksek Lisans  Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitiml Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 
s.51-55. 
240 Deniz M. (2005). İsletme Yonetiminde Motivasyon. M. Tikici. (Editor). Orgütsel Davranış 
Boyutlarından  Seçmeler. (Birinci Baskı).   Ankara: Nobel Yayıncılık.  s.126-127. 
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yetmeyecektir241. Bu koşulların yokluğu halinde bireylerin çalışması tehlikeye düşer; 

çalışan işten ayrılmayı düşünebilir242. 

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi ile Herzberg’in yaklaşımı karşılaştırılacak 

olursak aslında bu iki görüş temelde birbirine yakındır. Diğer bir deyişle, Maslow’un 

fizyolojik, güvenlik ve sevgi ihtiyaçları, Herzberg’in hijyen etmenleri ile özdeş 

olmaktadır. Diğer taraftan Maslow’un değer, başarı takdiri, terfi ihtiyçcları ile kendini 

geliştirme ve çevrede tanınma ihtiyaçları ise Herzberg’in özendirici (teşvik edici) 

faktörleriyle eş anlamlı olmaktadır243. 

 

Şekil 18. Herzberg’in Çift Faktör Teorisi244. 

                                                                                        

Bu kuramın yöneticilere mesajı açıktır. Yöneticiler hijyen faktörleri sağlayarak,  

iş tatminsizliğini giderirler, fakat motivasyonu sağlayamazlar. Diğer taraftan; takdir, 

işin niteliği, zorluğu, kişisel gelişim fırsatları gibi güçlü motive edici faktörleri de 

yerinde ve zamanında kullanarak yüksek tatmin ve performans elde edebilirler245. 

 

 

   

 

                                                             
241 Koçel T. (2010). İşletme Yöneticiliği, İstanbul, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., (Genişletilmiş) 
12.Baskı. s.97-103. 
242 Tınaz P. (2009).  a.g.e., s.31. 
243 Tevruz S. (2002).  a.g.e.,  s.71. 
244 Koçel T. (2010).  a.g.e.,s.97-103. 
245 Barutçugil İ. (2002).  a.g.e.,  s.23. 
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2.3.1.4. McClelland Başarı İhtiyacı Kuramı  

Başarı ihtiyacı insanların çoğunda potansiyel olarak vardır. Ancak herkes bu 

ihtiyacın ortaya çıkmasını sağlayacak ortamı ve fırsatı bulamayabilir246. McClleland’ a 

göre yüksek başarı ihtiyacı; başarı için bireysel sorumluluk ve belirli ölçüde risk alma, 

elde edilen performansa ilişkin yeterli ve zamanında bir geribildirim almak amacıyla 

duyulan şiddetli arzuyla tanımlanır247. 

Başarı İhtiyacı (Achievement Needs): 

Teorisyene göre insanların kendi çalışma alanlarında en iyi olma ve mükemmeli 

arama duygularının altında başarı ihtiyacı yatmaktadır.248. Başarı ihtiyacı insanların 

çoğunda potansiyel olarak vardır. Ancak herkes bu ihtiyacın ortaya çıkmasını 

sağlayacak ortamı ve fırsatı bulamayabilir249. 

 

İlişki Kurma(Bağlılık) İhtiyacı (Affiliation Needs) 

Sevgi, ait olma ve bağlı olma ihtiyacıdır. Başkaları ile ilişkiye girmeyi, grup 

üyesi olmayı ve sosyal ilişkiler geliştirmeyi ifade eder.250 . Bu ihtiyacın temelinde 

kişinin kendi dışındaki insanlar ve gruplar ile ilişki içinde bulunması yer alır. Bazı 

kişilerde ilişki kurma eğilimi kuvvetli iken bazılarında ise bu eğilim zayıftır.251. 

Bazı kişiler için çalışma hayatında başarma duygusundan çok sosyal ilişkiler 

kurmak önemlidir. İlişki kurma ihtiyacının yüksek olan kişiler tek başına değil diğer 

çalışanlarla birlikte çalışmayı tercih eder ve nihai ürünle olduğu kadar işin yerine 

getirilme süreciyle de yakından ilgilidirler 252. İlişki kurma ihtiyacı yüksek olan kişilerin 

ortak özellikleri şu şekilde ifade edilebilir 253. 

• Bu kişiler diğerleriyle arkadaşlık ve duygusal ilişki içine girmek isterler, 

• Diğerleri tarafından sevilmekten hoşlanırlar, 

                                                             
246 Eroğlu F. (2009).  Davranış Bilimleri, İstanbul, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 9.Baskı. s.15-17. 
247 Tınaz P. (2000).  Çalışma Yaşamında Motivasyon Kuramları. İstanbul: Mercek Yayıncılık.  s.95. 
248 Eren E. (1996). Yönetim ve Organizasyon, İstanbul, Beta Basım Yayım Dağıtım, 3.Baskı, Mart . s.113. 
249 Eroğlu F. (2009).  a.g.e.,  s.15-17. 
250 Önen L. ve Tüzün M. B (2005).  Motivasyon, İstanbul, Epsilon Yayıncılık, 1.Baskı, s.19. 
251 Şimşek M.S., Akgemci T, ve Çelik A. (2003).  Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış. 
(Üçüncü Baskı). Konya: Adım Ofset. s.61. 
252 Önen L. ve Tüzün M. B. (2005).  Motivasyon, İstanbul, Epsilon Yayıncılık, 1.Baskı.  s.19. 
253 Can H. (2005). a.g.e., s.79. 
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• Parti, kokteyl gibi sosyal faaliyetlerden zevk alırlar 

• Bir gruba katılarak kimlik duygusuna erişmek isterler. 

Ancak bu ihtiyaç kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Kişileri arkadaş 

aramaya ilişki kurmaya iten farklı sebepler vardır. Bunlardan bir tanesi kişinin 

gerçekten iyi bir arkadaşlıktan hoşlanmasıdır. Diğeri ise kişilerin para, çıkar ve diğer 

maddi ödüllerden yararlanmak için başkalarıyla arkadaşlık kurma istekleridir.254.  

Güç İhtiyacı (Power Needs): 

Güç ihtiyacı yüksek olan kişilerin ortak özellikleri şunlardır 255;  

• Diğer kişileri etkilemek ve kontrol etmek isterler, 

• Lider olacak pozisyonlar arar, diğerleri ile yarışmayı severler, 

• İyi konuşmacı ve tartışmacıdırlar, 

• Mantıklı düşünür, hislerine yenilmezler, 

• Öğretici olmaktan ve topluluğa hitap etmekten hoşlanırlar. 

Ancak bu güç ihtiyacı kişisel büyümeye değil örgütsel hedeflere ulaşmaya 

yönelik olmalıdır. 1983 yılında Stahl’ın yedi ayrı işletmeden 1649 kişi üzerine yaptığı 

bir araştırmanın sonucuna göre başarı ve güç ihtiyacı yüksek olan kişilerin yönetim 

motivasyonları da yüksek çıkmıştır 256. 

 

 

 

2.3.2. Süreç Kuramları  

Kapsam Kuramları davranışları bilinçaltından canlandıran ve motive eden tatmin 

edilmemiş ihtiyaçlar gibi içsel faktörler üzerinde dururken süreç teorileri insanların 

çevrelerini nasıl algıladıklarını ve sürekli olarak nasıl tepki verdiklerini ele alır257. 

                                                             
254 Eroğlu F. (2009). a.g.e.,  s.15-17. 
255 Aşan Ö. (2001). Motivasyon, Yönetim ve Organizasyon, ed. Salih Güney, Ankara, Nobel Yayın 
Dağıtım.  s.21. 
256 Önen L. ve Tüzün M. B. (2005).  a.g.e.,  s.19. 
257 Barutçugil İ. (2002).  a.g.e.,  s.23. 
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Süreç kuramları motivasyonun oluşumunu ve oluşum aşamalarını araştıran teori 

grubudur. Süreç teorileri ihtiyacın doğuşundan doyumuna kadar gözlemlenebilen 

motivasyon sürecinin niteliğini tanımaya çalışır258. 

Lawler ve Porter’ın Geliştirilmiş Beklenti Kuramı, Vroom’un Beklenti 

Kuramı, Adams’ın Eşitlik Kuramı, Skinner’ın Pekiştirme Kuramı, ve Locke’n Amaç 

Kuramı başlıca süreç teorileridir.   

2.3.2.1. Lawler ve Potter Geliştirilmiş Beklenti Kuramı  

Lawler ve Potter Vroom’un Beklenti kuramınıa dayanarak kendi kuramlarını 

geliştirmiştirler. Bu kurama göre kişinin motive olma derecesi valens ve beklenti 

tarafından etkilenmektedir. Teorinin temel varsayımına göre kişinin çabası iki temel 

faktöre bağlıdır: Belirli çıktılara atfettiği değer ve kişinin bu çabası sonucunda ödül elde 

edeceği inancın derecesidir259. 

Teoriye getirilen diğer ilave de kişinin kendisi için algıladığı rol ile ilgilidir. Rol 

kavramı kısaca beklenen davranış türleri olarak tanımlanabilir260. 

Beklenti teorilerinin temelini oluşturan Vroom’un beklenti değer teorisi ve 

Lawyer-Porter’ın geliştirilmiş beklenti teorilerinin ortak noktaları şunlardır261. 

Birey, farklı davranış yolları içinden kendi davranışının, kendisi için uygun bir 

sonuç ile neticelenip neticelenmeyeceği düşüncesinden etkilenir. 

 Birey, belli bir davranışta bulunmanın uygun bir sonuçla neticeleneceğini 

düşünebilir.  

 Diğer faktörlerin eşit olduğu durumlarda, birey kendisine en verimli sonucu 

verecek şekilde davranmaya çalışır.  

                                                             
258 Ergül H,  F. (2005).  Motivasyon ve Motivasyon Teknikleri, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 4, 
Sayı 14.  s. 67-79. 
259 Steers R. M.ve Porter L.W. (1987).  Motivation And Work Behaviour, Mcgraw-Hill Publishing 
Company, 4th  Edition. s.317. 
260 Koçel T. (2010).  a.g.e.,s.97-103. 
261 Eroğlu F. (2009).  a.g.e.,  s.15-17. 
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Şekil 19. Lawler ve Porter’ın Geliştirilmiş Beklenti Kuramı262. 

Her çalışan başarılı olabilmek için örgütün kendisine yüklediği rolle ilgili uygun 

bir rol algısına sahip olmalıdır. Yanlış rol algıları rol çatışmalarına yol açarak başarıyı 

olumsuz etkileyebilir ve olumlu performansı engelleyebilir263. Motivasyonu arttırmak 

için, yönetici, çalışanların ihtiyaçlarını belirlemeli, organizasyonda kabul edilebilir 

sonuçları tanımlamalı ve çalışanların amaca ulaşmak için gerekli desteğe sahip 

olmalarına imkân tanımalıdır264.  

2.3.2.2. Vroom’un Beklenti Kuramı  

Victor Vroom 1964 yılında “Work And Motivation” eserinde sunmuş olduğu 

Beklenti Teorisi ile motivasyon konusuna büyük katkılarda bulunmuştur. Bu teoriye 

göre insanların iş ve görevlerindeki başarıları ihtiyaçların giderilmesinden ziyade 

onların ödüllendirilmiş davranışları sonucu oluşmaktadır. Teoriye göre motivasyon  

kişinin amacı ve tercihleri ile bu amaçları başarmadaki beklentileri ile 

açıklanmaktadır265. 

Vroom’un Beklenti Teorisinin üç temel kavramı bulunmaktadır: Valens:V 

(arzulama derecesi), beklenti (expectancy: E) ve araçsallık (instrumentality: I). Bu teori 

Valens, Instrumentality ve Expectancy kelimelerin baş harflerinden oluşan VIE teorsi 

                                                             
262 Koçel T. (2010).  a.g.e.,s.97-103. 
263 Tozkoparan G. (2008). Motivasyonda Süreç Kuramları”, Liderlik Ve Motivasyon: Geleneksel ve 
Güncel  Yaklaşımlar, Ed. Celalettin Serinkan, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, 1.Baskı.  s.63. 
264 Kurt B. (2013).  a.g.e., s.51-55. 
265 Güney S. (2011).  Davranış Bilimleri, Ankara, Nobel Yayınevi, 6.Baskı.  s.7-11. 
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olarak da bilinmektedir. Beklenti teorisine göre kişiler gerçekleştirmeyi düşündükleri 

bir eylemden önce kendilerine üç tür soru sorarlar 266: 

 Eğer bir eylemi gerçekleştirme çabasında bulunursam başarılı olabilir miyim? 

(Beklenti) 

 Başarılı bir eylem istenen çıktının elde edilmesine yol açacak mıdır? (Araçsallık) 

 Bu çıktıları ne kadar arzuluyorum ya da onlara ne kadar değer veriyorum? 

(Valens) 

Valens kavramı bir kişinin belirli bir çaba ya da gayret sarf ederek elde edeceği 

ödülü arzulama derecesidir267:      

 

Şekil 20. Beklenti Teorisi268. 

Kuramın birinci kavramı beklentidir. Kavram 0’dan +1’e kadar çeşitli 

değerler alır. Sıfır noktasında bir eylemin sonuç doğurma olasılığı yokken +1 

noktasında belirli bir sonuç doğuracağı kesindir269. 

Kuramın ikinci kavramı araçsallıktır. Araçsallık yüksek verimlilik gibi birinci 

derece sonucun ücret gibi ikinci derece sonuca yol açma olasılığıdır. Örneğin, bir 

kişinin daha yüksek bir başarı göstermesinin nedeni terfi etme isteği ise birinci derece 

                                                             
266 Statt D. A. (2004).  Psychology And The World Of Work, New York, Palgrave Macmillan, 2nd 
Edition. s.17-39. 
267 Koçel T. (2010).  a.g.e.,s.97-103. 
268 Barutçugil İ. (2002).  a.g.e.,  s.23. 
269 Karaman F. (2010).  İşletmede Motivasyon ve Verimlilik, İstanbul, Etap Yayınevi, 1.Baskı.  s.49. 
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sonuç olan başarı gösterme ikinci derece sonuç olan terfi için bir araçtır.270. Araçsallık 

elde edilen bir çıktının arzu edilen başka bir çıktıyı elde etmek için araç olma 

boyutudur271. 

Üçüncü kavram Valens kavramıdır. Kişinin çeşitli alternatifler arasından belli 

bir alternatif seçme nedeninin şiddetini ifade etmektedir. Bu kavram kişiden kişiye 

farklılık gösterir. Kişiler belirli bir sonuç ya da ödül için olumlu veya olumsuz, ya da 

kayıtsız bir davranış içerisinde olabilirler. Eğer kayıtsız kalmışlarsa arzulama derecesi 

valens sıfırdır. Arzulama derecesinin pozitif olması (+) için kişinin bu sonucu ya da 

ödülü elde etmeye önem vermesi gerekir. Negatif (-) olması için ise kişi ödülü elde 

etmeye gayret sarf etmeyecektir272.   

Örgütte astlara başarı sağlamaları için yeterli eğitim verilmelidir ve başarıyı 

engelleyici faktörler ortadan kaldırılmalıdır. Ayrıca yöneticiler astlarına güven duygusu 

aşılamalı ve örgütteki ödül sistemi çalışanların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 

oluşturulmalıdır273.   

2.3.2.3. Adam’s Eşitlik Kuramı  

Sosyal psikolog J. Stacy Adams tarafından geliştirilen eşitlik teorisinin ana fikri 

insanların iş ilişkilerinde kendilerine eşit davranmalarını istemeleridir. Eşit davranma 

insanı motive eden önemli bir faktördür274.  

Teori iki değişken arasındaki ilişkiye dayanmaktadır: Girdiler ve çıktılar. 

Çalışanların işten aldıkları ödüller (çıktılar) ile işe verdiklerine (girdiler) ilişkin algıları 

bulunmaktadır. Çalışanlar çıktı-girdi oranını uygun diğer kişilerle karşılaştırırlar. Eğer 

oran uygun bulduğumuz kişiler ile karşılaştırıldığında dengeli ise eşitlik durumundan 

söz edilir. Bu durumda adalet yürürlüktedir. Eğer durum dengede değilse eşitsizlikten 

söz edilir. Daha düşük düzeyde ödüllendirildiğimizi düşündüğümüzde bu durum öfkeye 

dönüşür, daha yüksek düzeyde ödüllendirildiğimizi düşündüğümüzde ise suçluluk hissi 

devreye girer. Adams bu eşitsizlik durumu sonucunda kişinin durumu tekrar eşitlik 

                                                             
270 Tozkoparan G. (2008).  a.g.e., s.63. 
271 Statt D. A. (2004).  a.g.e.,  s.17-39. 
272 Eroğlu F. (2009).  a.g.e.,  s.15-17. 
273 Güney S. (2011).  Davranış Bilimleri, Ankara, Nobel Yayınevi, 6.Baskı.  s.7-11. 
274 Güney S. (2011).  a.g.m., s.7-11. 
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durumuna getirmek adına bir davranışta bulunmak için motive olacağını öne 

sürmektedir275.   

Yöneticiler çalışanların kendilerinin elde ettikleri ile diğerlerinin elde ettiklerini 

karşılaştırdıklarını bilmeli ve eşitsizlik olarak algılanabilecek davranışlardan 

kaçınılmaya dikkat etmelidir. Ücret artışı ya da başka bir ödül kişiler arasında eşitsizlik 

oluşturuyorsa genel anlamda motivasyonu olumsuz etkileyecektir. Bu yüzden 

yöneticiler eşitlik duygusu yaratmaya çalışmalı ve çıktıları dengede tutarak çalışanların 

motivasyonunu artırmalıdır276.  Bu teori pek çok araştırma ile doğrulanmıstır. Ancak 

burada yöneticileri bekleyen en önemli sorun, çalışanların kendi girdi ve çıktılarını nasıl 

ölçtükleri, kimlerle karşılaştırdıkları ve karşılaştırma yaptıkları kişinin girdi ve 

çıktılarını ne şekilde değerlendirdiklerini tahmin etme konusundaki zorluktur277. Bunlar; 

bireyin kendi girdi ve çıktılarının diğerlerininkinden büyük olması, kendi girdi ve 

çıktılarının diğerlerininki ile eşit olması ve de kendi girdi ve çıktılarının 

diğerlerininkinden küçük olmasıdır. Aleyhine bir eşitsizlikte birey düşük, eşitlikte 

yüksek ve lehine eşitsizlikte ise daha ılımlı bir motivasyon ve tatmin seviyesi 

gösterecektir278. 

2.3.2.4. Hackman ve Oldman İş Özellikleri Kuramı  

Hackman ve Oldman tarafından geliştirilen iş özellikleri teorisi, özellikle birey ve işi 

arasındaki ilişkiye yoğunlaşmaktadır. Hackman ve Oldman, neden birtakım işlerin 

diğerlerine nazaran içsel olarak daha motive edici olduğunu açıklamıştır. Bu teori, işin 

belirli özelliklerinin motivasyonu etkilediğini vurgulamıştır. Teoriye göre, işyerinde, 

çalışanın kalitesine ve iş tecrübesine uygun değişimler yapılarak işin yeniden 

tasarlanması ve çalışanların verimliliğinin arttırılması hedeflenmelidir. Model, belirli iş 

özellikleri, motivasyon ve iş başarımıyla ilgili psikolojik durumlar, iş sonuçları ve 

gelişme ihtiyaç gücü arasındaki karşılıklı ilişkilere dayanır279.    

İş özellikleri modeli, işlerin motive edici potansiyellerini arttırabilmek için 

değişik alternatifler belirler. Bunlardan bazıları; iş zenginleştirme, iş genişletme ve işin 
                                                             
275Robbins S.P. ve Judge T. A. (2012).  Essentiels Of Organizational Behaviour, England, Pearson 
EducationLimited, 11th Edition.  p.23-25. 
276 Tınaz P. (2009).  a.g.e.,  s.31. 
277 Tetik D. ve Pala T. (2009). Turizm İşletmelerinde Motivasyon. Z. Sabuncuoğlu. (Editor). Turizm 
İşletmelerinde Örgütsel Davranış. (Birinci Baskı). Bursa: Mkm Yayıncılık., s.83-100. 
278 Kurt B. (2013).  a.g.e., s.51-55. 
279 Can H. (2005).  a.g.e.,s.79. 
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yeniden tasarlanması olarak düşünülebilir. İşin özellikleri çalışanların motivasyonu 

üzerinde etkili olması sebebi ile işin motivasyonu arttırıcı şekilde düzenlenmesine 

ihtiyaç duyulmaktadır280.  

2.3.2.5. Skinner Pekiştirme Kuramı  

Pekiştirme kuramına göre geliştirilen belli bir davranış sonunda kişi haz hissi 

duyarsa bu davranış pekişir aksi taktirde kötü ve acı bir hissi tekrar etmeyecektir281.  Bir 

başka tanımda ise kurama göre “asıl olan davranışlardır”. Bireyin iç dünyası ve duygu 

yönü büyük önem taşımaz. Önemli olan onun ne yaptığıdır. Örgütte yönetici; ödülleri 

deneme, görme ve deneyim yöntemleriyle bulur ve davranışın devamlılığını sağlayan 

ödüllendirme çalışmalarında bulunur282.  

