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ÖZET 

ALBAYRAK Alişan, Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetlerinde Görevli 

Kamu Personelinin Problem Çözme Becerisi, Mobbinge Uğrama ve 

Motivasyon Durumlarını Belirlemeye Yönelik Bir Alan Çalışması, Yüksek 

Lisans Tezi, Ankara-2014.  

Sivil savunma personelinin görevi sırasında problem çözme becerisini 

kullanması gerekir. Yaptığı işlere bağlı olarak psikolojik şiddete uğrama olasılığı 

vardır ve motivasyonları düşebilir. Bu araştırmanın amacı sivil savunma ve 

seferberlik görevini yürüten kamu personelinin problem çözme beceri algısının, 

psikolojik şiddete uğrama ve motivasyon durumlarının belirlenmesidir. Araştırma 

tanımlayıcı türde bir alan araştırmasıdır. Araştırmaya sivil savunma uzmanları 

derneğinin düzenlediği etkinliğe katılan 900 kişinin 619’u gönüllü olarak 

katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu, İş Yerinde Psikolojik 

Şiddet Algısı Ölçeği, Problem Çözme Envanteri ve Motivasyon ölçekleri 

kullanılmıştır. Problem çözme envanteri toplam cronbach alfa değeri ,89, İş 

Yerinde Psikolojik Şiddet Algısı Ölçeği toplam cronbach alfa değeri ,95, 

Motivasyon Ölçeği toplam cronbach alfa değeri ,90 olarak bulunmuştur. 

Katılımcıların genel olarak problem çözme becerilerini yüksek algıladıkları, 

yarıya yakınının psikolojik şiddete uğradığı, çoğunluğunun motivasyonunun 

yüksek olduğu belirlenmiştir. Problem çözme beceri algısı ile psikolojik şiddet alt 

bölümleri arasındaki ilişkinin anlamlı olmadığı tespit edilmiştir. İşyerinde 

Psikolojik şiddet Algısı Ölçeği alt bölümlerinin kendi aralarındaki ilişkinin genel 

olarak pozitif yönde ve yüksek kuvvette olduğu görülmüştür. Problem çözme 

becerileri konusunda kendini yeterli olarak algılama arttıkça motivasyon 

ölçekleri alt önermeleri olan başarı, ilişki ve güç ihtiyacının anlamlı düzeyde 

arttığı belirlenmiştir. Psikolojik şiddet arttıkça motivasyonun düştüğü, problem 

çözme becerileri konusunda kendini yeterli olarak algılamanın motivasyonu 

artırdığı belirlenmiştir. Problem çözme becerisi eğitimi, psikolojik şiddette neler 

yapılabileceği ve motivasyonu artırıcı etkinlikler eğitim ve danışmanlık hizmetleri 

sunulabilir.   

Anahtar Sözcükler: sivil savunma, problem çözme, psikolojik şiddet, motivasyon  
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ABSTRACT 

ALBAYRAK Alişan, FIELDWORK TO DETERMINE THE PROBLEM 

SOLVING ABILITIES AND MOTIVATION OF TURKEY’S MOBILIZED CIVIL 

DEFENSE EMPLOYEES AND THEIR EXPOSURE TO MOBBING 

The aim of this study is the problem solving abilities, exposure to mobbing and 

the motivation levels of Turkey’s employees serving in civil defense and 

mobilization. The research is descriptive fieldwork. Of 900 people, 619 

participated voluntarily in an event organized for the research by an association 

of civil defense experts. The tools used for collecting data were the Personal 

Information Form, the Perception of Mobbing in the Workplace Scale, the 

Problem Solving Inventory and the Motivation Scale. The overall Cronbach’s 

alpha value was found to be 0.89 for Problem Solving Inventory, 0.95 for 

Perception of Mobbing in Workplace Scale and 0.90 for Motivation Scale. It was 

found that the participants’ problem solving abilities are high, and while nearly 

half of them are exposed to mobbing, most of them has high levels of 

motivation. It was also found that there is no significant relationship between the 

sub-dimensions perception of problem solving abilities and mobbing. There is a 

significant positive relationship among the sub-dimensions of mobbing. It was 

found that there is no relationship between the sub-dimensions of perception of 

problem solving abilities and mobbing. The more participants feel competent 

about their problem solving abilities, the greater the need for motivation, 

success, relationship and power. Among the sub-dimensions of mobbing and 

motivation, there is a high positive correlation. It was found that when mobbing 

increases, motivation decreases, while the perception of self-competence 

increases motivation. Training in problem solving to increase motivation, and 

information on what to do in cases of mobbing should be provided. 

Key Words: civil defense, problem solving, mobbing, motivation 
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GİRİŞ 

Afet, dünyanın varoluşundan beri bütün canlı varlıklar için önemli bir sorun iken 

günümüzde de bu sorun varlığını sürdürmektedir. Bilindiği gibi ülkemiz önemli 

bir deprem kuşağı üzerindedir. Doğal ve insan kaynaklı afetler, insan ve diğer 

canlı varlıkların faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan bir durumdur (Işık, 

vd. 2012: 83-84). Afetler, ister doğal ister insan kaynaklı olsun her şekilde 

meydana geldiği bölgede can ve mal kayıplarına neden olmaktadır. Afetler 

ortaya çıkmadan önce bazı önlemlerin alınması gerektiği bilinmektedir. Aynı 

zamanda afet sırasında ve afet sonrasındaki zararların azaltılması yönünde de 

yapılması gerekenler vardır. Afetlerde kriz yönetimi; kriz dönemlerinde gerekli 

çalışmaların planlanması, yönlendirmelerin yapılması, koordinasyonun 

sağlanması, etkili bir şekilde uygulanması için kamunun elinde bulunan 

kaynakların doğru yerde, doğru zamanda, doğru şekilde belirlenen önceliklere 

göre kullanılmasını kapsamaktadır. Ülkemizde bu imkan ve becerinin yerine 

getirilmesinde, bu alanda eğitim görmüş sivil savunma ve seferberlik personeli 

görevlendirilmektedir. Afet sürecini, zararların azaltılması, hazırlık, müdahale, 

iyileştirme ve yeniden yapılanma gibi ana aşamalara ayrılabilen faaliyetler 

oluşturmaktadır (Erkal, Değerliyurt, 2009:160; Akdur, 2001:1-39). 

Türkiye “dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde 

bulunmaktadır. Geçmişte birçok yıkıcı deprem olmuştur. Gelecekte de 

gerçekleşmesi muhtemel depremlerde can ve mal kaybına uğranılacağı 

öngörülmektedir. Deprem bölgeleri haritasına göre Türkiye’nin % 92’sinin 

deprem kuşağında olduğu, Türkiye nüfusunun % 95’inin deprem tehlikesi 

altında yaşadığı ve ayrıca büyük sanayi merkezlerinin % 98’inin ve barajların % 

93’ünün deprem bölgesinde bulunduğu bilinmektedir. Son 58 yıl içerisinde 

depremlerden 58.202 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 122.096 kişi yaralanmış 

ve yaklaşık 412.000 bina yıkılmış veya hasar görmüştür” 

(http://www.deprem.gov.tr/sarbis/Deprem/DepremNedir.aspxet:13.08.2014). 

Görüldüğü gibi afet oluşması her gün rastlanan bir durum değildir, ancak 

meydana geldiğinde önemli hasarlara neden olmaktadır ve afet öncesinde tüm 
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birimlerin bu konuda duyarlılığını sağlamak özellikle kamuda kolay 

olmamaktadır. 

Sivil savunma “Sivil savunma sadece depremlerde değil aynı zamanda düşman 

taarruzlarına, tabii afetlere ve büyük yangınlara karşı halkın can ve mal kaybının 

asgariye indirilmesi, hayati ehemmiyeti haiz her türlü resmi ve hususi tesis ve 

teşekküllerin korunması ve faaliyetlerinin idamesi için acil tamir ve ıslahı, 

savunma gayretlerinin sivil halk tarafından azami surette desteklenmesi ve 

cephe gerisi maneviyatının muhafazası maksadıyla alınacak her türlü silahsız 

koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetleri ihtiva eder” olarak tanımlanmıştır. 

(09.06.1958 tarih ve 7126 sayılı “Sivil Müdafaa Kanunu” (Resmi Gazete, 

13.06.1958 tarih ve 9931 sayı). 

Türkiye’de sivil savunma ve seferberlik hizmetleri sivil savunma uzmanlarınca 

yürütülmektedir. 5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat 

ve Görevleri Hakkında Kanunun 21. maddesinde; “Diğer mevzuatta bu Kanun 

kapsamına giren konularla ilgili olarak Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi 

Genel Müdürlüğüne, İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğüne ve 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğüne yapılmış olan 

atıflar ile Başkanlığın görev alanına giren konularda, Başbakanlığa, İçişleri 

Bakanlığına veya Bayındırlık ve İskan Bakanlığına yapılmış olan atıflar, Afet ve 

Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve ilgisine göre İl Afet ve Acil Durum 

Müdürlüklerine yapılmış sayılır. Sivil savunma uzmanlarının eğitimleri, idari 

statüleri, çalışma usul ve esasları Başkanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle 

düzenlenmektedir” (Resmi Gazete 17.6.2009 tarih ve 27261 Sayı). Kamu 

Kurumlarında görev yapan Sivil Savunma Uzmanlarının görev yönetmeliğinde; 

Sivil savunma uzmanları bulundukları kurum ve kuruluşlarda Türkiye afet 

müdahale (TAMP) ve sivil savunma planlarını hazırlamak ve bu planları 

güncellemeden başlayarak afet öncesi, afet anı ve sonrasında tüm görevlerde 

yer almaktadır. 

(http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.14179&MevzuatIliski=

0&sourceXmlSearch=Sivil%20Savunma   et:08.04.2014). Sivil savunma ve 

seferberlik hizmetlerini yürüten kamuda çalışan personelin bu görevleri 

yapabilmesi için problem çözme becerisinin iyi olması gerekmektedir. Özellikle 

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.14179&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Sivil%20Savunma
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.14179&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Sivil%20Savunma
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afet anında tüm birimleri koordine etmesi afet sonrası olumsuz durumların 

azaltılmasını sağlayacaktır.  

Sivil savunma ve seferberlik personeli (Sivil Savunma Uzmanı/Sivil Savunma 

Amiri) herhangi bir afet olmadan olabilecekleri öngörerek hareket etmek 

durumundadır. Herhangi bir afetle karşılaşılmadığında yapılan çalışmaların 

sonuçları görülmeyeceğinden sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini 

yürütenlerin uğraşları görünür olmamaktadır. Bu durumun sonucu olarak sivil 

savunma ve seferberlik hizmetleri personelinin motivasyonu azalabilir. Üstelik 

kurum amirlerince yaptıkları işler ciddiye alınmayarak işi olmayan veya yetersiz 

olan personele bu görevler verilebilir ya da psikolojik taciz hem astları, hem 

üstleri tarafından uygulanabilir.   

Bu araştırmanın amacı sivil savunma ve seferberlik görevini yürüten kamu 

personelinin problem çözme beceri algısının, psikolojik şiddete uğrama, ve 

motivasyon durumlarının belirlenmesine yönelik bir alan çalışması yapmaktır. 

Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde problem çözme becerisi, 

ikinci bölümde psikolojik şiddet, üçüncü bölümde motivasyon, dördüncü 

bölümde araştırma yöntemi ve beşinci bölümde sonuç ve önerilere yer 

verilmiştir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 PROBLEM ÇÖZME, KAVRAMI, TÜRLERİ VE TEMEL 

KURAMLAR 

1.1. PROBLEM ÇÖZME 

Birey doğumdan ölüme kadar geçen süreçte farklı özelliklerde birçok sorunla 

karşı karşıya kalır. Problem, kişinin karşı karşıya kaldığında içinden çıkamadığı 

durumların ifadesidir (Demirel, 1994: 35-39). Dünyada hızla gelişen teknoloji ile 

birlikte değişen ve bu teknoloji ile etkileşim içinde olan bireyler doğrudan veya 

dolaylı problem yaşarlar. Günümüz insanı yaşamı boyunca kolaydan zora 

uzanan birçok problemle karşılaşmakta ve bunlara çözüm aramaktadır. Bireyin 

yaşamı boyunca problemlerinin olmaması ya da yaşamın her anının problemsiz 

olması mümkün değildir. Problemsiz bir yaşam veya problemsiz bir mekan 

bulmak olası değildir. Karşılaşılan bu problemlerin üstesinden gelmek için 

uygun çözüm yolları aramaya çalışılması doğaldır ve bu durum insanın yaşamı 

boyunca sürmektedir (Taylan, 1990: 23-27). Bu açıdan bakıldığında yaşam bir 

problem çözme sürecidir. Kişilerin genetik özelliklerine bağlı getirdiği problem 

çözme yeteneği sonradan eğitim ve tecrübelerin katkısıyla gelişir. Problem 

çözme zaman, emek, güç ve araştırma gerektirir. Kişilerin değer, ihtiyaç, amaç, 

inanç, beceri, alışkanlık ve davranışları ile ilgili olması ve aynı zamanda yaratıcı, 

düşünce ile zeka, duygu, irade ve eylem gibi unsurları kendinde 

birleştirmesinden dolayı çok yönlüdür. Kişinin problem çözme becerisi kişiyi, 

geliştirir ve olgunlaştırır. Yetenek gerektiren ayrıcalıkların, güdülenme düzeyi, 

geliştiği sosyo-kültürel çevrenin etkisi, aldığı eğitim ve öğretim düzeyi olarak 

sıralanabilir (Taylan, 1990: 29).  

Problem çözme becerisi, amaca yönelik gerçekleşen bilimsel bir süreçtir.  

Amaca ulaşmak için etkin olan malzeme ve davranışları seçmenin ve uygun 

olanı kullanmanın sağlanmasıdır (Demirel, 1994: 35-39). Problem çözme 

becerisi ise bir problemle karşılaştığında onu sınırlayıp anlayabilme, çözümü 
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için uygun yöntemi seçme, bu yöntemi kullanma ve sonuçları analiz etme 

becerilerini geliştirme olarak tanımlanmaktadır (Ocak, Eğmir, 2014;27).  