Olumlu Pekiştirme: Olumlu pekiştirme aracı olarak ödüller kullanılır. Ücret ve 

maaş artışı gibi kişiye dışarıdan verilen maddi unsurlar niteliğindeki ödüller dışsal 

ödüllerdir. Övme, dostça tavır gösterme gibi kişinin içindeki unsurlara da içsel ödül 

denir283. 

 Olumsuz Pekiştirme: İstenmeyen bir davranışın meydana gelmesini önlemek 

için başvurulan bir yöntemdir. Olumsuz pekiştirme ile mevcut bulunan istenmeyen bir 

sonucun giderilmesine çalışılır ve aynı anda arzu edilen veya gerçekleşmesi istenen bir 

davranışın doğmasına neden olunur284.  

 Son Verme: Bir davranışı ortadan kaldırma, ortaya çıkışını bütünüyle yok etme 

tedbirlerinden oluşur. Böylece yapılmış olan fakat istenmeyen bir hareket bir daha 

tekrarlanmayacak ve pekiştirme süreci gerçekleşmeyecektir. Örneğin, işe geç gelen 

çalışanlar yıl değerlemesinde önemli bir zamdan mahrum kalacaklarını bilirlerse geç 

kalma alışkanlıklarını terk edeceklerdir285. 

Cezalandırma: İstenmeyen davranıştan kişileri kaçındırmak için cezaya 

başvurulur. Ceza böyle bir davranışın tekrarlanmamasını sağlamakla birlikte gerçekte 

                                                             
280 Kurt B. (2013).  a.g.e., s.51-55. 
281 Eren E. (1996).  a.g.e., s.113. 
282 Aktaş A. (2002).  Turizm İşletmeciliği ve Yönetimi. (İkinci baskı). Antalya: Azim Matbaa. s.170-192. 
283 Koçel T. (2010).  a.g.e.,  s.97-103. 
284 Eroğlu F. (2009).  a.g.e.,  s.15-17. 
285 Eren E. (1996).  a.g.e.,  s.113. 
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istenen bir davranışın ortaya çıkmasını sağlayamaz286. Cezanın yönetimce istenen 

davranışları yaptırıcı gücü yoktur287.  

2.3.2.6. Locke Amaç Kuramı (Goal Setting Theory) 

Edwin Locke tarafından 1960’ların sonunda geliştirilen teoriye göre, bireylerin 

belirlediği amaçlar, onların motivasyon seviyelerini de belirleyecektir. Bireylerin 

tatminine önem verdikleri amaçları takip ettikleri düşünülür. Bu da demektir ki, yemek, 

para, ikramiye, sevgi, beğeni elde etmek için davranışta bulunurlar ve böylelikle 

ihtiyaçlarını tatmin etmiş olurlar288. 

Bu kurama göre “asıl olan davranıslardır”. Bireyin iç dünyası ve duygu yönü 

büyük önem taşımaz. Önemli olan onun ne yaptığıdır. Örgütte yönetici; ödülleri 

deneme, görme ve deneyim yontemleriyle bulur ve davranışın devamlılığını sağlayan 

ödüllendirme çalışmalarında bulunur289. Ulaşılması zor amaçlar kolay amaçlara göre 

daha yüksek düzeyde performans ile sonuçlanır ve sonuçlara ilişkin geribildirimin 

olması da olmamasına oranla daha yüksek performansa neden olur290. 

Amaç kuramı, çeşitli yönetim uygulamaları ve özellikle amaçlara göre yönetim 

uygulamalarında yer almaktadır. Yönetim alanında önemli olan bu konu, 

organizasyonun amaçları ile kişinin belirlediği amaçlar arasındaki uygunluktur. 

Yöneticinin hedefi, amaç belirlemede astlarında katkısını alarak bu uygunluğu 

sağlamaktır291.    

Amaçlar varılmak istenen sonucu ifade etmektedir ve bireysel ya da örgütsel 

olabilir. Bireysel amaçlar kişilerin arzu ettikleri durumu ifade eder. Örgüt içindeki 

bireysel amaçlar iyi tanımlanmalı ve örgütün amaçlarına ters düşmeyecek şekilde 

hazırlanmalıdır292. Amaç kuramı üzerine yapılan çalışmalar örgütlerde planlama, 

kontrol, personel değerlemesi gibi konularda Peter Drucker tarafından geliştirilen 

Amaçlara Göre Yönetim felsefesinin temelini oluşturmuştur. Daha sonra amaçlara göre 

                                                             
286 Eroğlu F. (2009). a.g.e.,  s.15-17. 
287 Eren E. (1996).  a.g.e.,  s.113. 
288 Koçel T. (2010).  a.g.e., s.97-103. 
289 Aktaş A. (2002). a.g.e.,  s.170-192. 
290 Robbins S.P.ve Judge T. A. (2012).  a.g.e.,  p.23-25. 
291 Silah M. (2005). Sosyal Psikoloji Davranış Bilimi. (İkinci Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık. s.162. 
292 Şimşek  M.S., Akgemci T, ve Çelik A. (2003).  a.g.e.,  s.61. 
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yönetim de geliştirilerek Amaçlara ve Sonuçlara Göre Yönetim uygulamaları 

başlatılmıştır293.   

2.4. Motivasyonda Özendirici Araçlar 

Kişinin yaptığı işe kendi ilgi ve zevklerinden dolayı motive olduğunda, 

başkalarının bunu kişiye empoze etmesiyle motive olduğu durumdan daha fazla yaratıcı 

katkı sağladığı ortaya çıkmıştır294. Bununla birlikte yönetici, maiyetinin dinamik ve 

bütün gayretlerinin üretime katılması için motivasyonu gerekli kılar295. Motivasyonda 

temel amaç ise, çalışanların istekli, verimli ve etkili çalışmalarını sağlamaktır296. Ancak 

bunu başarabilmek için çalışanları çok iyi tanımak gerekir. Çünkü insan davranışları 

çok karmaşık ve anlaşılması güçtür297. Bu yüzden “Çalışanlar nasıl motive olabilir? Ne 

gibi yöntemler kullanılarak çalışanların iş tatmini ve doyum düzeyleri arttırılabilir? 

İnsanların bireysel ve örgütsel amaçlara ulaşmasını sağlayan güç nereden ve hangi 

yollarla sağlanabilir298? şeklinde çeşitli sorular sorularak insanları motive eden 

özendirici araçlar tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Motivasyonu teşvik araçlarının incelenmesine geçmeden önce üzerinde 

durulması gereken noktalardan birisi de çalışanları motive eden bir kurumun 

özelliklerinin neler olduğu ya da olabileceğidir. Herman, “Tercih Edilen Bir İşveren 

Olmak” isimli kitabında, çalışanları işte tutmanın önemli noktalarını şu şekilde 

açıklamaktadır299;  

 Kurumun saygınlığı 

 Örgüt kültürü 

 Liderlik 

 Kişilere ilgi 

 Gelişme ve fırsat 

                                                             
293 Tozkoparan G. (2008). a.g.e., s.63. 
294 Tuna M. ve Türk M. (2006). Kamu ve Özel Sektör Matbaa İşletmelerinde Çalışanların İçsel 
Motivasyon Düzeylerinin Karşılaştırılması, Ankara,  s.4. 
295 Zeyyat Sabuncuoğlu. (1984). Çalışma Psikolojisi, Uludağ Üniversitesi Yayınları, Bursa. s.27. 
296 Armstrong, M. (1984). A Handbook for Personal Management Practice”, 2nd.Edition, London, s.72. 
297 Sağlam, G. (1996). Yöneticilerin Bir Kişilik Değişkeni Olarak Denetim Noktası  ve Özendirme 
Araçlarına Yaklaşımları, GÜ-Sosyal Bilimler  Enstitüsü, Yayınlanmamış Master Tezi, Ankara, s.90. 
298 Eren, E.  (1996). a.g.e.,  s.62. 
299 Wennar, T. ve Anderson, A.  (2002). Çalışanlar Gerçekten Ne İster?. 
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 Anlamlı iş 

Bir başka kaynakta ise, kurumda hâkim olması gereken özellikler şu şekilde 

sıralanmaktadır: 

 Açık ve net vizyona sahip olmak 

 Çalışanların kabul ettiği ve benimsediği değerlere sahip olmak 

 Çalışanlara ve onların kuruma katkılarına saygı duymak 

 İşin özelliklerine uygun kişileri işe almak 

 Çalışanlar tarafından gurur kaynağı olarak algılanmak 

 Çalışanlara örnek olacak yönetici tavırları sergilemek 

2.4.1. Ekonomik Motivasyon Araçları 

Geleneksel ekonomik kuram modelinde girişimcinin temel amacı, gelirini 

artırarak kendi çıkarlarını maksimize etmek olduğu ve motivasyon faktörlerine bu 

açıdan baktığı bilinmektedir300. Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 

çalışanlar için ise en önemli özendiriciler, gelir ve güvenliktir301. 

İş görenin korkusu başlıca gelir kaynağı olan işini kaybetmesi olduğunda, 

yönetimin kendisinden beklediğini vermeye çalışacaktır302. Bu nedenle, motivasyon 

faktörleri içerisinde aşağıda belirtilen ekonomik özendirme araçları, diğer araçlardan 

daha etkili olacaktır.  

2.4.1.1. Ücret 

Organizasyonlarda, düzenli bir temele dayalı olarak verilen görevlerin 

gerçekleştirilmesi amacıyla işveren tarafından çalışanlara bedensel veya düşünsel çaba 

karşılığı303, verilen başlıca ödül ücrettir304. Ücret sisteminin dayandığı temeller 

şunlardır: 

                                                             
300 Ertürk, M. (2000). Otel İşletmelerinde Çalışanların Verimliliğini Artırmaya Yönelik Teşvik Araçları ve 
Bunların Bölümler Arası Farklılıkları, Gazi Üniversitesi Doktora Tezi, Ankara. s.73. 
301 Sapancalı, F. Çalışanların Güdülenmesinde Kullanılan Özendirici Araçlar, Verimlilik Dergisi, MPM 
Yayınları, S.4, 1993, s.59. 
302 Ertürk, M. (2000) a.g.e. s.73. 
303 Artan, S. (1997). Ücret Yönetimi, Human Resources Dergisi, 1 (9). s.34. 
304 Pitts, C. (1995). “Motivating Your Organizations, Achieving Business Success Through Reward and 
Recognitions”, McGraw Hill Comp., London. s.14. 
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 İşletmede görülen işin önemi 

 Yönetimin kişinin yeri ve değerini belirlemedeki standardı305  

 Bir tatmin kaynağı306  

Opsahl ve Dunette, işgörenlerin iş başındaki davranışlarını etkilemede paranın 

rolüne değinen teorileri şu şekilde özetlemişlerdir307.  

 İlk olarak, para, kişilerin ihtiyaçlarının şiddetine ve önemine göre değer kazanan, 

ihtiyaçlarını gideren genel bir vasıtadır. Değer verilen bir sonuca ulaşmada kabul 

gören, birçok değişik arzu ve ihtiyacın aynı anda giderilmesini sağlayan bir 

araçtır. Kişinin endişelerini azaltan bir unsur ve etkili bir genel teşvik aracıdır308. 

 İkinci olarak, örgüt üyesi işgörenin başarı ve yeteneğinin bir ölçütü, örgüt ve 

toplum içindeki yeri ve konumunu gösteren güç309, prestij ve statü sağlayan bir 

araçtır. 

 Üçüncü olarak, para, diğer ödüllerle birlikte sunulması nedeniyle, genellikle 

şartlanmış bir takviye aracı rolü oynar. Böyle bir takviye unsuru, şarta bağlanmış 

ödüllerin kullanılmasını gerektiren durumların sürekli olmasından dolayı etkili 

olur. 

 Dördüncü olarak, paranın diğer ödüllere her zaman eşlik etmesi, para için yeni, 

bilinçli bir tercih oluşturur. Büyük bir olasılıkla para, çeşitli güdüleme araçları 

ile birlikte kullanılırsa, genelleşmiş koşullara uygun bir ödül haline gelir. 

 Beşinci olarak para, işgöreni tatminsizliğe sürüklemekten kurtaran, fakat çalışma 

azmi vermeyen bir koruyucu faktördür310. 

 Altıncı olarak, işgörenin aldığı ücretin adil olup olmadığı hakkındaki düşüncesi, 

ücretin üretimde bir uyarıcı olarak etkinliğini belirler311. 

                                                             
305 Steers R.M. and Porter L.W. (1975). Motivation and Work Behavior”, New York, NY: McGraw-Hill, 
Inc,   s.141. 
306 Steers R.M. and Porter (1975) s.141. 
307 Chung, K.H. (1972). “Incentive Theory and Research” Çev. Oya ÇİTÇİ, TOAİE Dergisi, 5 (4). s.28. 
308 Açıkalın, Ç.  (1996). Örgütlerde İnsan Kaynağının Personel Yönetimi, Personel Eğitim Merkezi 
Yayınları, Ankara. s.177. 
309 Luthans, F.  (1992). “Organizational Behavior, McGraw Hill İnc., New York.  s.206. 
310 Bingöl, D. (1990), s.247. 
311 Pitts. (1995).  a.g.e.,  s.14. 
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2.4.1.2. Primli Ücret 

Otomatik bir standart yerine kişisel değerlendirmeye dayanan prim verme 

yöntemi de, başvurulan bir mali özendirme aracıdır312. İş görenleri, almış oldukları sabit 

ücretin dışında kalan ve daha verimli çalışmaya özendirmek amacıyla verilen ek ücrete 

“prim” denir313. Primli ücret sistemleri, işgörenin ücreti ve ücret gelirini doğrudan 

etkileyen ve özellikle işgörenin ücret tatminine ulaşmasında önemli payı olan 

sistemlerdir. Bu sistemler, doğrudan bireyi hedef alırlar. 

Bu sistemlerin amacı, personelin daha çok ve daha verimli çalışmaya teşvik 

edilmesi, temel niteliği ise; çaba ve kazanç eşitliğinin sağlanması, işgörenlerin adil ve 

eşit bir şekilde ödüllendirilmesi ve bunun sağlanacağına dair işgörenin 

inandırılmasıdır314. 

2.4.1.3. Ekonomik Ödüllendirme 

Parasal kökenli ödüller çalışanları işletmeye bağlar daha üst beceri ve 

sorumluluk düzeylerindeki işlere yöneltir, kişilerin ve işletmelerin performanslarının 

yükseltilmesini sağlar. Ekonomik ödüller; ancak şu koşullarda işe yarar315: 

 Verilen ödül, gerçekten çaba harcamaya değer bulunmalı ve ayrıca ek bir çaba 

göstermeye de değmelidir. 

 Ortaya konan ek performans nesnel olarak ölçülmeli ve bireysel kazanımlara 

doğrudan dayanıyor olmalıdır316.  

 Artan performansın ulaştığı nokta, yeni asgari standart olarak kabul edilmelidir. 

 Yukarıda belirtilen faktörlerin yerine getirilmesi durumunda ekonomik 

ödüllendirme çalışanları motive edebilir. 

2.4.1.4. Kâra Katılma 

Günümüzde kâra katılma konusu yönetime katılmanın başka bir yolu olarak 

değerlendirilmektedir317. Yönetime katılma, endüstriyel ya da yönetsel demokrasi 

                                                             
312 Newman. (1985). a.g.e., s.448. 
313 Sabuncuoğlu. (1984).  a.g.e.  s.111. 
314 Ataay, İ.D. (1996). İnsan Kaynakları Yönetimi AÜF Ders Kitapları, Eskişehir. s.215. 
315  Davis. (1981). a.g.e.  s.645-672. 
316 Ceylan, A. (1992).  Endüstri Örgütlerinde Davranış Değiştirme, İstanbul Üniversitesi Doktora Tezi. 
s.126. 
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anlayışını getirirken, kâra katılma bir bakıma ekonomik demokrasi yaklaşımına 

yönelmektedir318.  

Sistemin özü, işletmenin her dönem sonunda elde ettiği kârın bir bölümünün 

veya belli bir yüzdesinin işgörenlere verilmesidir319. Nedeni ise, üretimin 

gerçekleşmesinde en az sermaye faktörü kadar emek faktörünün de önem taşıdığı 

inancıdır320.  

2.4.2. Psiko – Sosyal Motivasyon Araçları 

Günümüz rekabet ortamında, insan kaynakları yönlendirmede ya da motive 

etmede kullanılabilecek psiko-sosyal motivler de önemli yer tutmaktadır. İş yerlerinde 

iki temel soruna önem verilmelidir. Birincisi, işgörenleri harcadıkları çabaya uygun 

düzeyde ekonomik araçlardan yararlandırılarak doyuma ulaştırmak, ikincisi, çalışanları 

psikolojik anlamda ödüllendirmektir. Bugüne kadar daha çok birinci sorunun 

çözümünde önemli gelişmeler kaydedilirken, yavaş yavaş ikincisinin de önemi 

anlaşılmaya başlanmıştır. Hiç kuşku yok ki bu iki sorun, etkin önlemler alınmadıkça, 

diğer bir ifadeyle, işgörenin mutluluk içinde yaşama ve çalışmalarını sağlayan ortam 

oluşturulmadıkça kesin olarak çözülemez. 

2.4.2.1. Meslek Sevgisi 

Sevgi, genel tanımıyla, bir şeye ya da kişiye karşı ilgi ve bağlılığı işaret eden 

duygusal bir durumdur. Bütün insanların ortak değeri olan sevgi, insan davranışlarını 

olumlu istikamette yönlendiren itici güçtür. Bireyin temel ihtiyaçları arasında yer alan 

sevgi; aile sevgisi, vatan sevgisi, insanlık sevgisi ve meslek sevgisi şeklinde karşımıza 

çıkmaktadır. 

Meslek sevgisi denilince akla gelen şey, birey ile mesleği arasında duygusal bir 

etkileşimin kurulması, bireyin mesleğiyle özdeşleşmesidir. İlk aşamada olan meslek 

sevgisi, kişilerin mesleklerini geçim kaygısı dışında tutarak benimsemeleridir. Meslek 

motivasyonunun ikinci aşaması, yapılacak görevleri başarmak konusunda istek 

                                                                                                                                                                                   
317 Draft, R. (1994). “Management” 3r. Edition, The Drydan Press, Orlando. s.527. 
318 Ertürk, M. (2000). a.g.e.  s.75. 
319 Schermerhorn, J.R. (1996). “Management and Organizational Behavior” John Willey-Sons, New 
York. s.158. 
320 Sabuncuoğlu Z. ve Tüz, M. (1996).  a.g.e.,  s.112. 
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duyulmasıdır. Son aşama ise istek duyulan hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç 

duyulan fiziksel, zihinsel ve ruhsal enerji birikiminin sağlanmasıdır.  

2.4.2.2. Etkili Bir Ödül Sistemi Kurmak 

Ödül, bir görevi başarmaktan, bir hizmeti yapmaktan ya da verilen 

sorumlulukların gereklerini yerine getirmekten doğan, çalışanların elde ettikleri 

ekonomik, sosyal, psikolojik ve hiyerarşik bakımlardan tatmin edici kazançlardır. Bu 

kapsamda ödül sistemleri, çalışanlara geribildirim mekanizması işlevi gören321, çalışan 

davranışlarının örgütsel hedeflere yönlendirilmesini esas alan uygulamalardır. Sistem, 

adil ve performansa bağlı olduğu sürece, organizasyon içinde güçlü bir motivasyonel 

kuvvet ortaya çıkar322. 

Çalışanlara verilecek ödüller onlar için değerli ve önemli olmalı, onlar için bazı 

değerleri ifade etmelidir323. Çalışan için ödülün, tekrar aynı başarıyı gösterme ihtimalini 

artırma etkisi olmalıdır. Ödül, hak eden personele ve zamanında verilmesi halinde 

morali yükselten, verimi arttıran ve yarışma duygusunu yaratan; hak etmemiş personele 

verilmesi halinde ise yöneticiye olan güveni sarsan, moral üzerinde menfi etki yapan, 

gruplaşma ve dedikoduya sebebiyet veren bir unsurdur324.  

Ödüller, toplum önünde verilmeli ve herkese örnek teşkil etmesi sağlanmalıdır. 

Verilen büyük mükâfatların yerine, küçük bir mükâfatın personel önünde verilmesi, 

astlar için daha makbuldür.  

2.4.2.3. Dürüstlük 

Dürüstlük, en kısa tarifi ile özü ve sözü doğru olmaktır. Yani, kişinin doğru 

düşünmesi, doğruyu söylemesi ve doğru davranması demektir. Dürüst insan aldatıcı 

düşüncelerden sakınan, baskılara rağmen doğruluktan ayrılmayan, her şeyden önce 

kendisine karşı dürüst olması ve yine kendisine karşı verdiği sözleri tutmasını bilen 

                                                             
321 Ersen, H. (1997). Toplam Kalite ve İnsan Kaynakları Yönetimi İlişkisi, Sim Matbaacılık, İstanbul. 
s.129. 
322 Collins, C. (2000). “Strategic Human Resource Management and Knowledge Creation Capability, 
Examing The Black Box Between Hr and firm Performance, University of Mayrland. s.38. 
323 Feldman D.C. ve Arnold, H.J. (1983). “Managing İndividual and Behavior in Organization, McGraw 
Hill Comp., Auckland. s.168. 
324 Demir, H. (1999). İşletme Yönetimi ve Organizasyonundaki Yeni Yönelimler ve Yönetici 
Fonksiyonlarının Değişen Boyutu, Verimlilik Dergisi. s.83. 
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kimsedir. Toplum yaşantısında kişilerin saygınlığı ve itibarları, dürüstlük seviyeleriyle 

ölçülür. Dürüstlük, aynı zamanda cesaretin de kaynağını oluşturur. 