Her örgütte olduğu gibi sivil savunma ve seferberlik hizmetlerinde çalışan kamu 

personellerinin hedeflerinin önünü tıkayan bir takım sorunların ortaya çıkması 

kaçınılmazdır. Örgütsel problemler, bir taraftan örgütsel etkililiği düşürerek 

örgütün amaçlarının gerçekleşmesini güçleştirmekte, diğer taraftan ise örgüt 

çalışanlarının bireysel yeterliklerini düşürmektedir. Gerek örgütsel etkililiğin 

gerekse bireysel yeterliğin gerçekleşmesinin önündeki örgütsel problemlerin 

çözümünde en önemli rol örgüt yöneticilerine düşmektedir. Problemlerin 

kaçınılmaz olması nedeniyle çalışanlar; bu problemleri çözmek için 

zamanlarının önemli bir kısmını harcamaktadırlar. Problemin belirlenmesi, 

çözüm için uygun stratejiler geliştirilmesi ve karar sürecini yönetmek Sivil 

Savunma Uzman ve Amirlerinin yeteneği ile ilişkili bir süreçtir. Problemlerin 

basit veya içinden çıkılmaz olması, karşılaştığı sorunları çözme becerisi 

kazanmış kişilerin, problemleri çözebilme kabiliyetleri olacaktır. Araştıran, 

eleştirici olan sorgulayıcı, problemler karşısında yaratıcı çözümler üreten kişiler, 

toplumun gelişmesi sürecinde etkili olur (Güzel, 2004: 38). Problem çözme 

yetisi, toplumdaki her bireyin sahip olması gereken önemli bir beceri olmakla 

birlikte, özellikle insan odaklı mesleklerde çalışan kişiler için daha önemlidir. 

Gelişim süreci içinde sorun çözme becerisini kişilerin öğrenmesi gerekir. Bilgiyi 

elinde bulunduran değil, onu kullanabilen kişiler bilgi ve teknolojideki hızlı artışla 

başa çıkabilecektir. Kişiler eğer bir sorunla karşılaştıklarında yaratıcı çözümler 

üretirken, aynı zamanda toplumsal gelişmenin sağlanmasında etkili olacaklardır 

(Berkant, Eren, 2013:1028-1040). 

İnsan ilişkileri, karşı karşıya gelen bireylerin amaçlarını gerçekleştirmek üzere 

karşılıklı etkileşimleridir. Sosyal beceriler, bireylerin karşılıklı ilişkilerini etkili bir 

şekilde yönetebilme becerisi olarak tanımlanabilmektedir. Bu bir anlamda diğer 

duygusal zekâ yeteneklerinin bir sonucudur. Çünkü kendi duygu ve 

düşüncelerini bilen ve aynı zamanda başkalarının duygularını da anlayabilen 

bireyler, insan ilişkilerinde de başarılı ve etkili olacaklardır. Sosyal becerileri 

yüksek olan bireyler, çevrelerindeki kişilerle rahat bağlantı kurabilmekte, onların 

tepkilerini, hislerini akıllıca okuyabilmekte, onları yönlendirebilmekte ve ortaya 
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çıkan problemlerin üstesinden gelebilmektedirler (Gürbüz, Yüksel 2008:174-

190). 

1.2. PROBLEM KAVRAMI 

Problem, Latinceden gelen problema sözcüğünden oluşmaktadır. Probella öne 

çıkan sorun sözcüğünden gelmektedir. Problemin Türkçe ’deki karşılığı ise, sor 

kökünden türetilerek; sorun olarak dilimize girmiştir. Türk Dil Kurumu (TDK) 

Sözlüğünde problem/sorun, araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, 

bir sonuca bağlanması gereken durum olarak tanımlanmıştır (www.tdk.gov.tr et: 

28.10.2014; Güçlü, 2003:271-274). Bir kimsenin istenilen bir amaca varmak 

maksadıyla topladığı mevcut güçlerinin karşısına dikilen engele problem denir 

(Ellis, Siegler, 1994:337-362). Dewey ise problemi şöyle tarif etmiştir; problem 

ve/ veya sorun, insanın beynini bulandıran, duygu ve düşünceleri 

anlamsızlaştıran bir durumdur (Gelbal, 1991:164-168).  

Herhangi bir şeyin sorun olarak algılanması için aşağıda belirtilen özelliklerin 

bilinmesi gerekir. Bunlar; 

• Kişinin istediği bir amaca varmasını sağlayan veya teşvik eden içsel 

gerginliktir.  

• Kişinin amacına ulaşmasını engelleyen bir takım unsurlar çıkar.  

• Kişinin zihninde tasarladığı bazı amaçlar vardır (Aksu, 1984: 12). 

Başaran’a (1993: 35-36) göre, problem, kişiyi olumsuz etkileyen maddi ve 

manevi unsurları ihtiva eden bir takım şeylerden oluşur. İnsanoğlu doğduğu 

günden ölünceye kadar irili ufaklı birçok sorunla karşılaşır. Bu sorunlar; 

çözülebilir olmasına rağmen istenilen ortamın oluşmamış olmasından 

çözümlenememiş sorunlardır (Arseven, 1994: 31). Giderilmek istenen her 

güçlük bir problemdir. Güçlüğün giderilmesinin istenilmesi için, insanı fiziksel 

veya düşünsel yönden rahatsız etmesi gerekir. O zaman problem, insanoğlunu 

rahatsız eden bir durumdur (Karasar, 1994: 54). 

Sorun çözme yöntemlerinde, sorunun çeşidi ve sarmalı farklılık gösterir. Kimi 

sorunların akla ve mantığa uygun şekilde çözümü mümkündür. Kimi sorunların 

ise duygusal olgunluğa ulaştıktan sonra çözülmesi beklenir. Bazı olaylar 
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karşısında ortaya çıkan problemlere farklı bir perspektiften bakılmalıdır. 

Problemlerin çözüm noktasındaki amacı engelleyen unsurların bertaraf edilmesi 

önemlidir (Cüceloğlu, 2003:219). Problem çözme ile ilgili yapılan çalışmalar 

bireylerin probleme yaklaşım ve problem çözme stil ve becerileri açısından 

farklılıklar olduğunu göstermektedir. Kendisini problem çözmede yeterli olarak 

algılayanların sosyal alanda daha aktif, yeterli benlik algısına sahip oldukları ve 

akademik yönden daha uygun çalışma yöntemleri geliştirdikleri görülmüştür 

(Şahin, vd., 1993:389). Bu bilgilere göre bireyler, problemlerle iç içe 

yaşamaktadırlar. Bireylerin yaşamlarını sağlıklı ve mutlu bir şekilde 

sürdürebilmeleri ise bu problemi doğuran etkeni etkili bir şekilde ortadan 

kaldırmalarına bağlıdır (Aslan, 2002:337). Problem çözme, istenmeyen 

durumlara müdahalenin sistematik sürecidir. Bireyin hayatını sağlıklı bir şekilde 

sürdürebilmesi ve ruh sağlığını koruyabilmesi için problem çözme becerisi 

kazanması zorunludur. Etkili problem çözme becerisi; esnek olmayı, kolay uyum 

sağlamayı ve problem konusunda amaca ulaşabilmek için uygun yöntemler 

geliştirebilmeyi ifade etmektedir (Kruger, 1997:162-169). 

Kalaycı (2001:18-19) sorun çözmeyi sorun anında ne yapılacağının bilinmesi 

olarak tanımlar. Sorun çözme aşamaları zihin, duyu ve davranış yeteneklerini 

gerektiren bir sarmaldır. Eğer kişi bir sorunu çözme amacına varmak isterse, 

elde bulunan her türlü araç ve gereci geliştirmesi, çözüm için engelleri bir bir 

kaldırması gerekir (Ellis, Siegler, 1994:337-362). Bingham (2004:112) problem 

çözmeyi, bir amaca ulaşmak yolundaki engelleri yok etmek, süreç için sarf 

edilmesi gerekli bir takım çaba ve eforu harcamak dolayısıyla bu güce sahip 

olmak olarak tanımlar. Bu aşamada bünye mevcut koşullara uyum sağlayarak 

ya da mevcut engelleri aşarak gerilimden kurtulur. Amaç iç dengenin 

sağlanmasıdır. Sorun çözme becerisinin öğrenilmesi ve geliştirmesi önemlidir. 

Bu sorunların çözümü için bir güç, zaman, çaba harcanmalı ve egzersiz 

yapılmalıdır. Heppner ve Anderson’a göre (1985), sorunların etkin ve etkili bir 

şekilde çözüme kavuşturulmasında, çözüm becerisine sahip kişilere göre daha 

kaygılı, ürkek ve güvensiz olmaları nedeniyle başkalarını anlamada başarısız 

olmaktadırlar. Sorun çözmedeki başarısızlık; bireyin sorun çözmeyi kendisi için 

zor olarak görmesi, sorunların üstesinden gelemeyeceğine inanması, elindeki 
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olanakların yetersiz olduğuna inanması, çaresizlik içinde olması, sorun 

çözmede aceleci tutum ve sorun çözmenin önündeki olumsuzluklar şeklinde 

sıralanabilir. Aslında problemlerin çözümü yönünde olumlu davranışlar 

sergilemesi, birden fazla çözüm yönteminin olduğuna inanması, çözüm 

sonunda iki taraflı kazanacağını düşünmesi, problemlere başka bir gözle 

bakması, sorun odaklı çözümlere yönelmesi, problem çözümünü rahatlatan 

etkenlerdir  (Çam, Tümkaya, 2006:121). 

1.3. PROBLEM TÜRLERİ 

Problemler alışılmış olmaları ve yaratıcılık gerektirmeleri bakımından 

farklılaşmaktadırlar (Arslan, 2009:559). Alışılmış problemler, bir kişinin tipik 

olarak tepkiye hazır olduğu durumlardır. Örneğin; bir arkadaşa telefon edip 

etmemekte tereddüt etme, giysi alırken renkte ve modelde kararsız kalma gibi. 

Bu gibi görevler bir problem olarak düşünülmediği gibi, zorlukları da fark 

edilmez, alışılan şekilde yerine getirilirler (Taylan, 1990: 56-59). 

Öte yandan sorun kavramını, içinde barındırdığı materyale, meydana çıkan 

tepki düzeyinde algılanabilen, kantitatif veya bireysel ve toplumsal kalitatif olma 

durumuna göre farkındalığı oluşturmaktır. Net olan sorunlar, kalitatif bir 

belirginlikte olmaları ve kanıtlanabilen matematik problemlerinin yansıtılmasıdır. 

Problemle ilgili alınan veriler, problemlerin çözümü için gerekli iş ve işlemlerdir. 

Bireysel ve sosyal nitelikli sorunlar ise, nitelik bakımından sarih olmayan, gerçek 

yaşamdaki bireysel problemler ya da alınan kararlardır. Heppner (1985) ise, 

sorunları gerçek yaşamdaki bireysel sorunlar ve kurumsal sorunlar şeklinde 

ifade etmiştir. Problemler gerekli tepki veya başarımları ise şöyledir;  

 Mevcut istemler ya da kriz durumlarına karşı geciktirilebilir sorunlar,  

 Rutinleşmişe göre karmaşık tepkiler veren sorunlar, 

 Bir soruna karşı birden fazla tepki gerektiren sorunlar, şeklinde 

sınıflandırılmıştır (Güçlü, 2003: 272-273). 
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1.4. PROBLEM ÇÖZME AŞAMALARI 

Heppner probleme şu şekilde bir tanım getirmiştir; problemle mücadele etmek, 

bireyin sorunu çözebilme kabiliyetine, bilinçli olarak kendini tartmasına ve 

konsantre olma şekline bağlı olduğunu ifade etmiştir. Yaşamın gerçekleri içinde 

sorunu çözme kavramı, içten veya dıştan gelen isteklerin belli bir tepkiye 

uyumlu olmak amacıyla davranışsal bir tepkide bulunması, bilinçli ve duygu 

yüklü işlemi olan yöne kanalize edilmesi biçiminde ifade etmiştir (Heppner, 

1985: 35-41). Oğuzkan’a (1985:123) göre, sorun çözümüne odaklanarak bol bol 

alıştırma yapılmalıdır, bu da enerji, zaman ve çaba gerektiren bir durumdur. 

Sorun çözümünün özelliği, kişinin davranışı, becerisi, amacı, ihtiyacı, değer ve 

inancıyla ilgili olması yanında kendi iradesi, duygu, düşünce ve zeka vb. 

unsurları çok yönlü bir şekilde birleştirmesidir. Sorun çözümü istek, çaba ve 

güven duygusuyla başlar. Problem çözme farklı bakış açılarıyla yaklaşıldığında, 

bir güçlüğün üstesinden gelme ya da tek bir açıdan duruma bakmaktan 

kaçınma, mantık, analiz, yapı, boşluğu kapatma, ihtiyacı karşılama, güçlüklerin 

üstesinden gelme olarak tanımlanabilir. Problem çözme aynı zamanda sorulara 

cevap verme, belirsizlikleri silme, önceden anlaşılmayan şeyleri açıklama ve 

olan ile olması istenen arasındaki boşluğu kapama olarak algılanır. Bu 

yaklaşımlardan yola çıkarak, problem çözme bir soruya cevap vermenin planını 

yapma, zor bir duruma tatmin edici ve çözümleyici karşılık sunma, bir olanak 

önerme ya da ilgi göstermedir. Çözüm sürecinde; sorunun bir bütün olarak 

karmaşık olacağından, çözüm için belli stratejiler geliştirilir. Bu stratejilerden biri, 

problemi basit alt parçalara bölerek tümevarıma ulaşmak şeklindedir (Dağlı, 

2004: 47-49). 

Genellikle sorun çözme süreçlerinde kullanılan modeller; John Dewey’in 1910’lu 

yıllarda kullandığı yöntemlerin biraz değiştirilmiş halidir. Sorun çözme 

metodunda, sorunu anlama, kavrama ve tanımlamaya dayanarak çözüm 

yöntemleri geliştirilmiştir. Sorunun çözümü için yeterli derecede kanıtlar elde 

edene kadar denemeler yapılmalıdır. Bu yaklaşımlar bütün etkinlikleri kapsayan 

düşünme ve uygulama yöntemidir. 
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Heppner ve Petersen’a (1982) göre sorun çözme aşamaları şu şekildedir; 

 Sorun çözmeye güven,  

 Bireysel kontrol 

 Yaklaşma ve kaçınma süreçleridir. 

Stevens’a (1998: 12-17) göre problem çözme süreci şu şekildedir; 

 Sorunu anlamak, 

 İstenilen verilerin toplanması, 

 Sorunun detayına inilmesi, 

 Alternatif çözümleri ortaya konulması, 

 En uygun çözüm yönteminin seçilmesi, 

 Sorunun çözülmesinin sağlanmasıdır. 