2.4.2.4. Çalışmada Bağımsızlık 

İşgörenler aşırı baskı altında çalışmayı sevmezler. Her konuda işlerine 

karışılmasından, emir verilmesinden ya da etkilenmekten kaçınırlar. Bu nedenlerle, 

çalışanların çoğu, bağlılık duygusunu tatmin etmek veya kişisel gelişme gücünü 

artırmak amacıyla bağımsız çalışma ve inisiyatif kullanma gereksinmelerine önem 

verirler325. Böyle bir çalışma ortamında kişisel yetenekler ve yapıcı güçler ortaya çıkar. 

Ancak burada bağımsızlık kavramı işgörenlere sınırsız bir özgürlük verilmesi anlamına 

gelmez. Böyle bir uygulama varsa, örgütsel yapının varlığından ve otoriteden söz 

edilemez. 

2.4.2.5. Sosyal Statü ve Saygı 

Kişilerin toplumdaki yerleri, o toplumun ihtiyaç ve değerlerine göre saptanır. 

Statü, bir kimseye toplum, grup ya da örgütte başkalarının atfettikleri değerlerden 

oluşan ve diğer bireylerle mukayese edildiğinde kişinin elinde bulundurduğu mevki ya 

da yerdir326. Statü, daha çok saygı ile birlikte bulunur. Yani gerçek bir statüye sahip 

olan kimse bunun karşılığında iş arkadaşlarından ya da iş dışında ilişkisi bulunduğu 

kimselerden saygı görür327.  

Genellikle insanlara iş yaptırmanın yollarından biri de, ona yüksek statü 

tanımaktır. Burada hiyerarşik değil fonksiyonel statü vermek, yani insana yaptığı işin o 

örgüt için ne kadar önemli olduğu fikrini aşılamaktır328.  

Bireylerin çalışma dünyasında elde etmek istedikleri statü ve başkaları 

tarafından değer verilme gereksinimi, sosyal yapı içinde saygınlık kazanma güdüsüyle 

birleşir ve gerçek bir teşvik aracı olur. Kişiden kişiye değişmekle birlikte genel olarak, 

başkaları tarafından parmakla gösterilmek, övülmek, saygı görmek, beğeni kazanmak 

                                                             
325 Akat İ. Budak G. ve Budak G. (1999).  İşletme Yönetimi, Barış Yayınları, İzmir. s.211. 
326  Luthans. (1992). a.g.e.,  s.154. 
327 Eren, E. (1996). a.g.e.  s.335. 
328 Asna, A. (1988). Bankacılar İçin Halkla İlişkiler Bilgisi, Banka ve Ticaret Hukuku Arastırma 
Enstitüsü Yayını, Nr.221, Ankara. s.132. 
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bu güdünün bir sonucudur. İşgal edilen pozisyon ne olursa olsun, birinci sınıf bir 

personel olarak kabul edilmek, hemen herkes için derin bir tatmin sağlar329. 

Bu konuda ilgi çekici önemli bir faktör de çalışanların kamuoyunda ün yapmış 

büyük örgütlerde çalışma isteğidir330. Tanınmış bir örgütte çalışma isteği, statü ile 

birlikte, bulunulan ortamdan gurur duyulmasına vesile olacaktır. 

2.4.2.6. Güvenlik 

Durumu bilmeme güvensizlik duygusunu yaratır. Bu nedenle insanlar normal 

hayatlarında olduğu kadar çalıştıkları işlerinde de sahip oldukları konumlarından emin 

olmak isterler331. Genellikle güvenlik, kişisel çabalar yönünden önemli bir amaç haline 

gelmiş bulunmaktadır. Emeklilik, işsizlik, hayat, kaza ve hastalık sigortaları ve öteki 

ekonomik koruma biçimleri son zamanlarda süratle gelişmiş ve genişlemiş 

bulunmaktadır. 

Bu tedbirler, personelin işinden memnun olmasına, tatmin hissi duymasına 

yardımcı olur. Bununla birlikte, güvenlik duygusu, ekonomik garantiden çok daha geniş 

bir kapsama sahiptir. 

Güvenlik duygusu, belirli bir çevreye uyabilmekten doğan kendi kendine güveni 

de içine alır. Görev yönünden kendi kendine güven, birçok faktörlere bağlıdır. Ne 

yapacağını, nasıl yapacağını ve ne derece başarıyla yapabildiğini bilmek bunlar arasında 

önemli bir yer tutar. 

2.4.2.7. Yapılmaya Değer Bir İşe Sahip Olmak 

İnsan başkalarını memnun ettiğini görebildiği takdirde, çektiği zahmet ve eziyeti 

aynı derecede hissetmez, sıkıntısı hafifler, fiziki ve sosyal gücü artar, dünyanın 

gerçekten yaşanmaya değer bir yer olmasında kendi katkısının da bulunduğunu 

görmekten zevk duyar. Bu sebeplerle de daha büyük bir şevk ve arzu ile çalışması 

muhtemeldir332.  

Her seviyedeki yöneticinin, bir amaca karşı duyulan inançtan doğan şevk ve 

arzuyu kontrol altına almaya çalışması gerekir. Bunun için başvurulması gereken iki 

                                                             
329 Newman. (1985).  a.g.e. s.434. 
330 Sabuncuoğlu. (1984). a.g.e.  s.93. 
331 Luthans. (1992). a.g.e.  s.153. 
332 Newman. (1985).  a.g.e., s.439. 
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tedbir vardır. Önce personelin, organizasyonun hedeflerinin gerçekleştirilmeye değer 

olduğu hususuna kabil olduğu kadar kuvvetle inanmalarını sağlamalıdır. İkinci olarak 

da, yaptıkları iş ortaklığının bu amaçların gerçekleştirilmesinde elde edilen başarıya 

nasıl bir katkıda bulunduklarını görmelerinin temin etmesi gerekir333. 

İş, personelin kabiliyetinden en iyi şekilde yararlanmaya imkân verdiği takdirde 

daha ilgi çekici ve daha teşvik edici olur. İşin niteliği yükseldikçe, genel olarak işten 

duyulan doyum da artmaktadır334. 

2.4.2.8. Öneri Sistemi 

Motivasyonda işgörenleri sosyo-psikolojik açıdan çalışmaya özendirecek etkili 

araçlardan biri de öneri sistemidir. Öneri sistemi örgütte demokratik yönetime geçişin 

en belirgin göstergelerinden biridir. 

Örgütte çalışan kesim, düşünce ve önerilerini açıkça ve özgürce ortaya 

koyabiliyorsa ve bu öneriler ciddiye alınarak yararlı görünenler uygulamaya konulursa, 

o örgütteki işgörenler ile yönetenler arasında iyi bir diyalog başlamış demektir. Böylece, 

birlikte yönetim anlayışına adım atılmış olur335. 

2.4.3. Örgütsel ve Yönetsel Motivasyon Araçları 

Her seviyedeki yönetici, bulunduğu konum itibariyle başta emri altındaki 

yöneticiler olmak üzere işgörenlerini aşağıda izah edilen birtakım örgütsel ve yönetsel 

faktörleri de kullanarak motive edecektir. 

2.4.3.1. Amaç Birliği 

Amaç, örgütte çalışanların ardından koştuğu, ulaşmak istediği sonuçtur. Amaç 

ve hedefleri gerçekleştirmek için örgütten beklenen eylemler de görevleri oluşturur336.  

Burada en önemli husus, örgüt amaçları ile işgörenlerin amaçları arasında bir denge 

sağlamaktır337. Zira amaç birliği örgütsel birliğe yol açar. Amaç birliği kendiliğinden 

oluşmaz, yaratılır. Bu birliğin yaratıcısı ise yöneticilerdir338.  

                                                             
333 Newman. (1985). a.g.e.,  s.439. 
334 Başaran. (1982).  a.g.e.,  s.206. 
335 Oral ve Kuşluvan. (1995).  a.g.e.,  s.60. 
336 Yüksel, Ö. (1998). İnsan Kaynakları Yönetimi, Gazi Kitabevi, Ankara. s.53. 
337 Hopper, T.(2004).  “The Relationship Between Front-Line Leadership and Employee Satisfaction and 
Motivation”, Royal Roads University, Canada.  s.10. 
338 Eren, E.  (1996). a.g.e. s.336. 
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Amaç birliği örgüte canlılık getirir. Bu canlılık, çalışanların örgüt faaliyetlerine 

kişisel olarak katılmalarını sağlamakla elde edilir. Böylece, işgörenlerin daha etkin 

çalışmasını sağlayacak bir ortam yaratılmış olur339.  

2.4.3.2. Geri Besleme 

Geri besleme, başarılı bir motivasyonunun vazgeçilmez bir unsurudur340, yapılan 

bir çok araştırma iş motivasyonuyla geri besleme arasında pozitif bir korelasyon 

olduğunu göstermiştir. Kişilerin performansları hakkında bilgi almak istedikleri ve bu 

konuda bilgi vermenin bireysel başarıyı arttırdığı kabul edilmektedir. Bunun nedeni de, 

geri besleme ile bireyin kendini değerlendirmesinin sağlanması, aynı zamanda 

psikolojik olarak kendisine değer verildiğinin, ilgi gösterildiğinin hissettirilmesi ve 

performanslarının yükseltilmesinde yardımcı olunmasıdır341. 

Yöneticinin astlarına verdiği geri beslemenin iki temel amacı vardır. Birincisi, 

performansı kabul etmek veya pekiştirmek, ikincisi, davranışları düzeltmek ya da 

değişimi yüreklendirmektir. Her iki durumda da, geri beslemenin ast tarafından kabul 

edilmesi ve amaçlanan etkiyi uyandırması geri beslemenin somut bir şekilde ve 

zamanında yapılmasına bağlıdır. Üstlerinden devamlı geri beslenim sağlayan ast, kendi 

kişiliğinin ve işlevinin nasıl algılandığı hakkında bilgi sahibi olur, kendini yeni 

gelişmelere ayarlayabilir, güçlü ve geliştirmesi gereken yönlerini, özelliklerini tanır, 

psikolojik olarak değer verildiği, ilgi gösterildiği hissi duyar342.  

Geri beslemenin etki düzeyi, geri beslemedeki bilginin türüne, geri besleme 

sürecine, geri beslemenin yapısal özelliklerine karşı kişisel farklılıklara ve hedefin 

türüne, hangi kaynaktan geldiğine, verilen bilginin tutarlı ve yararlı olmasına bağlıdır343. 

                                                             
339 Sibson E.B. (1991).  İşletmelerde İsgücü Verimliliginin Arttırılması, Çev: Sinan- İnci ARTAN, Çağdas 
Yönetim Dizisi 1, Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul. s.110. 
340 Voe S. ve Iyengar S.S. (2004). Managers’Theories of Subbordinates: A Cross-Cultural Examination 
of Manager Perceptions Of Motivation And Apprasial Of Performance”, Columbia Business School, New 
York, US. s.557. 
341 Harnden, P.D. (2002).  a.g.e., s.95. 
342 Dicle, Ü. (1982). Yönetsel Başarının Değerlendirilmesi ve Türkiye Uygulanması, ODTÜ İİBF 
Yayınları, Ankara. s.54. 
343 Bovete, L. (1993). Bireysel Ödül Tercihlerine Dayalı Bir Teşvik Sistemi Modeli ve Bir Hizmet 
Kuruluşunda Ödül Tercihlerine İlişkin Bir Vaka Araştırma Örneği, İstanbul Üniversitesi Doktora Tezi. 
s.115, 116. 
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2.4.3.3. Eğitim ve Yükselme 

Örgütler, yalnız ilerlemek ve gelişmek için değil, hayatta kalabilmek, 

faaliyetlerini sürdürebilmek için dinamik olmak ve değişmek zorundadırlar344. Bu da 

eğitim sayesinde meydana gelmektedir. Yaşam boyu öğrenme felsefesinin hızla 

yaygınlaştığı günümüz çalışma hayatında, eğitim, iş yaşamının vazgeçilmez bir unsuru 

haline gelmiştir. Eğitimde güdülen amaç, mesleki ve teknolojik gelişmeleri yakından 

izleme, bilgi kapasitesini genişletme aynı ya da farklı branşlarda uygulanan yeni 

yöntemleri ve bütün bu gelişmelerin gerekli kıldığı teknik ve bilimsel konularda 

yetiştirme ve bütün bu gelişmelerin sonucu olarak kişisel yetenekleri artırmadır345. 

Bilgi ve teknolojinin devinim içerisinde olduğu çağımızda, örgüt ve dolayısıyla 

işgören gelişmeleri takip edemezse yani teknolojinin gerisinde kalırsa, örgüt içerisinde 

niteliksiz personel durumu ortaya çıkacak, bu da bir dönem sonra organizasyonun yok 

olmasına neden olacaktır346. Buna karşılık örgütlerin uygulayacakları hizmet içi ve 

hizmet dışı eğitim programlarıyla, çalışanlar yeni bilgilere sahip olabilecekler ve yeni 

teknolojilere yabancılaşmamış olacaklardır. 

Yöneticilerin örgütte başarılı liderler olarak kalabilmeleri için deneyim, yetenek 

ve başarı kazanmalarını sağlayacak eğitim programlarının olması gerekir. Eğitim, 

mevcut sorunlar için çözüm olarak uygulanabileceği gibi, gelecekteki ihtiyaçları 

karşılamak için de düzenlenebilir. Eğitimin bir motivasyon aracı olarak başlıca 

nedenlerini şöyle sıralayabiliriz347:  

 Yeni işgörenleri işe alıştırmak 

 Başarıyı artırmak 

 Aynı başarı düzeyini sürekli kılmak 

 İnsan kaynağını yeni işlere hazırlamak 

Eğitim, çoğu kez yükselmenin aracı, ya da basamağıdır. Bir başka deyişle 

eğitim, işgöreni mesleğe hazırlarken, yükselmesi işgöreni daha üst konumlara yöneltir. 

                                                             
344 Voe S. ve Iyengar,S.S. (2004).  a.g.e., 2004, s.557. 
345 Collins, C. (2000).  a.g.e.  s. 36. 
346 Pfeffer, J. (1995). Rekabette Üstünlüğün Sırrı: İnsan, Sabah Yayınları, İstanbul. s.236. 
347 Yüksel. (1998).  a.g.e.,  s.179-180. 
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Bu durumun gerçekleşme nedeni, yine bireyin takdir edilme, saygı görme ve kendini 

gerçekleştirme gereksinmelerinin bir sonucudur. 

Her seviyedeki yönetici için yükselme, parasal ve psikolojik ödülleri birlikte 

içeren bir belirleyici ve her şeyden önce kuvvetli bir prestij duygusu yaratan, bir 

başarının gereği, karşılığı ve ödülüdür348.  

 Yükselme,  

 İşgörene kişisel ilerleme ve kendini geliştirme imkânı verir 

 Yeterlik duygusunu geliştirerek kendini daha güçlü hissetmesini sağlar 

 Bireyin kendi kendini yönetme arzusunu gerçekleştirir 

 Kişinin, kendini ilgilendiren konularda daha çok söz sahibi olmasını sağlar  

Yükselmek, dinamik bir yaşam arayan her bireyin özlemidir. İlerleme ya da 

yükselme olanakları tıkanan işgörenlerin çalışma gayret ve şevklerinin azaldığı 

gözlenmiştir349.  

Yükselme olasılığının yüksekliği, sıklığı, âdil olması ile yükselme isteğinin 

işgörence duyulması, bu değişkenin doyum sağlayıcılık niteliğini yükselten öğelerdir. 

2.4.3.4. Yetki ve Sorumluluk 

Örgütler, sürekli büyümek ve gelişmek için kurulurlar. Sürekli büyüyen örgütün 

sorunları da büyür. Bu sorunlardan biri, yetki ve güç dağılımını gözden geçirerek yeni 

düzenlemelere grime gerekliliğidir350. Bu durumda etkin çözüm, üst yöneticilerin bir 

kısım işleri alt basamaklara devretmesidir. Böylece yetki dağılımı yukarıdan başlamak 

üzere alt konumlara doğru dengeli bir biçimde yürütülür. 

Yetkilendirme, çalışanda saygı ve tanınma ihtiyaçlarını tatmin edecek önemli 

güdüleyici bir araçtır. Yetki devri sayesinde çalışan, hareketlerinde serbestlik kazanır, 

sorumluluk yüklenir. 

                                                             
348 Kaynak, T.  (1995).Organizasyonel Davranış ve Yönlendirilmesi, Alfa Basım Yayın, İstanbul. s.148. 
349 Kaynak,. (1995).  a.g.e.  s.148. 
350  Sabuncuoğlu Z. ve Tüz M. (1996). a.g.e.,  s.124. 
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Sorumluluk ise, bir kimsenin kendisine verilen işleri yeteneğinin imkân verdiği 

en iyi biçimde yürütme sorumluluğudur351. Başka bir ifade ile işe ilişkin faaliyetleri 

başarma yükümlülüğüdür. 

Daha çok sorumluluğa layık görülmek, kişinin başarı, kabul görme ve öz tatmin 

olanaklarını artırır. Sorumlulukların artması birçok sorunu beraberinde getirse de, 

bireye, yeteneklerini daha iyi kullanma, daha çok öğrenme ve gelişme fırsatı sunduğu 

için, birçok kişi için bu motive edici bir özellik taşır. 

Bu konuda bir yöneticinin söylediklerine kulak verelim; “Biz inanıyoruz ki, 

çalışanlarımıza kapasitelerinin sonuna kadar onu kullanabilecekleri yetki ve 

sorumluluğu beraber vererek ödüllendirdiğimiz zaman, aynı zamanda kendini 

gerçekleştirme fırsatını da vermiş oluyoruz.” Yine başka bir yönetici bu konuyla ilgili 

olarak, “Her astın yaratıcılığının iş yerindeki sınır noktası, üstünün izin verdiği 

kadardır.” diyerek yetki ve sorumluluğun önemine işaret etmektedir352. 

Burada önemli nokta, sorumluk verilen kişiye sorumluluğu ölçüsünde yetki 

vermektir. Yani yetki ve sorumluğun denkliğidir. 

2.4.3.5. Kararlara Katılma 

Motivasyon, katılımın sonucudur. Katılma, örgüt üyelerinin çeşitli amaçlar 

doğrultusunda etkili ve rasyonel karar almalarını ve faaliyetlerini başarılı bir şekilde 

uygulamalarını sağlamak için oluşturulan, kişinin kendine saygı ve tanınma 

gereksinmelerine karşılık gelen bir grup yönetimi türüdür. Bir başka ifade ile katılma, 

karar alma ve uygulama yetkisinin uygulayıcılara devredilmesi sürecidir353. 

İnsanların özellikle kendilerini etkileyecek kararlara katılma isteği çok 

şiddetlidir. Bu nedenle katılım, çalışanın üretme potansiyelini uyaracak ve işteki 

doyumunu oluşturacak önemli bir etkendir354.  

Katılmalı yönetimin genelinde üç boyut üzerinde durulur. Birincisi, işgörenlerin 

yönetime ve kararlara katılması, ikincisi, işgörenin sosyal katılımı, üçüncüsü ise 

işgörenlerin işletmelerin kârına ve sahipliğine katılmalarıdır. Katılmanın temel amacı, 

                                                             
351 Cemalcılar, İ. (1984). İşletmecilik Bilgisi, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir. s.122. 
352  Marşap, A. (1999). Bilgi Toplumu ve Geleceğin Liderlik Anlayışı. s.12. 
353 Harnden, P.D. (2002). Perspectives on Middle Manager Actions During Improvement Efforts in 
Goverment Organizations”, Rensselear Polytecnic Instute, New York. s.28. 
354 Erkut, H. (1993). Verimlilik ve Özendirme, Verimlilik Dergisi, MPM Yayınları. s.18. 
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çalışanlara sorumluluk ve yetki vererek, onlara işin parçası olduklarını hissettirmektir. 

Katılım, örgüt içinde doğacak sorunların belirlenmesi, çözüm önerilerinin ortaya 

çıkarılması ve tartışılması gibi güdüleme yönünden faydaların yanı sıra, örgüt 

içerisindeki nihai kararların iyileştirilmesine de hizmet etmektedir355. 

Yapılan araştırmalarda çalışanların kontrol ortamından çok işbirliği ortamında 

daha yaratıcı, sorumluluk sahibi ve üretken oldukları gözlenmiştir. Katılım, kişinin 

belirli koşullarda inisiyatifini ve yaratıcılığını kullanması açısından oldukça önemli 

olduğu gibi, değişimlere karşı olan direnci azaltıp yeni hedeflere doğru çalışmalarda 

motivasyonu artırır. Düşünceleri ve fikirlerini sağlıklı bir iletişim çerçevesinde 

tartışabilme, kararlara katılabilme olanağı bulan çalışan, yaratıcılığıyla, yapılan işin 

kalitesine kalite katabilecektir356. 