Barth (1997:7-15)’ın önerdiği problem çözme aşamaları ise şöyledir; 

 “Tecrübe aşaması, 

 Çeşitlilik ve belirsizlik aşaması, 

 Problemi belirleme aşaması, 

 Denence oluşturma aşaması, 

 Araştırma ve kanıtlama aşaması, 

 Genelleme aşaması.” 

Bingham (2004: 99-116) araştırmalarında şöyle bir sıralama tespit etmiştir; 

 Problemin farkında olmak, problemin çözümünü bilmek, uğraşma gibi 

ihtiyaçları idrak etmek, 

 Soruna açıklık getirecek, niteliğine, alanına ve ne olduğuna dair karar 

vermek, yan sorunları anlamak için efor harcamak, 

 Soruna ait verileri toplamak, çözüm sürecine ilişkin bilgileri ayrıştırmak,  

 Sorunun detayına uygun olacak bilgileri tasnif etmek ve düzene sokmak, 

 Elde edilen bilgileri, sorunla ilgili verileri olası çözüm yöntemlerini 

belirlemek, 

 Sorun çözümüne ilişkin değerlendirme yapmak, bu veriler arasında en 

uygun olanını almak, 

 Kullanılan yöntemi değerlendirmek, 

 Kullanılan sorun çözme modelini ve çözüm yöntemini uygulamak.  
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Sorunun alanına göre sorunla ilgili meseleyi bilmek ya da bilmemek gibi 

aşamalardan ikisi ya da üçü birleştirilebilir. Gerekli olması durumunda bazıları 

atlanabilir. Süreç hakkında değişik şekillerde bilgi elde etmek, sorunu çözme 

yeteneğini geliştirmek ve harcanan eforun unutmamak gerekir. Eğer işlemle ilgili 

bazı geliştirmeler yapılırsa, çözüm için daha etkin metotların oluşması 

sağlanmış olur ( Bingham, 1998: 23-29).    

D’Zurilla ve Goldfried’e (1971:416-421) göre problem çözme süreci; 

 “Genel Yaklaşım, 

 Problemin tanımı, 

 Seçeneklerin yaratılması, 

 Karar verme, 

 Değerlendirmektir.” 

İster bireysel olsun ister örgütsel olsun her problemin çözümü kuşkusuz bir 

süreci zorunlu kılmaktadır. 

Hicks (1994: 32-35) sorun çözme yöntemini altı aşamada değerlendirmiştir. Bu 

yöntemde; kişilerin kendine göre bir problem çözme yöntemini bilmesi gerekir. 

Bu modeli istediği şekilde kendine uyarlaması gerektiğini, bunun sonucunda 

sorunu çözmesi önerilir. Yöntemin aşamaları ise şöyledir; 

 Sorun, 

 Bilgilerin toplanması, 

 Problemin yeniden tanımlanması, 

 Uygun çözümlerin üretilmesi, 

 En iyi çözümün seçilmesi, 

 Çözümün onaylanması ve uygulamaya geçilmesi. 

Başaran’ın(1993: 87-91) problem çözme aşamaları şu şekildedir; 

 Sorun çözmeyi bir gereksinim alarak algılamak, 

 Surunu tanımak, 

 Çözüm için belli seçenekler aramak, 

 Harekete karar vermek, 

 Alınan kararları uygulamak, 

 Alınan kararları çözümünü değerlendirmesini yapmaktır. 
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1.4.1. Problemin Anlaşılması 

Problemin farkında olmak, tanımak, sorunu görmek, sorunu çözmeye 

gereksinim duymak, sorun çözümünün kapsamı, alt ve üst noktası, ne neden 

nasıl bir çözümün yapılacağının veya nasıl inceleneceğinin bilinmesi gerekir. 

Problem çözme süreci zor ve aynı zamanda önemli bir süreçtir. Sorunun 

basamaklarını bilmek, kurumun hedeflerini nasıl mani olduğunu, ne oranda 

aksattığını, kurum çalışanlarının birbiriyle olan münasebetlerinin ne oranda 

bozulduğunu tespit etmek gerekir. Sorunun duyulması, sorunu çözmeye 

gereksinim duyulmasında yöneticinin rolü ve örgüt ortamının elverişli olmasının 

önemi büyüktür. Soruna ait sınırlar, kimi zaman kurum dışına taşabilir. Burada 

idarecinin becerisi, sorunun aslına inerek, çözümler üretmesidir (Başaran, 1993: 

87-103).  

1.4.2. Probleme İlişkin Bilgi Toplanması 

Bu aşamada, genellikle probleme ilişkin kalitenin değişik yollardan incelenmesi 

ve konuyla ilgili verilerin toplanması yer alır. Sorunu tanıma, sorunu çözmenin 

en can alıcı aşamasıdır. Bu aşamada problemi doğru olarak tanımak, problemin 

çözümü için gereklidir. Bir problemi tanımak için probleme ilişkin; sınırı, 

boyutları, nedenleri bilerek gerekli zamanda o bilgi toplanmalıdır. Problem 

hakkında ne kadar doğru, güvenilir, geçerli ve yeterli bilgiler elde edilirse diğer 

aşamalardaki çalışmalar o kadar kolaylaşmış olur. Bu aşamada sorunun ne 

olduğu, nerede ve ne zaman ortaya çıktığı, kapsam ve nedenleri ile etkileri 

ayrıntılarıyla bilinmelidir. Yöneticilerin başarılı olup olmaması problemi 

tanımlamasıyla doğru orantılıdır. Problemin tanımı, hakkında karar verilecek 

olan engelin tarifini ifade eder. Ancak bu konuda bazı zorluklar bulunmaktadır. 

Bunlardan birincisi, yöneticilerin çözüm bulmak zorunda oldukları sorunlarının 

her zaman açık ve net olarak ortaya çıkmamasıdır. Yönetici, özellikle orta ve üst 

kademelerdeki yöneticiler, çoğu kez karışık bir manzara içinden sorunları teşhis 

etmek ve tanımlamak durumunda kalabilirler. İkincisi, çoğu kez gerçek problem 

ile problemin varlığına işaret eden belirtilerin iç içe geçmiş olmasıdır. Sonuçta, 



13 

 

 

 

karar vermek için asıl olacak bazı öngörüler belirlenir. Böylesi aşamalarda, 

yazılı ve yazısız kaynaklar oluşturulur ve bilgilerin tamamı burada toplanır 

(Binbaşıoğlu, 1983: 40). Günümüzde verilerin tasnifi ve toplanması bilgisayar 

ortamına taşınması önemli bir gelişme olarak kaydedilmiş, insana olan ihtiyacı 

en aza indirmiştir. Otomasyon sistemlerinin gelişmesiyle bilgiye ulaşmayı 

kolaylaştırmıştır (Bursalıoğlu, 1987:129). 

1.4.3. Bilgilerin Çözümlenmesi ve Yorumu 

Bilginin çözümlenmesi sürecinde, bir şeylere karar vermek için seçenekleri 

bulmak, pek mümkün değildir.  Bu bilgilerin aranması ve araştırılması gerekir. 

Veriler içinden seçenekleri bulup, alınacak kararlarda en güçlü kısmını almak 

gerekir (Güçlüol, 1985: 47). Böyle aşamalarda genellikle problemin kalitesi farklı 

yönlerden incelenir, veriler toplanır. Karar vermede bu veriler önemli rol alır ve 

öngörüyü belirler. Burada yazılı ve yazısız bütün kaynaklara ait bilgiler 

birleştirilir. Yönetici karşılaştığı herhangi bir problemin çözümü için yazılı ya da 

yazılı olmayan kaynaklara başvurur. Problem hakkında toplanan bilgiler tek tek 

incelenir. Elde edilen bilgileri değerlendirdikten sonra şu üç yoldan biri izlenir 

(Başaran, 1993: 30-33) 

•  Eldeki bilgiler yetersiz ise, bilgi toplama genişletilebilir, 

•  Sorunun çözülmesinden vazgeçilebilir, 

• Sorunun derhal çözülmesi gerekli ise, soruna çözüm seçenekleri aramaya 

başlanabilir. 

İlk etapta, farklı çözüm yöntemleri kabul edilir.  İdareciler, çözüm ararken bazen 

hatalı karar verebilirler. İdarecilerin hata yapmalarına neden olan süreç şöyledir; 

sorunla ilgili istenilen düzeyde veri toplanamaması, sorunu istenilen oranda 

algılamama, yeni çözümler yerine önceki çözümlerle gidermek istemesi, akla ve 

mantığa uymayarak, duygusal çözümler üretmesi, hissi davranarak soruna 

yaklaşmasıdır (Başaran, 1993: 55). Bu aşamaların belli ve güvenilir 

dayanakların olması gerekir. Alınacak olan her türlü karar bu aşamanın bir 

meyvesi olacaktır. Bilgiler bir araya getirilip, gruplandırıldığında, burada 

oluşturulan kümelerin problem üzerindeki etkisi ayrıştırılmış şekilde 
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incelenmelidir.  Bu problemlerin etkileri bir araya getirilmelidir (Bursalıoğlu, 

1987:130).  

1.4.4. Problemin Olası Çözüm Seçeneklerin Bulunması 

Bu aşamada doğru çözümü bulmak ve uygulamak için, çözüm seçeneklerinin 

zengin ve birbirinden farklılaşmış olmaları önemlidir (Kaynak, 1995:186). 

Problemin çözümünde aranan yolların ya da alternatiflerin her birinin detaylı 

şekilde değerlendirilmesi gerekir. Elde edilen çözüm yöntemleri karar vermeyi 

etkileyen, personel, araç-gereç ve para önemli bir etken olarak ele alınmalı, iyi 

ve kötü yönleri üzerinde durulmalıdır. Belirlenen çözüm yöntemlerinden 

geçerliliği ve güvenirliğinin yanında kolay uygulanabilir olanı seçilmelidir 

(Binbaşıoğlu, 1983: 41). Bu aşamada, problem çözücüleri kararsızlığa zorlayan 

ve gerilim yaratan, sorunların belirsiz ve karmaşık, sorun çözücüleri çatışmaya 

iten ve tehlikeye atan türden olmalarıdır. Belirsizliğin ve karmaşıklığın en aza 

indirilmesi eylemi, karar vermek için zorunludur. Sorun çözücü, eylem 

seçeneğiyle ilgili yeterli bilgiye sahip değilse bu durum onu belirsizliğe 

sürükleyebilir. Belirsizliğe karşı yapılacak en doğru yaklaşım, belirsizliği tanımak 

ve ortadan kaldırmak için çalışmaktır (Başaran, 1993: 37-41). 

Seçimi yapabilmek için bir seçim kriterine ihtiyaç vardır. Seçim kriteri, alternatif 

veya seçeneklerin özelliklerinden hangilerinin, bunları karar olarak seçerken 

kullanılacağını ifade etmektedir. Burada “kar” bir seçim kriteri olarak alınabilir. 

Bu durumda “en yüksek kar” olan alternatif seçilecektir. “Ek kaynak” seçim 

kriteri olarak alınırsa, en az kaynak gerektiren alternatif seçilecektir. Seçilecek 

kriter ile problem tarifi ve sahip olunan kaynaklar arasında yakın bir ilişki vardır. 

Uygulamaya bakıldığında seçim kriteri olarak değişik kriterlerin kullanıldığı göze 

çarpmaktadır. Objektif ve rakamsal olarak hesaplamaların yapılabildiği 

durumlarda seçim kriterini uygulamak nispeten kolay olmaktadır. Bazen üst 

kademe yöneticilerin bekleyişleri önemli bir kriter haline gelebilmektedir. İnsan 

ilişkileri, zaman faktörü, tecrübe, geçmişte yaşanmış bazı önemli olaylar, “altıncı 

his” gibi kriterler, alternatif seçimler arasından seçim yapılan kriterler olabilir 

(Koçel, 2001:537-539). Problemin çözüm seçeneklerinin fayda ve maliyet 
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analizleri yapılıp kuramsal ve uygulanabilirlik açısından kıyaslanması yapmak 

gerekir. Aynı zamanda idarecinin, sorunlara çözümler üretirken, işin uzmanı ve 

kendi personelleriyle görüşmesi çözüm sürecine katkı sağlayacaktır.  

1.4.5. En Uygun Seçeneğin Bulunması 

Burada en uygun seçeneğin bulunması problemin çözümünde aranan yolların 

ya da alternatiflerin her biri için, detaylı şekilde değerlendirilmesi gerekir. Elde 

edilen çözüm yöntemleri karar vermeyi etkileyen, personel, araç – gereç ve 

para önemli bir etken olarak ele alınmalı, iyi ve kötü yönleri üzerinde durulmalı, 

fayda ve sakıncaları üzerinde değerlendirmelerde bulunarak en uygun 

yöntemler karar haline getirilmelidir. Belirlenen çözüm yöntemlerinden geçerliliği 

ve güvenirliğinin yanında kolay uygulanabilir olanın seçilmesi gerekir 

(Binbaşıoğlu, 1983: 41). Özellikle örgütsel problemlerin çözümünde en iyi 

seçenek en doğru seçenek olmayabilir. Bu nedenle yönetici problemin 

çözümünde popülist yaklaşımlardan çok rasyonel yaklaşımlar sergileyebilmelidir 

(Bursalıoğlu, 1987:129-134).  