2.4.3.6. Adaletli Olmak 

Cinsiyet, yaş, ırk, din, dil ve millet farkı gözetmeksizin eşit davranmak demektir. 

Adalet anlayışı, yöneticinin hak ve adalet ölçülerini gözetmesi, herkes için doğru ve 

tarafsız davranması ve yasalara saygılı olmasını gerektirir. Astlar kendi haklarını 

aramak yerine, haklarının kendilerine verilmesini beklerler. Yönetici, adaletin 

gecikmemesi hususunda da dikkat etmelidir. Adaletli olma, organizasyona ve yöneticiye 

bağlılık duygusunu geliştirir. Uygulamaların âdil olmadığı bir örgütten yüksek 

motivasyon beklenemez, motivasyon için adalet şarttır. 

 

2.4.3.7. İş Genişletme ve İş Zenginleştirme 

İş, kendi kendine, önemli bir parasal olmayan ödüldür357. İşgörenin verimi ve işi 

benimsemesi üzerine yapılan çeşitli araştırmalar “iş”in bizzat kendisinin yüksek 

düzeyde bir teşvik aracı olduğunu göstermektedir. Monoton hale gelen görevler 

isteksizlik yaratır. Dolayısıyla, bir örgütte çalışmaya başlamış bir kişiyi yıllar boyu aynı 

işte ve işin içeriğinde herhangi bir değişiklik yapmaksızın çalıştırmak olanaksızdır358. 

                                                             
355 Kırel. (2007). a.g.e.,  s.229. 
356 Ersen, H. (1997). a.g.e.  s.72. 
357 Sibson E.B. (1991). a.g.e.,  s.237. 
358 Şenatalar, F. (1982). Personel Yönetimi ve Beşeri İlişkiler, Olgaç Basım Yayın, İstanbul. s.292. 
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İş genişletme, özellikle aşırı derecede rutin ve basit hale getirilmiş işlerin, 

çalışanlar üzerindeki olumsuz etkilerini gidermek amacıyla kullanılan bir yöntemdir359. 

Bu teknikte, kişinin yaptığı işlemler sayı ve nitelik bakımından arttırılır360, yapısal 

özellikleri aynı olan diğer bazı görevler eklenerek iş genişletilir. İşin güçlük derecesi, 

sorumluluğu, beceri çeşitliliği aynı kalmakta, işi oluşturan görevlerde nitel değil, nicel 

değişiklikler sağlanmaktadır. İş zenginleştirme, iş genişletmenin bir uzantısı361, aynı 

zamanda çalışanların tatminini sağlayacak biçimde yapılandırılması ve 

düzenlenmesidir362. İş zenginleştirmede genişleme dikey yani hiyerarşik olmaktadır363. 

İş genişletme kişiye sadece daha çok iş getirirken, iş zenginleştirmede işin planlama, 

karar alma ve yürütme aşamasında söz sahibi olmasını sağlayan yani, işin baştan sona 

tüm sorumluluğunun çalışana verilmesini364, böylece işletmenin verimliliğinin365, 

yükseleceğini öngören bir motivasyon tekniğidir. İş zenginleştirme kişiye artan 

saygınlık, ilerleme, gelişme ve sorumluluk fırsatı sağlar. Bu teknik Herzberg’in çift 

faktör motivasyon teorisinin doğrudan bir uzantısıdır366. Bu yöntemde, çalışanlara 

belirli sınırlar içinde kendi çalışma hızlarını belirleme, yaptıkları işin kalitesinden 

sorumlu olma, hatalarını düzeltme367, çalışma yöntemlerini, kullanılacak malzeme, alet 

ve teçhizatı seçme olanağının tanınması gibi uygulamalara rastlanır368. İş zenginleştirme 

amacıyla yapılan en yaygın uygulamalar şunları kapsar369: 

 Daha büyük sorumluluklar vermek 

 Daha çok bireysel özerklik tanımak 

 İşlemleri birleştirmek 

 Bir görevin çerçevesini genişletmek 

                                                             
359 Özen, Ş. (1991). Yönetimi Geliştirmede Bir Yaklaşım: Örgüt Gelistirme, Amme İdaresi Dergisi, 
TODAİE, Cilt 24, Sayı 4. s.100. 
360 Peker Ö. ve  Aytürk, N. (2000).  Etkili Yönetim Becerileri, Yargı Yayınevi, Ankara. s.152. 
361 Hodgetts, R. (1999). Yönetim:  Teori, Süreç ve Uygulama, Çev. Canan Çetin, Der Yayınları, İstanbul.  
s.349. 
362 Dereli, T. (1995). Örgütsel Davranış, Ar Kitabevi, İstanbul. s.248. 
363 Can,H. (1985). Başarı Güdüsü ve Yönetsel Başarı, H.Ü.İ.İ.B.F. Yayınları, Ankara. s.173. 
364 Baysal, C. ve Tekarslan, E., (1996).  a.g.e.  s.121. 
365 Doğan, M.  (1995). İşletme Ekonomisi ve Yönetimi, Anadolu Matbaacılık, İzmir. s.250. 
366 Hodgetts. (1999).  a.g.e., s.349. 
367 Voe S. ve Iyengar S.S. a.g.e. s.558. 
368 Uyargil, C. (1985).  İşletmelerde Verim Arttırıcı Motivasyon Tekniklerinden Biri İş Dizaynı, MESS 
Eğitim Kitapları Dizisi, İstanbul. s.48. 
369 Wells, D. H. (1988). Yüksek Verim Alma Stratejileri, Çev: Dogan SAHİNLER, Cep Yönetim Dizisi 8, 
Rota Yayın Yapım, 1. Baskı, İstanbul.  s.27. 
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 Faaliyet sırasını yeniden düzenlemek 

 İşgöreni değişik işlerde dönüşümlü çalıştırmak 

Böyle bir yaklaşım, örgütün çalışma şeklinde yeni düzenlemelerin yapılmasını 

ve çalışma yöntemlerinin geliştirilmesini, çalışmalarına ilgililerin katılımlarını ve 

onların görüş ve önerilerine yer verilmesini gerekli kılmaktadır370. 

2.4.3.8. Etkin Bir İletişim 

Her seviyedeki yöneticinin başarısında etken faktörlerden biri olan371, iletişim 

insancıl ilişkilerin temel ögesidir ve bu kavram gerçek yaşamda birbirinden ayrılmaz bir 

bütündür. Bireyin kişiliği, tutum ve davranışları, başkalarıyla kurduğu ilişkilerle gelişir. 

Bu noktadan hareketle örgüt içinde emir ve haberlerin yayılmasını sağlayan bir süreç 

olarak tanımlanabilen iletişim372, kişiler arasındaki bir bağlantı kurmanın yanında 

yaratıcılığın gelişmesini, karşılıklı duygu ve düşüncelerin de yayılmasını sağlar. İletişim 

yokluğu, bir organizasyonda her problemin açıklaması olmuştur373. 

İletişim kanallarının sürekli açık tutulması ve işgörenlere bu kanallardan düzenli 

bilgi verilmesi, bireylerin en çok üzerinde durdukları isteklerden biridir374.  

Örgütte iyi bir sosyal yapı oluşturulmak isteniyorsa, yukarıdan aşağıya olduğu 

kadar aşağıdan yukarıya doğru işleyen dikey ve bu arada yatay iletişim kanallarının 

örgüt amaçlarına da uygun düşecek biçimde sürekli ve düzenli çalışmasına çaba 

harcanmalıdır375.  

Örgütte iletişim kanalları iyi yönlendirilebilirse, sadece işgörenler arasında 

arkadaşlık ve sevgi gibi duygusal yakınlıklara yol açmayacak, aynı zamanda örgütte 

işbirliğine, dayanışmaya, hızlı karar almaya zıtlıkları azaltmaya, itirazları minimize 

etmeye ve sosyal bir atmosfer yaratılmasına neden olacaktır376.  

                                                             
370 Şenatalar, F. (1982). a.g.e., s.171. 
371 Gebaur, H. ve Fleish, (2007). “An Investıgatıon of the Relationship Between Behavirol Process, 
Motivation, Investments In the service Business And Service Revune”, University of St. Gallen, 
Swetzerland. s.344. 
372 Harnden, P.D. (2002).  a.g.e. s.158. 
373 Voe S. ve Iyengar S.S. a.g.e. s.558. 
374 Hopper. (2004).  a.g.e.,  s.58. 
375 Sabuncuoğlu Z. ve Tüz M. (1996).  a.g.e., s.127. 
376 Mosley D., Megginson L. ve Pietry P. (2001).  Supervisory Management the Art of Empowering and 
Developing People”, South Wewtern Collage Publishing, Ohio. s.252. 
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2.4.4. Sosyal Çevre ile İlgili Motivasyon Araçları 

Son yıllarda motivasyon araçları içerisinde en önemlisi olarak, sosyal çevreyle 

ilgili motivasyon araçları görülmektedir. Her seviyedeki yönetici kendi işletme 

yapılarında, çalışmalarında, sosyal çevreyle ilgili aşağıdaki araçları kullanabilir377. 

2.4.4.1. Sosyal Faaliyetlere Katılmayı Sağlamak 

Her organizasyonun bir formel, bir de informel yapısı bulunmaktadır. Yapılan 

çalışmalar, evinde ve işyerinde huzurlu olan bireylerin verimliliğinin yüksek olduğunu 

göstermektedir. 

Birey, katıldığı grubun kendi özlem ve bekleyişlerine karşılık vereceği inanç ve 

ümidini taşır. Kendiliğinden doğan bu grupların kişi açısından önemi, her şeyden önce 

bir bağlılık duygusu kazandırmasıdır. Diğer önemi ise bu gruplarda birçok davranış ve 

inanç kazanılmasının altında kişinin kendini ifade etme ihtiyacının yatmasıdır. 

Bireylerin, ilişki ve faaliyetlere katılma derecesi bir anlamda onların genel motivasyon 

düzeyini ortaya koyar. 

2.4.4.2. Özel Günlerde Personeli Hatırlamak 

Her seviyedeki yönetici ve personelin kendilerini örgütün bir parçası olarak 

hissetmesini sağlayacak olan araçlardan bir tanesi de, özel günlerde (doğum günü, 

evlenme yıldönümü, milli ve dini bayramlar) hatırlanmaktır. Bu gibi günlerde küçük bir 

hediye veya bir tebrik kartı ile personelin hatırlanması, işletmeye bağlılığı arttıracak ve 

personelin kendini daha iyi hissetmesine vesile olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
377 Sapancali. (1993).  a.g.e.,  s.63 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

MOBBİNG ALGISI İLE MOTİVASYON İLİŞKİSİ: ERZURUM VE ANKARA 

İLLERİNDE BAZI KAMU VE ÖZEL KURUM ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR 

ARAŞTIRMA  

3.1. Araştırmanın Konusu, Amacı ve Önemi 

Araştırmada, kamu ve özel kurumlarda, olumlu insani ilişkilerin 

oluşturulmasında etkili bir değişken olarak mobbingi analiz ederek, mevcut mobbing 

durumlarında, yöneticilerin çalışanların gerçek durumun farkında olmasını, iş ortamında 

karşılaşılan sorunlara, önyargısız, yapıcı, duyarlı ve çözüm üretici yaklaşmalar 

sağlaması bakımından önemlidir.  

Bununla birlikte yöneticilerin, mobbingi erken fark ederek, bireysel ve örgütsel 

motivasyon düşüşünün engellenmesinin, bireyler ve kurumlar açısından kritik olması 

açısından önemlidir. Kamu ve özel kurumlarda çalışanlarının motivasyonlarının 

artırılmasında, onlara yeni yaklaşımlar sağlaması açısından yönetim kademesine önemli 

ipuçları sağlaması beklenmektedir. Bununla birlikte çalışmanın, mobbing konusunda 

araştırma yapan bilim insanlarına da, farklı bakış açıları sağlayacağı beklenmektedir. 

Araştırmamızda en önemli amaç, kamu kurumları ve özel sektör çalışanlarının, 

işyerlerinde yaşadıkları psikolojik taciz (mobbing) algı düzeylerinin, bu kurum ve 

sektörlerdeki yönetici pozisyonlarında bulunan çalışanlar dahil olmak üzere, tüm 

çalışanların motivasyonları üzerine ne derece etkilerinin olup olmadığı? Bunlara bağlı 

olarak yaş, unvan, medeni durum, cinsiyet ve çalışma süresi değişkenlerine göre de yine 

etki düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

3.2. Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden betimsel araştırma yöntemi 

kullanılmıştır ve anket metodu ile veri toplama yoluna gidilmiştir. Anket yönteminde, 

araştırmacı ile veri kaynağı olan denek arasındaki iletişim, yalnızca yazı ile yapılır 378. 

 

                                                             
378 Arseven A. D, Alan Araştırma Yöntemleri İlkeler, Teknikler, Örnekler  (2.Baskı). Ankara: Gündüz  
     Eğitim ve Yayıncılık,  2001, s.101. 
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Anketin birinci bölümünde demografik bilgilere yönelik sorular yer almaktadır. 

İkinci  bölümde: Çalışanların işyerinde yaşadıkları mobbing düzeyini ölçebilmek 

için 21 soruluk olumsuz davranışlar ölçeği bulunmaktadır. Orijinal adı “Negative Acts 

Questionaire” (NAQ) olan olumsuz davranışlar ölçeği, işyerinde mobbinge maruz 

kalanları belirlemek üzere Einarsen (1996) tarafından geliştirilmiştir. Tüm maddeler 

davranışsal terimleri ifade etmektedir ve hiçbir şekilde doğrudan yıldırma ya da 

mobbing kavramı ölçekte geçmemektedir. Olumsuz davranışlar ölçeği Cemaloğlu 

(2007) tarafından üç ayrı dil uzmanından yardım alınarak Türkçe’ye çevrilerek 

kullanılmıştır. 

Cemaloğlu, faktör analizi sonucunda ölçeğin toplam varyansını 0,71 ve 

maddelerin Cronbach’s alpha katsayısını 0,94 ve faktör yüklerinin ise 0,59 ile 0,87 

arasında bulduğunu açıklamıştır. Bu araştırmada ise ölçeğin güvenilirlik analizi 

sonucunda iç tutarlılık değeri 0,93 Cronbach’s alpha olarak bulunmuştur. 

Tablo 4. Olumsuz Davranışlar Ölçeği Güvenilirlik Analizi Tablosu 

OLUMSUZ DAVRANIŞLAR ÖLÇEĞİ (NAQ) 

Güvenirlik İstatistikleri 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of 

Items 

0,924 0,928 21 

Olumsuz davranışlar ölçeğinde 5’li likert ölçeğine uygun olarak seçenekler yer 

almaktadır. Kullanılan likert ölçeğinin seçenekleri ve değer aralıkları aşağıda 

gösterilmiştir: 
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Tablo 5. 5’li Likert Ölçeği aralık değerleri 

Ağırlık Seçenek Sınırlar 

1 Hiç 1,00  - 1,80 

2 Bazen 1,81 - 2,60 

3 Ayda bir 2,61 - 3,40 

4 Haftada bir 3,41 - 4,20 

5 Her gün 4,21 - 5,00 

 

Üçüncü bölümünde çalışanların motivasyon düzeylerini ölçmek için 1998 

yılında J.E.Barbuto ve R.W.Scholl tarafından geliştirilen Motivasyon Kaynakları 

Envanterinden yararlanılmıştır. Envanter önce 78 maddelik ölçek şeklinde hazırlanmış, 

sonra uzmanlarca teorik tanımlara uygunluğu, aşırılıkları incelenmiş ve daha kısa hale 

getirilmiştir. Hinkin ve Schriesheim tarafından geçerlilik, güvenilirlik çalışması 

yapılmıştır. Necla Dölek tarafından Türkçe’ye çevrilmiş ve Türk toplumuna 

uygulanmıştır. 2000 yılında İsmail Atalay, Güngör Oral, Mehtap Köktürk, Doç. Dr. 

Ömer Sağdullah ve Oya Özçelik tarafından geçerlilik güvenilirlik çalışması yapılmıştır 

(Cronbach alpha: 0,84). 

Bu araştırmada ise motivasyon ölçeği uygulanmıştır. Motivasyon ölçeğinde her 

sorunun karşısında 1’den 7’ye kadar derecelendirilme bulunmaktadır. Bu 

derecelendirmede 1 “Kesinlikle Katılmıyorum”, 7 “Kesinlikle Katılıyorum” 

anlamındadır. 

Motivasyon ölçeğindeki sorular içgüdüsel süreç boyutu, araçsal boyutu, dış 

benlik kavramı boyutu, içsel benlik kavramı boyutu ve hedef içselleştirme boyutu 

ölçecek şekilde formüle edilmiştir. 

Bu araştırmada kullanılan 16 soruluk motivasyon ölçeğinin güvenilirlik analizi 

sonucunda iç tutarlılık değeri 0,85 Cronbach’s alpha olarak bulunmuştur.  
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Tablo 6. Motivasyon Ölçeği Güvenilirlik Analizi Tablosu 

MOTİVASYON ÖLÇEĞİ 

Güvenirlik İstatistikleri 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized 

Items 

N of 

Items 

0,848 0,848 16 

3.3. Araştırmanın Evren ve Örneklem Seçimi 

Evren, araştırma sonuçlarını genellediğimiz bütündür. Evren milyonlarca kişiyi 

kapsayadabilir, birkaç yüz kişiyi kapsayacak kadar dar da olabilir. Evreni belirleyen 

araştırmanın amaçlarıdır. Sınırlandırması ve tanımlaması amacı doğrultusunda araştırma 

yapanın isteği ile olur. Evren iki grupta tanımlanabilir. 

Genel Evren/ Hedef Evren  Tanımlanması kolay ama ulaşılması güç olan 

evrendir.  

Çalışma Evreni  Ulaşılabilen somut bir evrendir. Araştırmacı evrenin tümünden 

ya da onu temsil edebilecek küçük bir guruptan toplayacağı veriler  çalışma evrenini 

temsil eder.  

Örneklem ise, evreni meydana getiren varlıkların alt parçalarından oluşur. 

Evreni temsil eden küçük kümelerdir. Evrenin tamamını incelemeye gerek yoktur. 

Evrenin tümü yerine onu temsil eden örneklemde  seçilebilir. 

Bu araştırmanın çalışma evrenini Ankara ilinde; 155 Devlet Hava Meydanları 

Genel Müdürlüğü çalışanı, 151 Tümaş çalışanı, 77 Uzaltaş çalışanı, 71 Özel Veni Vici 

Hastanesi çalışanı, Erzurum ilinde, Karayolları il müdürlüğünde 98 çalışan ile birlikte,  

kamu ve özel sektör  kurumlarında görev yapan yönetici ve çalışanlarının, 253 kamu ve 

299 özel kurum olmak üzere  toplamda 552 kişi  çalışma evrenini oluşturmaktadır.  
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Araştırma teknikleri uygulanırken iki temel yol izlenir.  

Tam sayım ve örnekleme. En sağlıklı olanı araştırma evreninin tamamının 

araştırma kapsamına alınmasıdır. Yani tam sayımdır. Evrenin tümüne uygulanır. 

Bu araştırmanın toplamda 552 kişilik çalışma evrenine tam sayım 

uygulanmıştır. 

Ankara ili Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü, Tümaş, Uzaltaş, Özel 

Veni Vici Hastanesi ve Erzurum ilinde Karayolları il müdürlüğüde görev yapan özel 

sektör ve kamu kurumlarında görev yapan yönetici ve çalışanlara ilgili kurumlardan 

alınan resmi izinler doğrultusunda dağıtılan anketler uygulanmıştır.   

3.4. Araştırmanın Hipotezleri  

Araştırmanın temel ve alternatif hipotezleri aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

Temel Hipotezler 

H0a = Araştırmaya dahil olan katılımcıların olumsuz davranışlar ölçeği görüşleri ile 

motivasyon görüşleri yaş değişkenine göre farklılık göstermemektedir. 

H0b = Araştırmaya dahil olan katılımcıların olumsuz davranışlar ölçeği görüşleri ile 

motivasyon görüşleri cinsiyet değişkenine göre farklılık göstermemektedir. 

H0c = Araştırmaya dahil olan katılımcıların olumsuz davranışlar ölçeği görüşleri ile 

motivasyon görüşleri medeni durum değişkenine göre farklılık göstermemektedir. 

H0d = Araştırmaya dahil olan katılımcıların olumsuz davranışlar ölçeği görüşleri ile 

motivasyon görüşleri eğitim durumu değişkenine göre farklılık göstermemektedir. 

H0e = Araştırmaya dahil olan katılımcıların olumsuz davranışlar ölçeği görüşleri ile 

motivasyon görüşleri çalışma süresi değişkenine göre farklılık göstermemektedir. 

H0f = Araştırmaya dahil olan katılımcıların olumsuz davranışlar ölçeği görüşleri ile 

motivasyon görüşleri çalıştığı sektör değişkenine göre farklılık göstermemektedir. 

H0g = Araştırmaya dahil olan katılımcıların olumsuz davranışlar ölçeği görüşleri ile 

motivasyon görüşleri yöneticilik yapma durumu sektör değişkenine göre farklılık 

göstermemektedir. 
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H0h = Araştırmaya dahil olan katılımcıların olumsuz davranışlar ölçeği görüşleri ile 

motivasyon görüşleri yöneticilik yapılan süre değişkenine göre farklılık 

göstermemektedir. 

H0i = Araştırmaya dahil olan katılımcıların olumsuz davranışlar ölçeği görüşleri ile 

motivasyon görüşleri arasında anlamlı bir ilişki yoktur. 

Alternatif Hipotezler 

H1a = Araştırmaya dahil olan katılımcıların olumsuz davranışlar ölçeği görüşleri ile 

motivasyon görüşleri yaş değişkenine göre farklılık göstermektedir. 

H1b = Araştırmaya dahil olan katılımcıların olumsuz davranışlar ölçeği görüşleri ile 

motivasyon görüşleri cinsiyet değişkenine göre farklılık göstermektedir. 

H1c = Araştırmaya dahil olan katılımcıların olumsuz davranışlar ölçeği görüşleri ile 

motivasyon görüşleri medeni durum değişkenine göre farklılık göstermektedir. 

H1d = Araştırmaya dahil olan katılımcıların olumsuz davranışlar ölçeği görüşleri ile 

motivasyon görüşleri eğitim durumu değişkenine göre farklılık göstermemektedir. 

H1e = Araştırmaya dahil olan katılımcıların olumsuz davranışlar ölçeği görüşleri ile 

motivasyon görüşleri çalışma süresi değişkenine göre farklılık göstermektedir. 

H1f = Araştırmaya dahil olan katılımcıların olumsuz davranışlar ölçeği görüşleri ile 

motivasyon görüşleri çalıştığı sektör değişkenine göre farklılık göstermektedir. 

H1g = Araştırmaya dahil olan katılımcıların olumsuz davranışlar ölçeği görüşleri ile 

motivasyon görüşleri yöneticilik yapma durumu sektör değişkenine göre farklılık 

göstermektedir. 

H1h = Araştırmaya dahil olan katılımcıların olumsuz davranışlar ölçeği görüşleri ile 

motivasyon görüşleri yöneticilik yapılan süre değişkenine göre farklılık göstermektedir. 

H1i = Araştırmaya dahil olan katılımcıların olumsuz davranışlar ölçeği görüşleri ile 

motivasyon görüşleri arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

3.5. Araştırma Verilerinin Analizi ve Bulguları 

Yapılan anket çalışmasında elde edilen veriler SPSS 13.0 istatistik programı 

yardımıyla analiz edilmiş ve değerlendirilmiştir. 
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Olumsuz davranışlar düzeyi ile motivasyon düzeyi arasında nasıl bir ilişki 

olduğunu belirlemek için yapılan korelasyon analizi sonucuna göre ortaya çıkan 

Pearson Korelasyon katsayısının yorumu aşağıdaki tabloya göre yapılacaktır. 

Tablo 7. Korelasyon Analizi İlişki Düzeyleri Tablosu 

R İlişki 

0,00 – 0,25 Çok Zayıf 

0,26 – 0,49 Zayıf 

0,50 – 0,69 Orta 

0,70 – 0,89 Yüksek 

0,90 – 1,00 Çok Yüksek 

 

 Araştırmanın bu bölümünde, amaç doğrultusunda hazırlanan hipotezler 

doğrultusunda ve bundan önceki bölümde tespit edilen yöntemle elde edilen veriler 

istatistiksel analiz ve yorumlarına yer verilmiştir. 

 

3.5.1. Demografik Özelliklere İlişkin Bulgular 

 Tablo 8. Çalışanların Demografik Bilgilerine Göre Dağılımlar 

YAŞ SAYI YÜZDE 
21-22 18 3,3 
23-28 120 21,7 
29-34 140 25,4 
35-40 134 24,3 
41 ve üzeri 140 25,4 
TOPLAM 552 100,0 
CİNSİYET SAYI YÜZDE 
Bay 300 54,3 
Bayan 252 45,7 
TOPLAM 552 100,0 
MEDENİ DURUM SAYI YÜZDE 
Evli 333 60,3 
Bekâr 219 39,7 
TOPLAM 552 100,0 
EĞİTİM DURUMU SAYI YÜZDE 
İlkokul-Ortaokul 5 0,9 
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Lise 89 16,1 
Önlisans 102 18,5 
Lisans 263 47,6 
Yüksek Lisans 81 14,7 
Doktora 12 2,2 
TOPLAM 552 100,0 
ÇALIŞMA SÜRESİ SAYI YÜZDE 
0-1 yıl 49 8,9 
2-5 yıl 137 24,8 
6-8 yıl 87 15,8 
9-11 yıl 67 12,1 
12 yıl ve üzeri 212 38,4 
TOPLAM 552 100,0 
ÇALIŞTIĞI SEKTÖR SAYI YÜZDE 
Kamu 253 45,8 
Özel 299 54,2 
TOPLAM 552 100,0 
YÖNETİCİLİK YAPTI MI? SAYI YÜZDE 
Evet 141 25,5 
Hayır 411 74,5 
TOPLAM 552 100,0 
YÖNETİCİLİK SÜRESİ SAYI YÜZDE 
1-2 yıl 44 8,0 
3-8 yıl 55 10,0 
9-14 yıl 29 5,3 
15 yıl ve üzeri 13 2,4 
TOPLAM 141 25,5 

Araştırmaya katılan çalışanların yaş grupları homojen bir dağılım 

göstermektedir. Sadece 21-22 yaş grubundan katılım diğer gruplara göre oldukça azdır. 

Araştırmaya katılan çalışanların cinsiyetlerine göre dağılımı da birbirine yakın 

gözükmektedir. Erkek çalışanlar kadın çalışanlara göre yaklaşık yüzde onluk bir fazlalık 

göstermektedir. Araştırmaya katılan çalışanların medeni durumlarına bakıldığında bekâr 

olanların yaklaşık %40’lık bir dilim oluşturduğunu görülmektedir. Yaş gruplarıyla 

karşılaştırdığımızda bekâr olanların çoğunluğunun 30 yaş altı olduğu görülmektedir. 

Araştırmaya katılan çalışanların eğitim durumlarına bakıldığında yaklaşık yarıya 

yakınının lisans mezunu olduğunu görüyoruz. Günümüzde birçok sektörde işe 

girebilmek için en az lisans mezunu olma şartı arandığına göre bu oran normaldir. 

Araştırmaya katılan çalışanların çalışma sürelerine göre dağılımlarına bakıldığında 9 yıl 

ve üzerinde olanlar yüzde 50’lik bir oranda gözükmektedir. Araştırmaya katılan 

çalışanların çalıştıkları sektöre bakıldığında yaklaşık yüzde onluk bir fazlalıkla özel 

sektörde çalışanların daha fazla olduğunu görülmektedir. 
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Araştırmaya katılan çalışanların yöneticilik yapıp yapmadıklarına ilişkin 

oranlara bakıldığında yaklaşık dörtte üçünün hiç yöneticilik yapmamış olduğu ortaya 

çıkmaktadır. 

Araştırmaya katılan çalışanlardan yöneticilik yapmış olan 141 kişinin yöneticilik 

süreleri ile ilgili oranlara bakıldığında çoğunluğunun 8 yıla kadar yöneticilik yapmış 

olduğu görülmektedir. 

 

3.5.2. Ölçek İfadelerine İlişkin Betimsel İstatistikler 

  

Tablo 9. Olumsuz Davranışlar Ölçeğine İlişkin Betimsel İstatistikler 

OLUMSUZ DAVRANIŞLAR ÖLÇEĞİ GENEL ORTALAMA VE STANDART SAPMA DEĞERLERİ 

  N ORT SS 

1. Birinin başarınızı etkileyecek bilgiyi saklaması. 552 1,82 0,81 

2.Yeterlilik düzeyinizin altındaki işlerde çalışarak küçük düşürülmek.  552 1,71 0,97 

3.Ustalık/Yeterlilik seviyenizin altındaki işleri yapmanızın istenmesi  552 1,90 0,97 

4.Önemli alanlardaki sorumluluklarınızın kaldırılması veya daha önemsiz ve 

istenmeyen görevlerle değiştirilmesi  
552 1,85 0,98 

5. Hakkınızda dedikodu ve söylentilerin yayılması. 552 1,78 1,00 

6. Görmezden gelinme, dışlanma, önemsenmeme. 552 1,84 0,92 

7. Kişiliğiniz (ör; alışkanlıklar ve görgü), tutumlarınız veya özel hayatınız 

hakkında hakaret ve aşağılayıcı sözler söylenmesi. 
552 1,38 0,72 

8.Bağırılmak veya anlık öfkenin (veya hırsın) hedefi olmak  552 1,65 0,83 

9.Parmakla gösterme, kişisel alana saldırı, itme, yolunu kesme gibi gözdağı 

veren davranışlar. 
552 1,27 0,59 

10.Diğerlerinin işi bırakmanız konusunda imalı davranışları. 552 1,43 0,74 



102 
 

11.Yanlış ve hatalarınızın sürekli hatırlatılması/söylenmesi. 552 1,62 0,78 

12.Yaklaşımlarınızın dikkate alınmaması / yok sayılması veya düşmanca 

tepkilerle karşılaşma. 
552 1,61 0,90 

13.İşinizle çabalamanızla ilgili bitmek bilmeyen eleştiriler. 552 1,59 0,82 

14. Fikir ve görüşlerinizin dikkate alınmaması. 552 1,87 0,85 

15. İyi geçinmediğiniz kişiler tarafından hoşlanmadığınız Şakalar “(eşek 

şakası)” yapılması. 
552 1,49 0,80 

16.Mantıksız ya da yetiştirilmesi mümkün olmayan işler verilmesi. 552 1,77 0,87 

17.Size karşı suçlama ve ithamlarda bulunulması. 552 1,48 0,79 

18.İşinizin aşırı denetlenmesi  552 1,97 1,18 

19.Hakkınız olan bazı Şeyleri (örneğin; hastalık izni, tatil hakkı, yol harcırahı) 

talep etmemeniz için baskı yapılması.  
552 1,63 0,95 

20. Aşırı alay ve sataşmalara konu olmak 552 1,30 0,66 

21. Üstesinden gelinemeyecek kadar iş yüküne maruz bırakılmak. 552 1,63 0,91 

ORTALAMA 1,65 0,86 

 

 

Çalışanların mobbing algıları ile ilgili 21 soruluk olumsuz davranışlar ölçeğinin 

genel ortalaması 1,65 olarak belirlenmiş olup, beşli likert ölçeği aralık değerlerine 

bakıldığında bu değer HİÇ seçeneğine karşılık gelmektedir. Buna göre; araştırmaya 

katılan çalışanlar genel olarak işyerlerinde olumsuz davranışlara hemen hemen hiç 

maruz kalmadıklarını düşünmektedir. 

Olumsuz davranışlar ölçeğindeki sorulara ayrı ayrı baktığımızda bazı sorulardaki 

ortalamanın 1,80 değerinin üzerinde olduğunu görüyoruz. Bu ortalama beşli likert 

ölçeğinde BAZEN seçeneğine karşılık gelmektedir.  
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“Birinin başarınızı etkileyecek bilgiyi saklaması” maddesi 1,82 ortalama, 

“Ustalık/Yeterlilik seviyenizin altındaki işleri yapmanızın istenmesi maddesi” 1,90 

ortalama, “Önemli alanlardaki sorumluluklarınızın kaldırılması veya daha önemsiz ve 

istenmeyen görevlerle değiştirilmesi” maddesi 1,85 ortalama, “Görmezden gelinme, 

dışlanma, önemsenmeme” maddesi 1,84 ortalama, “Fikir ve görüşlerinizin dikkate 

alınmaması” maddesi 1,87 ortalama, “İşinizin aşırı denetlenmesi” maddesi 1,97 

ortalama ile bazen düzeyinde gerçekleşmektedir. 

 

Çalışanların bazen düzeyinde gerçekleştiğini belirttikleri bu maddelerdeki 

davranışları genel olarak değerlendirdiğimizde, ölçekte yer alan bağırılma, aşağılanma, 

alay edilme, küçük düşürülme, baskı görme, düşmanca davranılma gibi daha ağır ve 

doğrudan insanın kişiliğine yönelik davranışlardan farklı olarak daha dolaylı 

gerçekleşen olumsuz davranışlar olduğu söylenebilmektedir. 

Bu sonuçları yorumlayacak olursak; gerek kamu gerek özel sektörde çalışanlar 

baskı, aşağılanma, küçük düşürülme, düşmanca davranılma, sürekli suçlanma gibi 

doğrudan ve ağır mobbinge maruz kalmadıklarını düşünmektedirler. Bilgi saklanması, 

ustalık seviyesinin altında işler yaptırılması, önemli sorumlukların alınıp önemsiz 

görevler verilmesi, görmezlikten gelinme ve dışlanma, fikir ve görüşlerin dikkate 

alınmaması ve işin aşırı denetlenmesi gibi olumsuz davranışlarla ise bazen 

karşılaştıklarını düşünmektedirler. 

  

Tablo 10. Çalışanların İçgüdüsel Süreç Boyutundaki Motivasyon Algılarına İlişkin 
Betimsel İstatistikler 

 

  N ORT SS 

1- İşimde yalnızca hoşuma giden şeyleri yapmaktan hoşlanırım. 552 4,53 2,43 

2- İşimi yaparken, daha çok hoşlandığım başka bir işi yapabilmek için 

sık sık elimdeki işimi ertelerim. 
552 2,68 1,97 
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3- İşi seçerken genellikle bana en hoş görünen işi seçerim. 552 3,16 2,17 

6- Çalıştığım yerde yaptığım işten hoşlanmazsam, işten ayrılırım. 552 2,83 2,17 

 GENEL ORTALAMA 3,30 2,18 

 

Motivasyonun içgüdüsel boyutunda dört maddeye verilen cevapların ortalaması 

3,30 ile orta düzeyde bir motivasyon olduğunu göstermektedir. Bu maddelere ayrı ayrı 

baktığımızda; “işimde yalnızca hoşuma giden şeyleri yapmaktan hoşlanırım” 

maddesinde 4,53 ortalama ile diğer maddelerden daha yüksek bir sonuç çıkmıştır.  

Bu boyutta ikinci ve altıncı maddelerdeki ortalama birinci maddeye göre 

oldukça düşüktür. Buna göre çalışanlar iş yerlerinde hoşlarına giden şeyleri yapmaya 

öncelik vermekle birlikte, yapmaları gereken diğer işleri de ihmal etmeyip görevlerini 

yerine getirmeye çalışmaktadırlar. Ayrıca çalışanlar işlerinden hoşlanmasalar bile işten 

ayrılmayı çok fazla düşünmemektedirler. Birçok alanda iş bulmanın zor olduğu 

günümüzde çalışanların işlerinden hoşlanmasalar bile ayrılma konusunda çok istekli 

olmamaları normal bir sonuç olarak değerlendirilebilir. 

 

Tablo 11. Çalışanların Araçsal Boyutundaki Motivasyon Algılarına İlişkin Betimsel 
İstatistikler 

 N ORT SS 

7- İş esnasında ne kadar gayret sarf edeceğimi, işin gereksinimleri (iş 

yapılması gerekenler) belirler. 
552 4,17 2,14 

8- Bir günlük ücret veriliyorsa, bir günlük iş yaparım. 552 2,66 2,07 

12- İnsanlar daha iyi iş fırsatları yakalamak için gözlerini ve kulaklarını 

daima açık tutmalıdır. 
552 4,76 2,17 

 GENEL ORTALAMA 3,86 2,13 
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Motivasyonun araçsal boyutunda üç maddeye verilen cevapların ortalaması 3,86 

ile orta düzey bir motivasyon olduğunu göstermektedir. Bu maddelere ayrı ayrı 

baktığımızda; sekizinci maddedeki “bir günlük ücret veriliyorsa, bir günlük iş 

yaparım” ifadesi 2,66 ortalama ile diğerlerine göre oldukça düşüktür. Buna göre 

çalışanlar yaptıkları işin gerektirdiği düzeyden daha fazla gayret göstermeye çok meyilli 

olmamakla birlikte, görevlerini yerine getirirken kendilerini sabit bir mesai ile 

sınırlandırmamaktadırlar. Başka bir ifade ile yaptıkları işten bir günlük ücret alacak 

olsalar bile o işi daha uzun bir sürede de bitirmek için çalışmaya devam edebileceklerini 

söyleyebiliriz. 

  

Tablo 12. Çalışanların Dış Benlik Kavramı Boyutundaki Motivasyon Algılarına İlişkin 
Betimsel İstatistikler 

 N ORT SS 

13-Benim için, davranışlarımı diğer insanların onaylaması önemlidir. 552 3,89 2,11 

14-Kararlarımı sık sık diğer insanların ne düşüneceğine dayanarak 

alırım. 
552 3,15 2,05 

18-Çabama kurumdaki en yetkili kişiler tarafından değer veriliğini 

bilirsem, var gücümle çalışırım. 
552 4,87 2,15 

GENEL ORTALAMA 3,97 2,10 

 

Motivasyonun dış benlik boyutunda üç maddeye verilen cevapların ortalaması 

3,97 ile yine orta düzeyde bir motivasyon olduğunu göstermektedir. Bu boyutta en 

yüksek ortalamaya sahip olan “Çabama kurumdaki en yetkili kişiler tarafından değer 

veriliğini bilirsem, var gücümle çalışırım.” Maddesi 4,87 ortalama ile dikkat çekicidir. 

Buna göre çalışanlar işlerinde diğer insanlarla ilişkileri açısında en fazla yetkili kişiler 

tarafından değer verilme davranışına önem vermektedirler. İnsanların temel 

ihtiyaçlarından sonra gelen değer verilme ve takdir edilme ihtiyacı iş hayatında da 

çalışanları motive etmenin en önemli araçlarından biri olarak öne çıkmaktadır. 
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Tablo 13. Çalışanların İçsel Benlik Kavramı Boyutundaki Motivasyon Algılarına 
İlişkin Betimsel İstatistikler 

 N ORT SS 

19-Aldığım kararlar, kendim için koyduğum yüksek hedefleri yansıtır. 552 4,96 2,05 

20-Yetenek ve becerilerimi kullanmama izin verecek bir kurumda 

çalışmak benim için önemlidir. 
552 5,61 1,95 

GENEL ORTALAMA 5,29 2,00 

 

Motivasyonun içsel benlik boyutunda iki maddeye verilen cevapların ortalaması 

5,29 ile yüksek düzeyde bir motivasyon olduğunu göstermektedir. Bu boyuttaki 

maddeler kişinin kendi hedefleri, kendi yetenek ve becerileri ile ilgili olduğundan bu 

unsurların çalışma hayatında motivasyon sağlama bakımından yüksek sonuçlar vermesi 

normal bir sonuç olarak değerlendirilebilir. 

  

Tablo 14. Çalışanların Hedef İçselleştirme Boyutundaki Motivasyon Algılarına İlişkin 
Betimsel İstatistikler 

 N ORT SS 

27-Bu nedene inanmıyorsam çok çalışmam. 552 3,43 2,09 

28-Çalışacağım Kurumu seçerken, inanç ve değerlerimi savunanı 

ararım. 
552 4,20 2,17 

29-Çok çalışmam için bir organizasyonun misyonunun benim 

değerlerimle uyumlu olması gerekir. 
552 4,20 2,08 

30-Eğer bir kurum onayladığım hedefler doğrultusunda çalışıyorsa, 

böyle bir kurumun başarıdaki payımın ön plana çıkıp çıkmaması önemli 

değildir. 

552 3,77 2,16 

GENEL ORTALAMA 3,90 2,12 
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Motivasyonun hedef içselleştirme boyutunda dört maddeye verilen cevapların 

ortalaması 3,90 ile orta düzeyde bir motivasyon olduğunu göstermektedir. Bu boyutta 

dikkat çeken iki maddede 4,20 ortalama ile daha yüksek bir motivasyon olduğunu 

görüyoruz. Yirmisekiz ve yirmidokuzuncu maddelerde çalışanların inanç ve değerlerine 

uygun bir kurumda çalışmalarının onların motivasyonu açısından daha önemli olduğunu 

görmekteyiz. 