1.4.6. Uygulama 

Belirlenen kararların uygulanabilmesi için sorunun çözümleri arasından 

tercihlerde bulunarak en uygun olan çözümün seçilerek, karar uygulanabilir hale 

gelir. Süreç içinde çözüm için belirlenmiş olan tercih seçilir. Sürecin işleyişi 

içinde kararlar uygulanır. Karar verilen ve uygulanamayan bir anlam ifade 

etmez. Emek ve zaman harcayarak elde edilen bu karar, kısa sürede 

uygulanmalıdır. Kararlara ilişkin uygulamaya geçmesi ve sürecin izlenmesi, 

sorunların çözümünde önemlidir. Yapılan uygulamalarda ortaya çıkan hatalar, 

alınan karar doğru olsa da istenilen neticeyi almaya mani olabilir (Kaynak, 

1995:187). Uygulama basamaklarının süre bakımından uzun olursa, şartlar 

bakımından karmaşık olursa, yeni gelişmelere ve elde edilen sonuçlar 

bakımından ilk alınan kararı revize edip, tamamlayıcı bazı yeni kararların 

alınması gerekebilir  (Gürsel, 1997: 47).  
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1.4.7. Değerlendirme 

Değerlendirmedeki amaç; yapılan uygulamaların seviyesine göre verilecek 

kararların şeffaf ve doğru olması gerekir. Bu şekilde kurumun istediği hedeflere 

az da olsa ulaşılmış olacaktır. Bunları yargılamak veya övmek yerine, yeniden 

düzenleme aracı olarak değerlendirmek gerekir. Bu karar süreci bir uzlaşı 

aşaması olarak alınabilir (Bursalıoğlu, 1987:134).  Uygulama her aşamasında 

izlenir, plandan ayrılmalar, sapmalar, hata ve eksiklikler varsa zamanında ve 

yerinde durdurulur, düzeltilmesi için önlemler alınır. Planın uygulanmasında 

elde edilen sonuçlar değerlendirilerek problemin çözülmüş olma durumu 

hakkında bir yargıya varılır. Değerlendirme yapılırken şu kriterler dikkate alınır; 

 Açıklık; amaç ve sürece katılma, 

 Tutarlılık; uygulamada çatışmaları azaltma, 

 Bütünlük; mesleksel ve kültürel birlik sağlama, 

 Süreklilik; politikayı uzun süre sürdürme (Taymaz, 2003: 215-223). 

Problem çözme yönteminde zihnin analiz etme, genelleme ve sentez etme gibi 

en yüksek bilişsel fonksiyonları kullanılmaktadır (Küçükahmet, 2005: 64). 

Problem çözme sürecinde başarılı olmak için aşağıdaki aşamaların izlenmesinin 

faydalı olacağına dikkat çekilmektedir; 

 Heyecanlanma; bütün öğrenme tecrübeleri aynı şekilde başlar;  bunun 

için ilk yapılacak iş problemi dikkatlice hissetmektir. 

 Algılama; problemi çok iyi anlamak gerekir. 

 Hafıza; benzer bir probleme ilişkin geçmiş tecrübeler hafızada canlanır. 

Kişi o zaman kullandığı yöntemleri hatırlar. 

 Düşünme; özellikle yaratıcı düşünme problemin pek çok noktalarının göz 

önünde tutulmasına neden olur. 

  Dikkat ve dikkatin bir yerde toplanması; enerji başka konulara 

dağılmadan problem üzerinde yoğunlaşır. 

 Güdülenme, problem çözümü üzerinde direnmeye yardım eder 

(Küçükahmet, 2005: 61-62). 

Doğal olarak insanda problem çözme kapasitesi vardır. Bireyler günlük 

yaşamlarında çeşitli sorunlarla karşılaşıp, onlara çözüm yolları ararlar. 
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Kendilerine göre, sembolleri, fikirleri bir olaydan diğerine aktarırlar. Hayal kurar, 

geleceği tahmine çalışırlar (Holbrook, 1994: 35). Fakat sıradan, yani problem 

çözme konusunda eğitim görmemiş bir kimsenin sorunlara sistemli, etkin bir 

gayretle yaklaşabilmesi zor olacaktır. Problem çözme, herkes için ya da bireyin 

kendisi için en iyi veya doğru çözümü bulma yöntemi iken, karar verme ise daha 

bireysel olup eylemin yönünü belirleme bireysel değerlerin de göz önüne 

alınmasıdır (Sabuncuoğlu, vd., 2012:690-697). Problem çözme konusunda 

eğitimli olmak, sadece kişinin bu konudaki kapasitesini arttırmayıp, başkalarının 

da fikir üretiminden faydalanarak, artı güç sağlar (Egan, 1990:101-102). 

Araştırmalar problem çözme kabiliyetinin büyük ölçüde eğitime bağlı olduğunu 

göstermiştir. Problem çözme sürecinin iyi bilinmesi ve uygun metotların 

kullanılmasıyla sağlanacak optimum çözüm sadece o problemde değil daha 

sonra karşılaşılabilecek aynı yapıdaki problemlerin çözümünde de etkinlik 

sağlayacaktır (Mayer, 1992:386). Pratik yöntemle her problem çözülemez. Bu 

anlamda problem çözmek tam anlamıyla akademik bir disiplindir. Deneysel 

araştırmalar sonucunda sorun çözme becerisi edindirmede sistematik yöntemler 

geliştirilmiştir. Bu yöntemler, problemleri başarılı bir şekilde çözmek için şu 

kriterler gerekir; 

• Sorunu olan kişinin bakış açısından sorunun nasıl göründüğü üzerine yönetici 

ile o kişinin ortak bir anlayışa ulaşması, 

• Sorunun kaynaklarını bulmak ve neyin değiştirilmesi gerektiğini saptamak için 

yapılacak araştırma, 

• Gerekli değişiklikleri yapmak için pratik ve ölçülebilir amaçların saptanması, 

• Amaçlara ulaşılıp, ulaşılmadığını gözleyerek geri besleme. 

Bunlar sağduyu sahibi herkesçe bilinen özellikler gibi görünse de, çok az sayıda 

kişi bunları kullanabilmektedir. Örgüt iklimi bir örgütün kendine göre kişilik yapısı 

ve örgüte giren kişilerin bu kişilikle karşılaştıklarında hissettikleri duyguların 

bütünüdür. Bunun nedeni, pek çok yöneticinin insan ilişkilerini ve sorunlarını 

sistematik bir biçimde ele almaması ve sorun çözme konusunda pratik 

yapmamasıdır (Karslı, 2004:154-155). 
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1.5. PROBLEM ÇÖZMEYLE İLGİLİ KURAMLAR 

1.5.1. John Dewey’in Yansıtmalı Düşünce Kuramı 

Dewey, problem çözme yöntemini, yansıtıcı düşünme teorisinde ortaya koyduğu 

ilkelere dayalı olarak geliştirmiştir. Dewey'e göre düşünme süreci karmaşık 

problematik durum ve çözüme bağlanmış durumu kapsamaktadır. Dewey’e 

göre yaratıcı düşünce daha etkili sonuçlar elde etmesi hayatın zenginleştirilmesi 

için düzenli bir hazırlık, sorunların çözümünde deneyime ihtiyaç vardır. 

Dewey’in (1910: 71-79) https://archive.org/details/howwethink000838mbp 

problem çözme yöntemi; 

 Ön gözlem 

 Probleme ilişkin farklı tanımlamalar önerme 

 Güçlüğü çözülebilir bir problem olarak biçimlendirme 

 Çözümler önerme 

 En iyi çözümü bulabilme 

 Çözüm yolunu iki biçimde sınama 

 Çözümün kendi içindeki elemanlarla içsel tutarlılığı 

 Eylem ya da kontrol 

 Geri dönme  

 Tutumlar ve istekleri gözden geçirme 

 Problemin öyküsünü ve çözümünü gözden geçirme 

 Çözümün başarısını ortaya koyma 

     Yeni dengenin kurulması, şeklinde sıralanabilir. 

Problem çözmenin Dewey’e göre aşamalarının değişmez olmadığını ve 

herhangi bir sırayı izlemediğini vurgulayarak, sürecin herhangi bir basamaktan 

başlayabileceğini belirtmektedir. Dewey’e göre bu aşamalar genişletilebilmekte, 

bazıları çıkarılabilmektedir (Sungur, 1997:123). 