3.5.3. Araştırmanın Hipotezlerine İlişkin Bulgular  

 

Tablo 15. Çalışanların Ölçek İfadelerinin Yaş Değişkenine Göre Farklılık Analizi 

 YAŞ N ORT SS P FARK 

Olumsuz Davranışlar Ölçeği 

21-22 18 1,61 0,35 

    
23-28 120 1,64 0,54 
29-34 140 1,64 0,57 
35-40 134 1,64 0,47 
41 ve üzeri 140 1,60 0,62 

Motivasyon Ölçeği 

21-22 18 4,49 0,94 
0,013 
0,023 
0,000 
0,001 

1 - 5 
2 - 4 
2 - 5 
3 - 5 

23-28 120 4,20 1,07 
29-34 140 4,13 1,04 
35-40 134 3,77 1,29 
41 ve üzeri 140 3,58 1,17 

İçgüdüsel Süreç Boyutu 

21-22 18 4,14 1,57 
0,008 
0,000 
0,003 

1 - 5 
2 - 5 
3 - 5 

23-28 120 3,66 1,62 
29-34 140 3,50 1,58 
35-40 134 3,19 1,70 
41 ve üzeri 140 2,80 1,51 

Araçsal Boyut 

21-22 18 4,00 1,33 

0,000 
0,013 

2 - 5 
3 - 5 

23-28 120 4,23 1,57 
29-34 140 4,01 1,24 
35-40 134 3,80 1,52 
41 ve üzeri 140 3,45 1,61 

Dış Benlik Kavramı Boyutu 

21-22 18 4,74 1,23 

    
23-28 120 4,04 1,50 
29-34 140 4,11 1,46 
35-40 134 3,81 1,75 
41 ve üzeri 140 3,82 1,65 

İçsel Benlik Kavramı 
Boyutu 

21-22 18 5,56 1,50 

0,009 
0,004 

2 - 4 
3 - 4 

23-28 120 5,58 1,78 
29-34 140 5,60 1,25 
35-40 134 4,86 1,99 
41 ve üzeri 140 5,09 1,85 

Hedef İçselleştirme Boyutu 

21-22 18 4,50 1,50 

0,005 
0,004 

2 - 5 
3 - 5 

23-28 120 4,15 1,42 
29-34 140 4,14 1,42 
35-40 134 3,75 1,44 
41 ve üzeri 140 3,51 1,62 

P<0,05 düzeyinde anlamlı fark ifade etmektedir. 
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Araştırmaya dahil olan katılımcıların olumsuz davranışlar ölçeği görüşleri ile 

motivasyon ölçeği görüşlerinin yaş değişkenine göre anlamlı farklılık gösterip 

göstermediği Tek Yönlü ANOVA testi ile analiz edilmiştir.  

Analizler neticesinde, olumsuz davranışlar ölçeğine ilşkin görüşlerin araştırmaya 

katılan çalışanların yaş grupları arasında anlamlı bir fark yaratmadığı tespit edilmiştir.  

Analizler neticesinde ise araştırmacıların genel motivasyon ölçeği görüşleri, 

motivasyon ölçeği alt boyutlarından olan içgüdüsel süreç boyutu, araçsal boyut, içsel 

benlik kavramı ve hedef içselleştirme boyutu görüşlerinin yaş değişkenine göre farklılık 

gösterdiği tespit edilmiştir. Söz konusu farklılıkların hangi yaş grupları arasında 

meydana geldiğini tespit etmek için yapılan post – hoc (Tukey Testi) analizi neticesinde 

elde edilen bulgular şu şekilde belirtilebilir; 

- 41 yaş ve üzerinde olan katılımcıların genel motivasyon düzeyleri ile 

içgüdüsel motivasyon süreçleri düzeyi, 34 yaş ve altında olan katılımcıların 

genel motivasyon düzeyleri ile içgüdüsel motivasyon süreçleri düzeyinden 

anlamlı şekilde düşük çıkmıştır (p < 0,05). 

- 41 yaş ve üzerinde olan katılımcıların motivasyon ölçeği araçsal motivasyon 

alt boyutu düzeyi ile hedef içselleştirme akt boyutu düzeyi, 23- 34 yaş 

aralığında olan katılımcıların motivasyon ölçeği araçsal motivasyon alt 

boyutu düzeyi ile hedef içselleştirme akt boyutu düzeyinden anlamlı şekilde 

düşük çıkmıştır (p < 0,05). 

- 35-40 yaş aralığında olan katılımcıların motivasyon ölçeği içsel benlik 

kavramı alt boyutu düzeyi, 23- 34 yaş aralığında olan katılımcıların 

motivasyon ölçeği içsel benlik kavramı alt boyutu düzeyinden anlamlı 

şekilde düşük çıkmıştır (p < 0,05). 

Yukarıdaki bulgulara göre; çalışanların iş yaşamlarında karşılaştıkları olumsuz 

davranışlar çok düşük bir düzeyde kendini göstermekte ve yaş gruplarına göre de fark 

bulunmamaktadır. Çalışanların motivasyonları ise anlamlı bir fark göstermek suretiyle 

alt yaş gruplarında daha yüksek, üst yaş gruplarında daha düşük olarak ortaya çıkmıştır. 
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Motivasyon ölçeğinde sadece dış benlik kavramı boyutunda yaş grupları arasında 

anlamlı fark görülmemiştir. 

Elde edilen sonuçlar çerçevesinde araştırmanın “H0a = Araştırmaya dahil olan 

katılımcıların olumsuz davranışlar ölçeği görüşleri ile motivasyon görüşleri yaş 

değişkenine göre farklılık göstermemektedir.” hipotezi reddedilerek “H1a = Araştırmaya 

dahil olan katılımcıların olumsuz davranışlar ölçeği görüşleri ile motivasyon görüşleri 

yaş değişkenine göre farklılık göstermektedir.” hipotezi kabul edilmiştir.  

Tablo 16.Çalışanların Ölçek İfadelerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Farklılık Analizi 

 CİNSİYET N ORT SS P 

Olumsuz Davranışlar Ölçeği Bay 300 1,57 0,52 0,006 
Bayan 252 1,70 0,58 

Motivasyon Ölçeği Bay 300 3,92 1,16 0,769 
Bayan 252 3,95 1,19 

İçgüdüsel Süreç Boyutu Bay 300 3,17 1,59 0,033 
Bayan 252 3,46 1,68 

Araçsal Boyut Bay 300 3,92 1,51 0,304 
Bayan 252 3,79 1,50 

Dış Benlik Kavramı Boyutu Bay 300 3,93 1,60 0,488 
Bayan 252 4,02 1,59 

İçsel Benlik Kavramı Boyutu Bay 300 5,31 1,74 0,774 
Bayan 252 5,26 1,77 

Hedef İçselleştirme Boyutu Bay 300 3,96 1,50 0,313 
Bayan 252 3,83 1,50 

P<0,05 düzeyinde anlamlı fark ifade etmektedir. 
  

Araştırmaya dahil olan katılımcıların olumsuz davranışlar ölçeği görüşleri ile 

motivasyon ölçeği görüşlerinin cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık gösterip 

göstermediği Bağımsız T – Testi ile analiz edilmiştir.  

Analizler neticesinde, olumsuz davranışlar ölçeğine ilşkin görüşlerin araştırmaya 

katılan çalışanların cinsiyetlerine göre anlamlı olarak farklılaştığı tespit edilmiş ve 

Bayan katılımcıların Bay katılımcılara göre olumsuz davranışlar düzeyinin yüksek 

çıktığı görülmektedir (p < 0,05).  

Analizler neticesinde ise araştırmacıların yalnızca genel motivasyon ölçeği alt 

boyutlarından olan içgüdüsel süreç boyutu görüşlerinin cinsiyet değişkenine göre 

farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular ışığında Bayan katılımcıların 
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içgüdüsel süreç boyutu ortalamalarının Bay katılımcılara göre daha yüksek olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Elde edilen sonuçlar çerçevesinde araştırmanın “H0b = Araştırmaya dahil olan 

katılımcıların olumsuz davranışlar ölçeği görüşleri ile motivasyon görüşleri cinsiyet 

değişkenine göre farklılık göstermemektedir.” hipotezi reddedilerek “H1b = Araştırmaya 

dahil olan katılımcıların olumsuz davranışlar ölçeği görüşleri ile motivasyon görüşleri 

cinsiyet değişkenine göre farklılık göstermektedir.” hipotezi kabul edilmiştir.  

Tablo 17. Çalışanların Ölçek İfadelerinin Medeni Durum Değişkenine Göre Farklılık 
Analizi 

 MEDENİ 
DURUM N ORT SS P 

Olumsuz Davranışlar Ölçeği 
Evli 333 1,60 0,52 

0,098 
Bekâr 219 1,68 0,58 

Motivasyon Ölçeği 
Evli 333 3,87 1,19 

0,127 
Bekâr 219 4,02 1,14 

İçgüdüsel Süreç Boyutu 
Evli 333 3,14 1,63 

0,005 
Bekâr 219 3,54 1,62 

Araçsal Boyut 
Evli 333 3,85 1,52 

0,817 
Bekâr 219 3,88 1,49 

Dış Benlik Kavramı Boyutu 
Evli 333 3,98 1,60 

0,896 
Bekâr 219 3,96 1,59 

İçsel Benlik Kavramı Boyutu 
Evli 333 5,29 1,78 

0,999 
Bekâr 219 5,29 1,71 

Hedef İçselleştirme Boyutu 
Evli 333 3,82 1,54 

0,108 
Bekâr 219 4,03 1,44 

P<0,05 düzeyinde anlamlı fark ifade etmektedir. 
  

Araştırmaya dahil olan katılımcıların olumsuz davranışlar ölçeği görüşleri ile 

motivasyon ölçeği görüşlerinin medeni durum değişkenine göre anlamlı farklılık 

gösterip göstermediği Bağımsız T – Testi ile analiz edilmiştir.  

Analizler neticesinde ise araştırmacıların yalnızca genel motivasyon ölçeği alt 

boyutlarından olan içgüdüsel süreç boyutu görüşlerinin medeni durum değişkenine göre 

farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular ışığında Bekar katılımcıların 

içgüdüsel süreç boyutu ortalamalarının Evli katılımcılara göre daha yüksek olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. 
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Elde edilen sonuçlar çerçevesinde araştırmanın “H0c = Araştırmaya dahil olan 

katılımcıların olumsuz davranışlar ölçeği görüşleri ile motivasyon görüşleri medeni 

durum değişkenine göre farklılık göstermemektedir.” hipotezi reddedilerek “H1c = 

Araştırmaya dahil olan katılımcıların olumsuz davranışlar ölçeği görüşleri ile 

motivasyon görüşleri medeni durum değişkenine göre farklılık göstermektedir.” 

hipotezi kabul edilmiştir. 
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Tablo 18.  Çalışanların Ölçek İfadelerinin Eğitim Durumu Değişkenine Göre Farklılık 

Analizi 

 EĞİTİM DURUMU N ORT SS P FARK 

Olumsuz Davranışlar Ölçeği 

İlkokul-Ortaokul 5 1,23 0,30 

    

Lise 89 1,65 0,47 
Önlisans 102 1,59 0,42 
Lisans 263 1,61 0,59 
Yüksek Lisans 81 1,71 0,56 
Doktora 12 1,98 0,83 

Motivasyon Ölçeği 

İlkokul-Ortaokul 5 4,04 1,21 

    

Lise 89 4,08 1,40 
Önlisans 102 4,17 1,13 
Lisans 263 3,87 1,07 
Yüksek Lisans 81 3,72 1,21 
Doktora 12 3,50 1,16 

İçgüdüsel Süreç Boyutu 

İlkokul-Ortaokul 5 3,55 1,36 

0,013 
0,050 
0,032 

3 - 4 
3 - 5 
3 - 6 

Lise 89 3,61 1,83 
Önlisans 102 3,75 1,76 
Lisans 263 3,13 1,51 
Yüksek Lisans 81 3,07 1,53 
Doktora 12 2,27 1,50 

Araçsal Boyut 

İlkokul-Ortaokul 5 3,40 2,19 

    

Lise 89 3,78 1,59 
Önlisans 102 4,02 1,45 
Lisans 263 3,93 1,49 
Yüksek Lisans 81 3,58 1,48 
Doktora 12 3,81 1,52 

Dış Benlik Kavramı Boyutu 

İlkokul-Ortaokul 5 3,87 0,90 

    

Lise 89 4,30 1,78 
Önlisans 102 4,05 1,57 
Lisans 263 3,92 1,53 
Yüksek Lisans 81 3,75 1,57 
Doktora 12 3,50 1,85 

İçsel Benlik Kavramı Boyutu 

İlkokul-Ortaokul 5 5,20 1,96 

    

Lise 89 5,39 1,73 
Önlisans 102 5,38 1,64 
Lisans 263 5,25 1,74 
Yüksek Lisans 81 5,12 1,98 
Doktora 12 5,75 1,64 

       

Hedef İçselleştirme Boyutu 

İlkokul-Ortaokul 5 4,55 1,27 

    

Lise 89 3,94 1,78 
Önlisans 102 4,18 1,51 
Lisans 263 3,83 1,40 
Yüksek Lisans 81 3,76 1,47 
Doktora 12 3,38 1,58 

P<0,05 düzeyinde anlamlı fark ifade etmektedir. 

Araştırmaya dahil olan katılımcıların olumsuz davranışlar ölçeği görüşleri ile 

motivasyon ölçeği görüşlerinin eğitim durumu değişkenine göre anlamlı farklılık 

gösterip göstermediği Tek Yönlü ANOVA testi ile analiz edilmiştir.  
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Analizler neticesinde, olumsuz davranışlar ölçeğine ilişkin görüşlerin 

araştırmaya katılan çalışanların eğitim durumları arasında anlamlı bir fark yaratmadığı 

tespit edilmiştir.  

Analizler neticesinde ise araştırmacıların yalnızca genel motivasyon ölçeği 

görüşleri, motivasyon ölçeği alt boyutlarından olan içgüdüsel süreç boyutu görüşlerinin 

eğitim durumu değişkenine göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Söz konusu 

farklılığın hangi eğitim durumu grupları arasında meydana geldiğini tespit etmek için 

yapılan post – hoc (Tukey Testi) analizi neticesinde, Önlisans mezunu olan 

katılımcıların içgüdüsel motivasyon süreçleri düzeyi, Lisans, Yükseklisans ve Doktora 

mezunu olan katılımcıların içgüdüsel motivasyon süreçleri düzeyinden anlamlı şekilde 

yüksek çıkmıştır (p < 0,05). 

Elde edilen sonuçlar çerçevesinde araştırmanın “H0d = Araştırmaya dahil olan 

katılımcıların olumsuz davranışlar ölçeği görüşleri ile motivasyon görüşleri eğitim 

durumu değişkenine göre farklılık göstermemektedir.” hipotezi reddedilerek “H1c = 

Araştırmaya dahil olan katılımcıların olumsuz davranışlar ölçeği görüşleri ile 

motivasyon görüşleri eğitim durumu değişkenine göre farklılık göstermektedir.” 

hipotezi kabul edilmiştir. 
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Tablo 19.  Çalışanların Ölçek İfadelerinin Çalışma Süresi Değişkenine Göre Farklılık 
Analizi 

 ÇALIŞMA 
SÜRESİ N ORT SS P FARK 

Olumsuz Davranışlar 
Ölçeği 

0-1 yıl 49 1,66 0,62 

    
2-5 yıl 137 1,61 0,47 
6-8 yıl 87 1,63 0,57 
9-11 yıl 67 1,66 0,59 
12 yıl ve üzeri 212 1,62 0,56 

Motivasyon Ölçeği 

0-1 yıl 49 4,35 0,98 

0,002 
0,000 

1 - 5 
2 - 5 

2-5 yıl 137 4,21 1,21 
6-8 yıl 87 3,99 1,06 
9-11 yıl 67 3,80 1,15 
12 yıl ve üzeri 212 3,67 1,18 

İçgüdüsel Süreç Boyutu 

0-1 yıl 49 3,56 1,66 

0,040 
0,000 
0,000 

1 - 5 
2 - 5 
3 - 5 

2-5 yıl 137 3,69 1,70 
6-8 yıl 87 3,71 1,51 
9-11 yıl 67 3,21 1,59 
12 yıl ve üzeri 212 2,85 1,55 

Araçsal Boyut 

0-1 yıl 49 4,26 1,43 

0,016 
0,008 

2 - 4 
2 - 5 

2-5 yıl 137 4,20 1,54 
6-8 yıl 87 3,89 1,14 
9-11 yıl 67 3,51 1,46 
12 yıl ve üzeri 212 3,65 1,59 

Dış Benlik Kavramı 
Boyutu 

0-1 yıl 49 4,09 1,58 

    
2-5 yıl 137 4,16 1,58 
6-8 yıl 87 3,81 1,50 
9-11 yıl 67 3,98 1,58 
12 yıl ve üzeri 212 3,89 1,64 

İçsel Benlik Kavramı 
Boyutu 

0-1 yıl 49 5,99 1,23 

0,030 
0,015 

1 - 4 
1 - 5 

2-5 yıl 137 5,47 1,71 
6-8 yıl 87 5,18 1,53 
9-11 yıl 67 5,04 1,65 
12 yıl ve üzeri 212 5,12 1,94 

Hedef İçselleştirme 
Boyutu 

0-1 yıl 49 4,58 1,40 

0,000 
0,009 

1 - 5 
2 - 5 

2-5 yıl 137 4,14 1,45 
6-8 yıl 87 3,90 1,34 
9-11 yıl 67 3,85 1,42 
12 yıl ve üzeri 212 3,60 1,58 

P<0,05 düzeyinde anlamlı fark ifade etmektedir. 
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Araştırmaya dahil olan katılımcıların olumsuz davranışlar ölçeği görüşleri ile 

motivasyon ölçeği görüşlerinin çalışma süresi değişkenine göre anlamlı farklılık 

gösterip göstermediği Tek Yönlü ANOVA testi ile analiz edilmiştir.  

Analizler neticesinde, olumsuz davranışlar ölçeğine ilişkin görüşlerin 

araştırmaya katılan çalışanların çalışma süreleri arasında anlamlı bir fark yaratmadığı 

tespit edilmiştir.  

Analizler neticesinde ise araştırmacıların genel motivasyon ölçeği görüşleri, 

motivasyon ölçeği alt boyutlarından olan içgüdüsel süreç boyutu, araçsal boyut, içsel 

benlik kavramı boyutu ile hedef içselleştirme boyutu görüşlerinin çalışma süresi 

değişkenine göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Söz konusu farklılığın hangi 

çalışam süresi grupları arasında meydana geldiğini tespit etmek için yapılan post – hoc 

(Tukey Testi) analizi neticesinde; 

- 12 yıl ve üzeri çalışma süresi olanların genel motivasyon düzeyi ölçeği ile 

hedef içselleştirme boyutu düzeylerinin 5 yıl ve altında çalışma süresi olan 

çalışanlara göre düşük olduğu tespit edilmiştir. 

- 12 yıl ve üzeri çalışma süresi olanların içgüdüsel süreç boyutu düzeyi, 8yıl 

ve altında çalışma süresi olan çalışanlara göre düşük olduğu tespit edilmiştir. 

- 2-5 yıl arası çalışma süresi olanların araçsal boyut düzeyi, 9 yıl ve üstünde 

çalışma süresi olan çalışanlara göre yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

- 0-1 yıl arası çalışma süresi olanların içsel benlik boyut düzeyi, 9 yıl ve 

üstünde çalışma süresi olan çalışanlara göre yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Yukarıdaki bulguları genel olarak değerlendirildiğinde; çalışanların karşı karşıya 

kaldıkları olumsuz davranışların düzeyi çalışma süreleri bakımından fark 

göstermemektedir. Ancak motivasyon düzeyleri genel olarak ve dış benlik kavramı alt 

boyutu hariç tüm alt boyutlarda çalışma süreleri bakımından fark göstermektedir. Buna 

göre çalışma süreleri daha az olan çalışanların motivasyon düzeyleri çalışma süreleri 

yüksek olanlara göre daha yüksek gözükmektedir. 
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Elde edilen sonuçlar çerçevesinde araştırmanın “H0e = Araştırmaya dahil olan 

katılımcıların olumsuz davranışlar ölçeği görüşleri ile motivasyon görüşleri çalışma 

süresi değişkenine göre farklılık göstermemektedir” hipotezi reddedilerek “H1e = 

Araştırmaya dahil olan katılımcıların olumsuz davranışlar ölçeği görüşleri ile 

motivasyon görüşleri çalışma süresi değişkenine göre farklılık göstermektedir” hipotezi 

kabul edilmiştir. 

Tablo 20.  Çalışanların Ölçek İfadelerinin Çalışılan Sektör Değişkenine Göre Farklılık 
Analizi 

 ÇALIŞTIĞI 
SEKTÖR N ORT SS P 

Olumsuz Davranışlar Ölçeği 
Kamu 253 1,61 0,61 

0,410 
Özel 299 1,65 0,49 

Motivasyon Ölçeği 
Kamu 253 3,67 1,23 

0,000 
Özel 299 4,15 1,08 

İçgüdüsel Süreç Boyutu 
Kamu 253 2,91 1,62 

0,000 
Özel 299 3,63 1,58 

Araçsal Boyut 
Kamu 253 3,62 1,60 

0,000 
Özel 299 4,07 1,39 

Dış Benlik Kavramı Boyutu 
Kamu 253 3,76 1,63 

0,004 
Özel 299 4,15 1,54 

İçsel Benlik Kavramı Boyutu 
Kamu 253 5,07 1,90 

0,007 
Özel 299 5,47 1,60 

Hedef İçselleştirme Boyutu 
Kamu 253 3,71 1,59 

0,006 
Özel 299 4,06 1,40 

P<0,05 düzeyinde anlamlı fark ifade etmektedir. 

  

Araştırmaya dahil olan katılımcıların olumsuz davranışlar ölçeği görüşleri ile 

motivasyon ölçeği görüşlerinin çalıştıkları sektör değişkenine göre anlamlı farklılık 

gösterip göstermediği Bağımsız T – Testi ile analiz edilmiştir.  

Analizler neticesinde, çalışılan sektör değişkenine göre olumsuz davranışlar 

ölçeği görüşlerinin farklılık göstermediği, motivasyon ölçeği genel ve tüm alt 

boyutlarının çalışılan sektör değişkenine göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Elde 

edilen bulgular ışığında Özel sektörde çalışan katılımcıların motivasyon ölçeği genel ve 

tüm alt boyutları düzeyinin Kamuda çalışan katılımcılara göre daha yüksek olduğu 



117 
 

sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda katılımcıların kamu – özel sektör farketmesizin 

benzer mobbing düzeyi ile karşı karşıya kaldıklarını ancak özel sektörde çalışan 

katılımcıların motivasyon düzeylerinin kamu sektöründe çalışanlara göre yüksek olduğu 

değerlendirmesinin yapılması mümkündür. 

Elde edilen sonuçlar çerçevesinde araştırmanın “H0f = Araştırmaya dahil olan 

katılımcıların olumsuz davranışlar ölçeği görüşleri ile motivasyon görüşleri çalıştığı 

sektör değişkenine göre farklılık göstermemektedir.” hipotezi reddedilerek “H1f = 

Araştırmaya dahil olan katılımcıların olumsuz davranışlar ölçeği görüşleri ile 

motivasyon görüşleri çalıştığı sektör değişkenine göre farklılık göstermektedir.” 

hipotezi kabul edilmiştir. 

Tablo 21.  Çalışanların Ölçek İfadelerinin Yöneticilik Yapma Değişkenine Göre 
Farklılık Analizi 

 YÖNETİCİLİK 
YAPTI MI? N ORT SS P 

Olumsuz Davranışlar Ölçeği 
Evet 141 1,69 0,63 

0,126 
Hayır 411 1,61 0,52 

Motivasyon Ölçeği 
Evet 141 3,90 1,29 

0,709 
Hayır 411 3,94 1,13 

İçgüdüsel Süreç Boyutu 
Evet 141 3,34 1,66 

0,733 
Hayır 411 3,29 1,63 

Araçsal Boyut 
Evet 141 3,81 1,55 

0,635 
Hayır 411 3,88 1,49 

Dış Benlik Kavramı Boyutu 
Evet 141 3,98 1,59 

0,955 
Hayır 411 3,97 1,60 

İçsel Benlik Kavramı Boyutu 
Evet 141 5,10 2,03 

0,152 
Hayır 411 5,35 1,64 

Hedef İçselleştirme Boyutu 
Evet 141 3,86 1,56 

0,696 
Hayır 411 3,92 1,48 

P<0,05 düzeyinde anlamlı fark ifade etmektedir. 

   

Araştırmaya dahil olan katılımcıların olumsuz davranışlar ölçeği görüşleri ile 

motivasyon ölçeği görüşlerinin yöneticilik yapma durumu değişkenine göre anlamlı 

farklılık gösterip göstermediği Bağımsız T – Testi ile analiz edilmiştir. Analizler 

neticesinde katılımcıların olumsuz davranışlar ölçeği görüşleri ile motivasyon ölçeği 
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görüşlerinin yöneticilik yapma durumu değişkenine göre anlamlı farklılık göstermediği 

tespit edilmiştir ( p > 0,05). 

Elde edilen sonuçlar çerçevesinde araştırmanın “H1g = Araştırmaya dahil olan 

katılımcıların olumsuz davranışlar ölçeği görüşleri ile motivasyon görüşleri yöneticilik 

yapma durumu değişkenine göre farklılık göstermektedir.”hipotezi reddedilerek “H0g = 

Araştırmaya dahil olan katılımcıların olumsuz davranışlar ölçeği görüşleri ile 

motivasyon görüşleri yöneticilik yapma durumu değişkenine göre farklılık 

göstermemektedir.” hipotezi kabul edilmiştir. 

Tablo 22.  Çalışanların Ölçek İfadelerinin Yöneticilik Yapma Süresi Değişkenine Göre 
Farklılık Analizi 

 YÖNETİCİLİK 
SÜRESİ N ORT SS P FARK 

Olumsuz Davranışlar Ölçeği 

1-2 yıl 44 1,78 0,78 

    
3-8 yıl 55 1,52 0,30 

9-14 yıl 29 1,76 0,71 

15 yıl ve üzeri 13 1,97 0,78 

Motivasyon Ölçeği 

1-2 yıl 44 3,99 1,58 

0,012 2 - 3 
3-8 yıl 55 4,18 0,85 

9-14 yıl 29 3,28 1,27 

15 yıl ve üzeri 13 3,81 1,46 

İçgüdüsel Süreç Boyutu 

1-2 yıl 44 3,49 1,77 

    
3-8 yıl 55 3,45 1,67 

9-14 yıl 29 2,99 1,54 

15 yıl ve üzeri 13 3,17 1,60 

Araçsal Boyut 

1-2 yıl 44 3,93 1,79 

    
3-8 yıl 55 4,12 1,22 

9-14 yıl 29 3,34 1,56 

15 yıl ve üzeri 13 3,15 1,64 

Dış Benlik Kavramı Boyutu 

1-2 yıl 44 4,13 1,84 

    
3-8 yıl 55 4,13 1,27 

9-14 yıl 29 3,47 1,67 

15 yıl ve üzeri 13 3,92 1,65 

İçsel Benlik Kavramı Boyutu 

1-2 yıl 44 5,23 2,21 0,002 
0,000 
0,021 

1 - 3 
2 - 3 
3 - 4 

3-8 yıl 55 5,75 1,40 

9-14 yıl 29 3,55 2,08 
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15 yıl ve üzeri 13 5,38 1,94 

Hedef İçselleştirme Boyutu 

1-2 yıl 44 3,80 1,79 

0,039 2 - 3 
3-8 yıl 55 4,19 1,24 

9-14 yıl 29 3,23 1,45 

15 yıl ve üzeri 13 4,08 1,96 

P<0,05 düzeyinde anlamlı fark ifade etmektedir. 

 
   

 

Araştırmaya dahil olan katılımcıların olumsuz davranışlar ölçeği görüşleri ile 

motivasyon ölçeği görüşlerinin yöneticilik yapma süresi değişkenine göre anlamlı 

farklılık gösterip göstermediği Tek Yönlü ANOVA testi ile analiz edilmiştir.  

Analizler neticesinde, olumsuz davranışlar ölçeğine ilişkin görüşlerin 

araştırmaya katılan çalışanların yöneticilik yapma süresi arasında anlamlı bir fark 

yaratmadığı tespit edilmiştir.  

Analizler neticesinde ise araştırmacıların genel motivasyon ölçeği görüşleri, 

motivasyon ölçeği alt boyutlarından olan içsel benlik kavramı boyutu ile hedef 

içselleştirme boyutu görüşlerinin yöneticilik yapma süresi değişkenine göre farklılık 

gösterdiği tespit edilmiştir. Söz konusu farklılığın yöneticilik yapma süresi grupları 

arasında meydana geldiğini tespit etmek için yapılan post – hoc (Tukey Testi) analizi 

neticesinde; 

- 3-8 yıl aralığında yöneticilik yapma süresi olanların genel motivasyon düzeyi 

ölçeği ile hedef içselleştirme boyutu düzeylerinin 9 – 14 yıl aralığında 

yöneticilik yapma süresi olan çalışanlara göre yüksek olduğu tespit 

edilmiştir. 

- 9 – 14 yıl aralığında yöneticilik yapma süresi olanların içsel benlik süreç 

boyutu düzeyi, diğer çalışanlara göre düşük olduğu tespit edilmiştir. 

 

Elde edilen sonuçlar çerçevesinde araştırmanın “H0h = Araştırmaya dahil olan 

katılımcıların olumsuz davranışlar ölçeği görüşleri ile motivasyon görüşleri yöneticilik 

yapılan süre değişkenine göre farklılık göstermemektedir.”hipotezi reddedilerek “H1h = 

Araştırmaya dahil olan katılımcıların olumsuz davranışlar ölçeği görüşleri ile 
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motivasyon görüşleri yöneticilik yapılan süre değişkenine göre farklılık göstermektedir” 

hipotezi kabul edilmiştir. 

Tablo 23.  Çalışanların Olumsuz Davranışlar - Motivasyon Arasındaki Korelâsyon 
Analizi 

 

    
Olumsuz 

Davranışlar 
Motivasyon 

Olumsuz Davranışlar 

Pearson Correlation 1 0,201** 

Sig. (2-tailed)  0,000 

N 552 552 

Motivasyon 

Pearson Correlation 0,201** 1 

Sig. (2-tailed) 0,000  

N 552 552 

** Korelâsyon çift yönlü 0,01 düzeyinde anlamlıdır. 

 
 

Çalışanların işyerlerinde maruz kaldıkları olumsuz davranışlar ile motivasyonları 

arasında ne düzeyde bir ilişki bulunduğunu belirlemek için yapılan korelasyon 

analizinde ortaya çıkan r=0,201 değerine göre pozitif yönde çok zayıf bir ilişki 

olduğunu görmekteyiz. Buna göre; araştırmaya katılan çalışanların işyerlerinde maruz 

kaldıkları olumsuz davranışlar onların iş motivasyonlarına çok zayıf bir düzeyde 

olumsuz etki yapmaktadır. Olumsuz davranışlar ölçeğinde ortaya çıkan çok düşük 

ortalama mobbing ile motivasyon ilişkisinin düşük çıkmasında etkili olmuştur. 
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Tablo 24.  Çalışanların Olumsuz Davranışlar - Motivasyon İçgüdüsel Süreç Boyutu 
Ortalaması Arasındaki Korelâsyon Analizi 

 

  Olumsuz 
Davranışlar 

İçgüdüsel 
Süreç Boyutu 

Olumsuz Davranışlar 

Pearson Correlation 1 0,165** 

Sig. (2-tailed)  0,000 

N 552 552 

Motivasyonun İçgüdüsel 
Süreç Boyutu 

Pearson Correlation 0,165** 1 

Sig. (2-tailed) 0,000  

N 552 552 

** Korelâsyon çift yönlü 0,01 düzeyinde anlamlıdır.  

Çalışanların işyerlerinde maruz kaldıkları olumsuz davranışlar ile motivasyonun 

içgüdüsel süreç boyutu arasında ne düzeyde bir ilişki bulunduğunu belirlemek için 

yapılan korelasyon analizinde ortaya çıkan r=0,165 değerine göre pozitif yönde çok 

zayıf bir ilişki olduğunu görmekteyiz. Buna göre; araştırmaya katılan çalışanların 

işyerlerinde maruz kaldıkları olumsuz davranışlar içgüdüsel süreç boyutunda 

motivasyonlarına çok zayıf bir düzeyde olumsuz etki yapmaktadır. 

Tablo 25.  Çalışanların Olumsuz Davranışlar - Motivasyon Araçsal Boyutu Ortalaması 
Arasındaki Korelâsyon 

 

    Olumsuz 
Davranışlar 

Araçsal 

Boyut 

Olumsuz Davranışlar 

Pearson Correlation 1 0,107** 

Sig. (2-tailed)  0,012 

N 552 552 

Motivasyonun Araçsal 
Boyutu 

Pearson Correlation 0,107** 1 

Sig. (2-tailed) 0,012  

N 552 552 

** Korelâsyon çift yönlü 0,05 düzeyinde anlamlıdır. 
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Çalışanların işyerlerinde maruz kaldıkları olumsuz davranışlar ile motivasyonun 

araçsal boyutu arasında ne düzeyde bir ilişki bulunduğunu belirlemek için yapılan 

korelasyon analizinde ortaya çıkan r=0,107 değerine göre pozitif yönde çok zayıf bir 

ilişki olduğunu görmekteyiz. Buna göre; araştırmaya katılan çalışanların işyerlerinde 

maruz kaldıkları olumsuz davranışlar araçsal boyutta motivasyonlarına çok zayıf bir 

düzeyde olumsuz etki yapmaktadır. 

Tablo 26.  Çalışanların Olumsuz Davranışlar - Motivasyon Dış Benlik Kavramı Boyutu 
Ortalaması Arasındaki Korelâsyon 

OLUMSUZ DAVRANIŞLAR – MOTİVASYONUN DIŞ BENLİK KAVRAMI 
BOYUTU 

ARASINDAKİ KORELÂSYON 

    Olumsuz 
Davranışlar 

Dış Benlik 
Kavramı Boyutu 

Olumsuz Davranışlar 

Pearson Correlation 1 0,168** 

Sig. (2-tailed)  0,000 

N 552 552 

Motivasyonun Dış Benlik 
Kavramı Boyutu 

Pearson Correlation 0,168** 1 

Sig. (2-tailed) 0,000  

N 552 552 

** Korelâsyon çift yönlü 0,01 düzeyinde anlamlıdır.  

 

Çalışanların işyerlerinde maruz kaldıkları olumsuz davranışlar ile motivasyonun 

dış benlik kavramı boyutu arasında ne düzeyde bir ilişki bulunduğunu belirlemek için 

yapılan korelasyon analizinde ortaya çıkan r=0,168 değerine göre pozitif yönde çok 

zayıf bir ilişki olduğunu görmekteyiz. Buna göre; araştırmaya katılan çalışanların 

işyerlerinde maruz kaldıkları olumsuz davranışlar dış benlik kavramı boyutunda 

motivasyonlarına çok zayıf bir düzeyde olumsuz etki yapmaktadır. 
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Tablo 27.  Çalışanların Olumsuz Davranışlar - Motivasyon İçsel Benlik Kavramı 
Boyutu Ortalaması Arasındaki Korelâsyon 

 

    Olumsuz 
Davranışlar 

İçsel Benlik 
Kavramı Boyutu 

Olumsuz Davranışlar 

Pearson Correlation 1 0,088 ** 

Sig. (2-tailed)  0,038 

N 552 552 

Motivasyonun İçsel Benlik 
Kavramı Boyutu 

Pearson Correlation 0,088** 1 

Sig. (2-tailed) 0,038  

N 552 552 

** Korelâsyon çift yönlü 0,05 düzeyinde anlamlıdır.  

 

Çalışanların işyerlerinde maruz kaldıkları olumsuz davranışlar ile motivasyonun 

içsel benlik kavramı boyutu arasında ne düzeyde bir ilişki bulunduğunu belirlemek için 

yapılan korelasyon analizinde ortaya çıkan r=0,088 değerine göre pozitif yönde çok 

zayıf bir ilişki olduğunu görmekteyiz. Buna göre; araştırmaya katılan çalışanların 

işyerlerinde maruz kaldıkları olumsuz davranışlar içsel benlik kavramı boyutunda 

motivasyonlarına çok zayıf bir düzeyde olumsuz etki yapmaktadır. 

Tablo 28.  Çalışanların Olumsuz Davranışlar - Motivasyon Hedef İçselleştirme 
Kavramı Ortalaması Arasındaki Korelâsyon 

OLUMSUZ DAVRANIŞLAR – MOTİVASYONUN HEDEF İÇSELLEŞTİRME 
BOYUTU 

ARASINDAKİ KORELÂSYON 

    Olumsuz 
Davranışlar 

Hedef 
İçselleştirme 

Boyutu 

Olumsuz Davranışlar 

Pearson Correlation 1 0,181** 

Sig. (2-tailed)  0,000 

N 552 552 

Motivasyonun Hedef 
İçselleştirme Boyutu 

Pearson Correlation 0,181** 1 

Sig. (2-tailed) 0,000  

N 552 552 

** Korelâsyon çift yönlü 0,01 düzeyinde anlamlıdır. 
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Çalışanların işyerlerinde maruz kaldıkları olumsuz davranışlar ile motivasyonun 

hedef içselleştirme boyutu arasında ne düzeyde bir ilişki bulunduğunu belirlemek için 

yapılan korelasyon analizinde ortaya çıkan r=0,181 değerine göre pozitif yönde çok 

zayıf bir ilişki olduğunu görmekteyiz. Buna göre; araştırmaya katılan çalışanların 

işyerlerinde maruz kaldıkları olumsuz davranışlar hedef içselleştirme boyutunda 

motivasyonlarına çok zayıf bir düzeyde olumsuz etki yapmaktadır. 

Elde edilen sonuçlar çerçevesinde araştırmanın “H0i = Araştırmaya dahil olan 

katılımcıların olumsuz davranışlar ölçeği görüşleri ile motivasyon görüşleri arasında 

anlamı bir ilişki yoktur” hipotezi reddedilerek “H1i = Araştırmaya dahil olan 

katılımcıların olumsuz davranışlar ölçeği görüşleri ile motivasyon görüşleri arasında 

anlamı bir ilişki vardır.”hipotezi kabul edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 
 

SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME 

 Çalışma yaşamı, insan hayatında önemli bir yer teşkil etmektedir. Belirli 

beklentileri karşılamak için çalışma hayatına başlayan bireyler için çalışma yaşamanın 

kalitesi; çalışanın performansı, verimliliği, mutluluğu, psikolojik ve fiziksel sağlığı 

üzerinde olumlu veya olumsuz yönde etkiler meydana getirebilmektedir. Post modern 

anlayışla yerleşen görüşlerden bir tanesi olan ekip çalışması, çalışanların beklentilerini 

karşılamada önemli bir katkı sağlayabilmektedir. Bu bağlamda çalışanlar arasında 

işbirliği ve dayanışmanın desteklenmesi zorunluluk halini almaktadır. Bazı durumlarda 

ise çalışanlar arası işbirliği yerini, çalışanlar arası çatışmalara bırakabilmektedir. 

Özellikle küçük çatışmalarla başlayan daha sonraları ise kişisel saldırılara kadar 

gidebilen istenmeyen davranışlar, her tür işletmede ortaya çıkabilmektedir. Bu tür 

davranışlardan biri olan mobbing davranışları da yine her türlü işletmede ortaya 

çıkabilmektedir. Kısaca, insan onurunu zedeleyici davranışları içeren mobbing 

davranışları işyerlerinde ortaya çıkabilen işyeri şiddeti olarak ifade edilebilir. 

Genellikle gücün kötüye kullanılması şeklinde ortaya çıkan söz konusu 

davranışlar; kuralsız, ilkesiz, dengesiz, sürekli ve yıkıcı bir şekilde gücün kullanılmasını 

içerebilmektedir. Bu bağlamda mobbingin, güç, otorite ve ahlak sınırlarını aşarak, başka 

bir ifadeyle formel davranışlar dışına çıkarak bazen acımasız bir şekilde kullanıldığını 

söyleyebiliriz. Mobbing davranışlarında amaç, hedef olarak seçilen bireylerin 

işyerinden uzaklaştırılmasını sağlamak veya sindirmektir. Planlı, sistematik şekilde 

uygulanması sonucu ortaya çıkan psikolojik ve bazen fizyolojik saldırılar hedef 

konumundaki kişileri intihara kadar sürükleyebilmektedir. 

Kuramsal olarak mobbing, karşı tarafa bazen manevi bazen de fiziksel zarar 

vermek amacıyla gerçekleştirilen sistematik olan ve bir veya birkaç kişiye yönelik olup, 

kurbanların kendilerini savunmada yetersiz kaldıkları davranışlar, şeklinde 

tanımlanmaktadır. Burada güç sahibi olan bireyin ve/veya grupların, zayıf olarak 

gördükleri bireylere yönelmeleri söz konusudur. Buna bağlı olarak mobbing 

davranışlarının bireyler arasındaki güç dengesizliğine dayandığı da söylenebilir. Söz 

konusu güç mevkiden kaynaklanabildiği gibi, insanları etkileme, sosyal gruplara dahil 

olma gibi faktörlerden de kaynaklanabilmektedir. Bu nedenle örgütlerde genellikle 

üstler tarafından gerçekleştirilen mobbin davranışlarıyla karşılaşılırken, işarkadaşları 
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(akranlar) tarafından hatta nadir de olsa astlar tarafından üstlere doğru gerçekleştirilen 

mobbing davranışlarına da rastlanabilmektedir. Kısaca mobbing davranışlarının, taraflar 

arasında gerçek veya atfedilen bir güç dengesizliğinin yaşandığı durumlarda ortaya 

çıktığı söylenebilir. 

Kişileri psikolojik ve bazen fizyolojik olarak yıpratmak hatta ona zarar vermek 

için gerçekleştirilen mobbing davranışları farklı tür ve derecelerde de olsa hayatın her 

alanında ortaya çıkabilmektedir. Diğer alanlarda ortaya çıkan şiddet olayları, fiziksel 

şiddeti de önemli derecede içinde barındırabilmektedir. Fakat örgütlerde ortaya çıkan 

şiddet olayları, genelde fizyolojik saldırıları içermemekte, ancak mobbing 

uygulamalarına örgütlerde sıklıkla rastlanmaktadır. 

Örgütleri belirli bütünlüğü olan alt sistemler olarak kabul edecek olursak, bu 

sistem ve alt sistemlerin kendine özgü amaçları olduğunu ifade edebiliriz. Örgütler bu 

amaçlar doğrultusunda çalışanlarını yöneltmek durumundadır. Bu nedenle örgüt ve 

çalışanlar arası ilişkilerde de dinamik bir dengenin olması gerektiği söylenebilir. Bu 

doğrultuda çalışanlara yerine getirilmesi gereken roller yüklenir ve bu rolleri başarılı bir 

şekilde uygulamaları istenir. Söz konusu roller, kişilere davranış tarzlarında da belirli 

kriterler yükleyerek sınırlamalar getirebilmektedir. Örgütlerde çalışanlar kişisel duygu 

ve düşüncelerini ön plana çıkararak, kendilerinden beklenen rollerin dışında hareket 

ederlerse çalışanlarla örgüt arasında ve çalışanlar arası uyuşmazlıklar ortaya çıkabilir. 

Söz konusu uyuşmazlıkların artmasına bağlı olarak örgütlerde mobbing davranışlarının 

ortaya çıkma olasılığı da o derecede artış gösterebilecektir. Fakat herhangi bir 

uyuşmazlık veya çatışma anında sergilenebilecek her türlü davranış, mobbing davranışı 

olarak ifade edilemez. Bu bağlamda mobbing olaylarının tanımlamasında ortak kriterler 

belirlenmiştir. 

Örgütlerde ortaya çıkan mobbing davranışlarından bahsedebilmek için, söz 

konusu olumsuz davranışların sistematik bir biçimde tekrarlanması ve düşmanca 

tavırları kapsaması gerekmektedir. Başka bir ifade ile tek bir olay şeklinde 

gerçekleştirilmiş ve süreklilik arz etmeyen olumsuz davranışlar, mobbingi 

içermemektedir. Ayrıca mobbing olayları belirli bir amaç için veya sadece can 

sıkıntısını gidermek gibi eğlence amaçlı yapılabilmektedir. Bu bağlamda, doğrudan 

veya dolayı olacak tarzda planlı ve belirli bir amacı kapsayan fiziksel şiddetten, sözlü 
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şiddete hatta sosyal yalıtıma kadar ima yoluyla alay etme, küçük düşürücü isimlerle 

çağırma, bilgi saklama, istenmeyen fiziksel temaslarda bulunma, tehdit etme, asılsız 

dedikodular çıkarma gibi geniş bir yelpaze içinde gerçekleştirilen davranışlar mobbing 

davranışı olarak ele alınmalıdır. 

Mobbing kavramında kişisel algılamalar önemli bir yer tutmaktadır. Bir kişi için 

mobbing olarak algılanan olumsuz olaylar, başka kişiler tarafından olumsuz şekilde 

algılanmayabilir. Başka bir ifadeyle belirli bir amaç doğrultusunda hedef seçilen 

bireylere ve/veya gruplara karşı uygulanan mobbing davranışları, hedef konumundaki 

birey veya bireyler tarafından algılanmıyorsa, mobbing olaylarından 

bahsedilemeyebilir. Bu nedenle karşı karşıya kalınan olumsuz olayların çalışma 

hayatının bir parçasıymış gibi algılanması mobbing olgusunun tanımlanmasında 

zorluklar meydana getirmektedir. Bu durum elde edilen verileri yetersiz kılarken, 

mobbinge karşı alınabilecek önlemleri de güçleştirebilmektedir. Özellikle sahip olunan 

kişisel ve demografik özelliklere bağlı olarak yaşanılan mobbing olayları inkar edilme 

yolu tercih edilebilmektedir.  

Ayrıca bu özellikler mobbing olgusunun ortaya çıkarabileceği etkileri ve karşı 

strateji olarak uygulanabilecek mücadele yöntemlerinin seçilmesinde de etkili 

olabilmektedir. Hedef konumunda olan kişinin mobbinge maruz kalmasında ayrıca 

mobbing uygulayıcılarının sahip olduğu kişilik ve demografik özellikler de etkili 

olabilmektedir. Geçmiş yaşantısında sıkıntılarla karşı karşıya kalmış bir birey, aynı 

sıkıntıları başkalarının da yaşamasını isteyebilir. Fakat mobbing uygulayan bireylerin 

sahip olduğu özelliklerden dolayı bazı durumlarda mağdur durumuna dahi düşebileceği 

de dikkate alınmalıdır. Literatürde en çok narsist kişiliğe sahip olan bireylerin mobbing 

uygulayıcısı oldukları vurgulanmaktadır. 

Kişilik özelliklerine ilişkin hem mağdurlar hem de mobbing uygulayıcıları 

açısından bir çok araştırma yapılmış ve sahip olunan ortak özellikler belirlenmeye 

çalışılmıştır. Fakat elde edilen verilere göre net bir biçimde ayrım yapılamamıştır. 

Kişilik özelliklerinin mobbing davranışları ile ilişkisi kurulabilir, fakat kesin bir yargıda 

bulunmak oldukça zordur. Çünkü söz konusu olan insan ve duygularıdır. Bunların 

ölçümlenmesi de oldukça zor ve karmaşıktır. Bize göre anlık bir şekilde bile değişebilen 

insani duyguları incelemek ve veri elde etmek, sadece geçmiş bir ana ilişkin betimleme 
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yapmaktan öteye gitmeyecektir. İnsanların bir olaya karşı verdikleri tepkilerin zamansal 

çerçevede değişebileceği herkes tarafından Kabul edilmektedir. Bu nedenle mobbing 

olaylarına karşı verilebilecek tepkiler veya bu davranışları sergilemeye neden olan 

duygularda da değişiklikler meydana gelebilecektir. Burada tanımlamada kullanılan 

kriterlerden olumsuz davranışların süreklilik arz etmesi kriteri dikkate alınmalıdır. 

Mağdur durumuna düşen kişi açısından bakılacak olursa, söz konusu kişilerin 

sahip oldukları kişisel özellikler olumlu da olsa olumsuz da olsa mobbinge maruz 

kalmasına neden olabilmektedir. Örneğin, pasif bir kişilik özelliğine sahip bir birey, 

sahip olduğu bu özellikten dolayı diğer çalışanlar tarafından kurban durumuna 

düşürülebilmektedir. Bazı durumlarda ise pasif birey bu özelliğinden dolayı diğer 

çalışanlar tarafından rakip olarak görülmeyebilir ve psikolojik mağdur duruma 

düşmekten de kurtulabilmektedir. Bu nedenle sahip olunan kişilik özelliğinin hem 

mobbingin nedeni hem de önleyicisi olabileceği ifade edilebilir. Daha önce ifade 

edildiği gibi, bu tür durumlarda kişisel algılamaların önemli olduğunu yinelemek 

gerekir. Bunların yanında bize göre, üzerinde durulması gereken en önemli etmen 

örgütsel özellikler olmalıdır. Çünkü her türlü işletmede ortaya çıkabilecek olan mobbing 

uygulamalarının asıl ortaya çıkış noktası örgütsel sorunlardan kaynaklanabilmektedir. 

Sağlıksız bir örgüt kültürüne sahip olan, insan kaynakları departmanı etkin çalışmayan 

ve mobbing konusunda önleyici politika ve stratejileri bulunmayan örgütlerde mobbing 

olaylarının ortaya çıkma riski de o derecede artabilmektedir. Bunların da ötesinde 

toplumsal yapı özellikleri dahi mobbing davranışlarının ortaya çıkmasında etkili 

olabilmektedir. Genel olarak bakacak olursak, mobbing olgusu çok karmaşık ilişkileri 

içeren bir olgudur ve doğru bir şekilde çözümlenmesi oldukça zordur. 

İşyerinde ortaya çıkan mobbing olaylarında sergilenen davranışlar beş grupta 

toplanabilmektedir. Bu gruplar içinde, kendini ifade etme ve iletişime yönelik mobbing 

uygulamaları, iş ve göreve yönelik mobbing davranışları, sosyal ilişkilere yönelik 

mobbing davranışları, kişilik ve itibara yönelik mobbing davranışları ve son olarak 

kişisel sağlığa yönelik mobbing davranışları yer almaktadır. Hangi tür mobbing 

davranışının sergilendiği veya sergileneceği konusu da yine mağdurun veya mobbing 

uygulayanların kişilik özellikleri ve örgütsel özelliklere göre farklılık arz edebilecektir. 

Örgütlerde ortaya çıkan mobbing davranışlarının genellikle üstler tarafından astlara 

uygulandığı düşünülmektedir.Fakat mobbing davranışları iş arkadaşlarına (akranlara) 
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olmak üzere yatay ve aşağıdan yukarı veya yukarıdan aşağı olmak üzere dikey 

pozisyonda gerçekleştirilebilmektedir. Ancak en sık ortaya çıkan mobbing davranış 

tarzı, güç farklılığından dolayı yukarıdan aşağıya doğru olan davranışlardır. 

Mobbing davranışları, birden bire ortaya çıkan bir olgu değildir. Belirli bir 

süreçten geçerek ortaya çıkmaktadır. Küçük çatışmalar şeklinde kendini göstermeye 

başlayan bu olgu, zaman içerisinde saldırgan eylemlere dönüşerek kurban üzerinde ilk 

psikosomatik sonuçların oraya çıkmasıyla devam eder ve büyür. Burada yönetimin 

hareket tarzı büyük önem arz etmektedir. Yöneticiler söz konusu olumsuz davranışlara 

ya müdahale ederek sorunu ortadan kaldırırlar, ya da önemsiz olarak algılayabilecekleri 

davranışları görmezden gelerek daha da büyümesine neden olabilirler. Bu aşamalardan 

sonra kurban konumundaki kişi fiziksel ve ruhsal olarak çok büyük rahatsızlıklar 

yaşayabilir. Bu durum hem mağdur konumundaki işgörene, hem çalışma arkadaşlarına 

hem de örgüte büyük zararlar verebilecektir. 

Mobbing uygulamalarında üç taraf söz konusudur. Bunlardan birincisi mobbing 

uygulayıcıları, ikincisi mobbinge maruz kalan kurbanlar (mağdurlar) ve son olarak 

izleyiciler. Örgütlerde ortaya çıkan mobbing olaylarında mağdur ve kurban ilişkisinden 

ayrı olarak izleyicilerin de inceleme içine alınması gerekir. Çünkü izleyici konumunda 

bulunan kişilerin söz konusu olumsuz davranışlara karşı sergiledikleri tutum piskolojik 

şiddetin daha da fazlalaşmasına neden olabileceği gibi son bulmasına da neden 

olabilecektir. Olumsuz davranışlara karşı sorunu ortadan kaldırmak için müdahalede 

bulunulması, istenen bir davranış şeklidir. Fakat işten atılma, olumsuz davranışların yön 

değiştirerek kendilerine yönelebileceği endişesi veya yeni iş bulma zorlukları gibi 

nedenlerden dolayı genelde izleyiciler pasif kalmayı tercih etmektedirler. Literatürde 

yönetim kademesinde bulunanların da izleyici grubunda incelenmesi ve yer alması bize 

göre eksik değerlendirmeler neden olmaktadır. Eğer yönetici konumunda bulunanlar söz 

konusu durum karşısında sessiz kalmayı tercih ediyorlarsa bu durumda pasif kalma 

yoluyla bir açıdan mobbing uygulayıcısına destek vermektedirler. Bu durumda izleyici 

değil dolaylı olarak mobbing uygulayıcısı konumuna geçmektedir. Aynı durum diğer 

çalışanlar için de geçerlidir. 
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 Bu bağlamda kamu ve özel sektör çalışanları üzerinde gerçekleştirilen araştırma 

neticesinde elde edilen sonuçlar şu şekilde sıralanabilir: 

1. Araştırmaya katılan çalışanlar iş yaşamlarında olumsuz davranışlara hemen 

hemen hiç maruz kalmadıklarını düşünmektedirler. 

2. Çalışanlar iş yaşamlarında baskı, aşağılanma, küçük düşürülme, düşmanca 

davranılma, suçlanma gibi doğrudan ve ağır mobbinge hiç maruz kalmadıklarını, 

ancak bilginin saklanması, ustalık seviyesinin altında iş yaptırılması, önemli 

sorumlulukları üzerlerinden alınması, fikir ve görüşlerin dikkate alınmaması, 

işlerinin aşırı denetlenmesi gibi diğerlerine göre daha dolaylı mobbing 

yöntemlerine bazen maruz kaldıklarını düşünmektedirler. 

3. Araştırmaya katılan çalışanların iş yaşamlarındaki motivasyon düzeyleri hem 

genelde, hem de motivasyon ölçeğinin alt boyutlarında orta düzeyde 

görülmektedir. Sadece içsel benlik boyutunda çalışanların motivasyon düzeyleri 

5,29 ortalama ile orta düzeyin üzerinde çıkmıştır. Buna göre çalışanlar 

yeteneklerine uygun bir işte çalışmakla daha yüksek motivasyona sahip 

olduklarını belirtmişlerdir. 

4. Çalışanların iş yaşamlarında maruz kaldıkları olumsuz davranışlar düzeyinin 

motivasyonlarına nasıl bir etki yaptığını ölçtüğümüz korelasyon analizleri 

sonuçlarına göre; çalışanlar iş yaşamlarında çok düşük bir düzeyde olumsuz 

davranışlarla karşılaştıklarını belirmişler ve buna paralel olarak da olumsuz 

davranışların motivasyona etki düzeyi çok düşük çıkmıştır. 

Buna göre çalışanlar iş yaşamlarında onları küçük düşürecek, psikolojik 

yönden etkileyecek düzeyde olumsuz davranışlara maruz kalmayıp, daha dolaylı 

olumsuz davranışlarla da nadiren karşılaştıklarını düşünmektedirler. Bu da onların 

işleriyle ilgili motivasyon düzeylerini hemen hemen hiç etkilememektedir. 

 

 

5. Çalışanların olumsuz davranışlara maruz kalma ve motivasyon düzeylerini 

demografik değişkenlere göre değerlendirdiğimizde; 
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a. Olumsuz davranışlara maruz kalma düzeyi yaş, medeni durum, eğitim 

durumu, çalışma süresi, çalıştığı sektör, yöneticilik yapıp yapmadığı ve 

yöneticilik süresi değişkenlerine göre anlamlı fark göstermemiştir. 

b. Motivasyon düzeylerinde ise yaşları daha genç olanların motivasyon 

düzeyleri üst yaş gruplarına göre daha yüksektir. 

c. Çalışma süresi daha az olan çalışanların motivasyon düzeyleri – yaş 

değişkeniyle de paralel olarak – çalışma süresi fazla olanlara göre daha 

yüksektir. 

d. Özel sektörde çalışanların motivasyon düzeyleri kamu sektöründe 

çalışanlara göre daha yüksektir. 
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Ek 1.  

 

ANKET FORMU 

MOBBİNG ALGISI VE MOTİVASYON İLİŞKİSİ: KAMU VE ÖZEL KURUM 

ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

 

1. Kısım Kişisel Bilgiler 

 Değerli Katılımcı,  

 Günümüzde kamu ve özel kurumlarda çalışanlar üzerinde uygulanan mobbing 

son derece önemli bir konu haline gelmiştir. Çünkü Türkiye’de özellikle mobbingin 

çalışanların motivasyonu konusunda yeterli bilgi mevcut değildir. Çalışmanın amacı, 

Kamu ve Özel Kuruluşlarda Mobbingin Çalışan Personelin  Motivasyonuna Etkileri 

hakkında bilgi edinmektir. Soru formundaki ifadelerin yanında bulunan seçeneklerden, 

sizin için en uygun olanı işaretleyiniz. Verdiğiniz cevaplar gizli tutulacak ve araştırma 

amacı dışında hiçbir şekilde kullanılmayacaktır. Lütfen ankete isim yazmayınız. 

Araştırmacıya göstereceğiniz hassasiyet ve samimi yanıtlarınızdan dolayı şimdiden 

Teşekkür Ederiz. 

 

 

 

   Prof. Dr.Süleyman KARAÇOR                                           Perihan GÖZÜM 
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1. Yaşınız:  

( ) 21 - 22     ( ) 23–28    ( ) 29–34    ( ) 35–40( )   ( ) 45 ve üzeri   

2. Cinsiyetiniz:  

( ) Bay              ( ) Bayan  

3. Medeni Durumunuz  

( ) Evli               ( ) Bekar   

4. Eğitim Düzeyiniz:  

( ) İlk Okul         ( ) Orta okul        ( ) Lise    ( ) Ön Lisans       ( ) Lisans                           

( ) Yüksek Lisans       ( )   Doktora  

5.  Kaç Yıldır Çalışıyorsunuz:  

( ) 0-1 yıl   ( ) 2-5 yıl    ( ) 6- 8 yıl   ( ) 9- 11 yıl    ( ) 12 yıldan fazla  

6. Hangi Sektörde Çalışıyorsunuz? 

( ) Kamu Sektörü      ( ) Özel Sektör 

7. Daha Önce Yöneticilik Yaptınız mı ? :  

( ) Evet                    ( ) Hayır    

8. Yöneticilik Yaptıysanız Kaç Yıl Bu Görevi Yürüttünüz:  

( ) 1-2                     ( ) 3-8               ( ) 9–14                  ( ) 15-20                 ( ) 21- ve üzeri 
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Olumsuz Davranışlar Ölçeği (NAQ)  

 (Einarsen (1996) 
Hiç Bazen Ayda Bir Haftada Bir Her Gün 

1. Birinin başarınızı etkileyecek bilgiyi 

saklaması. 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

2.Yeterlilik düzeyinizin altındaki işlerde 

çalışarak küçük düşürülmek.  
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

3.Ustalık/Yeterlilik seviyenizin altındaki 

işleri yapmanızın istenmesi  
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

4.Önemli alanlardaki sorumluluklarınızın 

kaldırılması veya daha önemsiz ve 

istenmeyen görevlerle değiştirilmesi  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

5. Hakkınızda dedikodu ve söylentilerin 

yayılması. 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

6.Görmezden gelinme, dışlanma, 

önemsenmeme. 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

7. Kişiliğiniz (ör; alışkanlıklar ve görgü), 

tutumlarınız veya özel hayatınız hakkında 

hakaret ve aşağılayıcı sözler söylenmesi. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

8.Bağırılmak veya anlık öfkenin (veya 

hırsın) hedefi olmak  
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

9.Parmakla gösterme, kişisel alana saldırı, 

itme, yolunu kesme gibi gözdağı veren 

davranışlar. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

10.Diğerlerinin işi bırakmanız konusunda ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
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Olumsuz Davranışlar Ölçeği (NAQ) 

 

imalı davranışları. 

11.Yanlış ve hatalarınızın sürekli 

hatırlatılması/söylenmesi. 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

12.Yaklaşımlarınızın dikkate alınmaması / 

yok sayılması veya düşmanca tepkilerle 

karşılaşma. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

13.İşinizle çabalamanızla ilgili bitmek 

bilmeyen eleştiriler. 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

14. Fikir ve görüşlerinizin dikkate 

alınmaması. 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

15. İyi geçinmediğiniz kişiler tarafından 

hoşlanmadığınız Şakalar “(eşek şakası)” 

yapılması. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

16.Mantıksız yada yetiştirilmesi mümkün 

olmayan işler verilmesi. 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

17.Size karşı suçlama ve ithamlarda 

bulunulması. 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

18.İşinizin aşırı denetlenmesi  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

19.Hakkınız olan bazı Şeyleri (örneğin; 

hastalık izni, tatil hakkı, yol harcırahı) talep 

etmemeniz için baskı yapılması.  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

20. Aşırı alay ve sataşmalara konu olmak ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

21. Üstesinden gelinemeyecek kadar iş 

yüküne maruz bırakılmak. 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
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Motivasyon Ölçeği 

           Aşağıdaki her soruyu 1’den 7’ye kadar derecelendirilmiştir.“1“ kesinlikle 

katılmıyorum ile “7“ kesinlikle katılıyorum arasındaki gösterilmekte olan 

rakamlar“2,3,4,5,6“ katılım derecesini ifade etmektedir. Her soru için size uygun 

gelen puanı işaretleyiniz.     

 

 

      

Motivasyon Ölçeği 
                     J.E.Barbuto ve R.W.Scholl (1998) 1 2 3 4 5 6 7 

1-İşimde yalnızca hoşuma giden şeyleri yapmaktan 
hoşlanırım. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

2-İşimi yaparken , daha çok hoşlandığım başka bir işi 
yapabilmek için sık sık elimdeki işimi ertelerim. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

3-İşi seçerken genellikle bana en hoş görünen işi 
seçerim. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

6-Çalıştığım yerde yaptığım işten hoşlanmazsam , işten 
ayrılırım. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

7-İşi esnasında ne kadar gayret sarf edeceğimi ,işin 
gereksinimleri (iş yapılması gerekenler) belirler. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

8-Bir günlük ücret veriliyorsa, bir günlük iş yaparım. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

12-İnsanlar daha iyi iş fırsatları yakalamak için 
gözlerini ve kulaklarını daima açık tutmalıdır. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

13-Benim için, davranışlarımı diğer insanların 
onaylaması önemlidir. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

14-Kararlarımı sık sık diğer insanların ne düşüneceğine 
dayanarak alırım. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

18-Çabama kurumdaki en yetkili kişiler tarafından 
değer veriliğini bilirsem ,var gücümle çalışırım. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

19-Aldığım kararlar, kendim için koyduğum yüksek 
hedefleri yansıtır. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

20-Yetenek ve becerilerimi kullanmama izin verecek 
bir kurumda çalışmak benim için önemlidir. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

27-Bu nedene inanmıyorsam çok çalışmam. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

28-Çalışacağım Kurumu seçerken, inanç ve 
değerlerimi savunanı ararım. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

29-Çok çalışmam için bir organizasyonun misyonunun 
benim değerlerimle uyumlu olması gerekir. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

30-Eğer bir kurum onayladığım hedefler doğrultusunda 
çalışıyorsa ,böyle bir kurumun başarıdaki payımın ön 
plana çıkıp çıkmaması önemli değildir. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
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EK 2. İZİN YAZILARI 
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