Problem çözme yeteneğinin, Dewey’in düşünme sürecinin analizini dikkate 

alarak düzenleyen Clark ve Star, bu süreci altı basamakta düzenlemiştir;  

 Problemin farkına varma,  

 Problemi tanımlama ve sınırlama,  

https://archive.org/details/howwethink000838mbp
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 Problemin çözümüne yarayacak bilgi toplama,  

 Hipotez kurma,  

 Hipotez sınama,  

 Çözüme ulaşmadır (Bilen, 1993:114). 

Stevens, problem çözme sürecini şu şekilde sıralamıştır; 

 Problemin anlaşılması,  

 Gerekli bilgilerin toplanması,  

 Problemin köküne inilmesi,  

 Çözüm yollarının ortaya konulması,  

 En iyi çözüm yolunun seçilmesi,  

 Problemin çözülmesi (Güçlü, 2003:291-300). 

1.5.2. Karl Popper ve Problem Çözme 

Karl Popper, kişinin, karşılaştığı problemin kendisinde yarattığı dengesizlik 

durumundan kurtulup dengeye ulaşabilmek için o problemi çözme gereksinimi 

duyar problem çözmeye problemin kendisiyle ve problemin nedenleriyle 

başlamanın önemli olduğunu düşünür. Karl Popper’ın yaklaşımına göre, 

herhangi bir problemi anlamaya çalışmak, problemin parçalarını sezinlemek, 

onların alt birimleriyle tanışmış olmak ve onlar arasındaki mantık nesnelerinin 

düzenli bir biçimde birbirini takip ederek gelişmesini anlamak demektir. Bu 

kurama göre, bilimsel bir problemi anlamayı onu yaşayarak, çözmeye çalışarak 

ya da onu çözmede başarısız olarak kavrayabilir. Problemi anlamak için ilk 

yapılması gereken güçlüğün nerede olduğunu bulmak yönünde olmalıdır 

(Saygılı, 2000: 13). 

Karl Popper, problem çözümünde deneme çözümlerinin cesaretle ortaya 

atılması, bunların eleştiriye ve elemeye tabi tutulması gerektiğini 

savunmaktadır. Karl Popper’e göre, bireyler ortaya çıkan veya çıkacak olan 

problemleri çözmek için yaratıcı zekalarını kullanarak kuramlar geliştirirler. Bu 

kuramların geliştirilmesi birlikte yeni problemler getirir. Bu durum zincirleme bir 

şekilde devam eder (Sungur, 1997: 125). 



20 

 

 

 

1.5.3. Guilford’un Yaratıcı Problem Çözme Modeli 

Guilford’a göre; yaratıcı problem çözme, alışılagelmemiş düşünce sistemini 

gerektirir. Bu düşünce sistemi, bireyi ezberciliğe yöneltmeyen, elindeki mevcut 

bilgiyle yetinmeyen, diğer fikirlere ve çözümlere açık olan bir sistemdir. Böyle 

düşünen bir birey, sonuca belli önerilerden, belli temellerden ve alışılmış 

yöntemlerden geçerek ulaşmaz; herkesin geçtiği yolların dışında yollar arar, 

değişiklik ister. Bir sorunu çözerken kabul edilebilecek birden fazla cevap 

bulabilir, düşünceleri esnek ve akıcıdır. Problem çözmede kendine özgü çözüm 

yolları bulur.  Problem çözmeyi zekânın, dolayısıyla üst bilişsel süreçleri hem 

problem çözmenin ve hem de zekânın asli bir parçası ya da zihinsel 

yeteneklerin bir görünümü olarak ele almaktadır. Yaratıcı problem çözme 

modelinde, girdi zihin yapısı teorisine dayanmaktadır. Problem çözmenin ilk 

basamağında davranış üzerinde girdinin herhangi bir etkisi olup olmadığını 

inceleyen bir eleme sistemi vardır. Burada yer alan çıkış, problemden tamamen 

kaçınıldığını göstermektedir. Eğer süzgeç çıkışta durdurulursa, kişi problemin 

farkında değildir. Hafızayı depolama, süzgeçle başlayarak bütün aşamaları 

etkilemektedir. Öncelikle problemin farkına varılmalı, sonra cevaplar 

araştırılmaya başlanmalıdır. Birey ikinci çıkışta yeterince zaman olmaması ve 

başkalarının ilgilenmesi gerektiği gibi bazı bilinçli sebepler nedeniyle problemi 

bırakabilir. Eğer kişinin problemle ilgilenmesi gerekiyorsa birinci ve ikinci çıkışta 

problemi bırakmaktan kaçınılmalıdır. Bu aşamada belirli cevaplar oluşturulmaya 

başlanır. Problemi kavramanın, genellikle çevreden veya bedenden gelen 

girdileri içerdiğini ve buradaki süzgecin onların farkında olmasını 

engelleyebileceğini belirtir (Beck, 2005:1-3). 

Üretim safhasında, kısa vadeli veya uzun vadeli cevaplar üretilmektedir. Her 

ikisinin de üretilmesi mümkündür. Hafızadan bilgileri çekip çıkarma ve bağlantıyı 

keşfetme yeteneği, uzun vadeli düşünmenin temelini oluşturur. Çoğu insanın 

problemi bıraktığı durum, üçüncü çıkıştır. Yeterli olduğu düşünülen her cevap 

kabul edilmektedir. Çünkü problem çözme, sıkıntılı bir iş olarak görülmektedir. 

Yeni ve zengin girdiler durumun daha derinden anlaşılması için ilave 

edilebilirler. Problem üzerinde çalışanlar eğer dördüncü çıkışta bırakmazlarsa, 
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eşsiz değerdeki fikir üretimi, ikinci üretim safhasında oluşabilmektedir. Beşinci 

çıkışta problem çözen kişilerin doğru bir şekilde yaratıcı çözümleri önermeleri 

çok daha fazla imkân dâhilindedir. Guilford’un görüşleri ışığında, yaratıcı 

bireylerin önemli bir özelliğinin ‘yeniden tanımlama’ olduğunu belirtilirken bu 

bireylerin farklı kavram ve nesneleri kendilerine göre tanımlayıp kullandıkları 

ortaya konulmuştur (Alder, 2004: 71). 

Guilford'a göre yaratıcı düşünme için gerekli sekiz temel yetenek şu şekilde 

özetlenebilir; 

 Probleme ve problem durumlarına duyarlılık gösterme. 

 Düşüncelerde akıcılık gösterebilme ya da başka bir deyişle fazla sayıda 

işe yarar fikir yürütebilme, 

 Alışılagelmemiş; özgün ancak işlevsel fikirler üretebilme, 

 Bir fikirden diğerine rahatlıkla geçebilme, 

 Sentez yeteneğine sahip olma, 

 Karmaşık ilişkileri kontrol altına alabilme, 

 Değerlendirme yapabilme (Alder, 2004: 14-17). 

Guilford, yaratıcı süreçte dört değişkene yer vermiştir. Bunlar; 

 Süzgeç 

 Hafıza 

 Yakınsak üretim 

 Iraksak üretim 

Bu değişkenlerin herhangi birinde karşılaşılan problemler, problem çözmeyi 

engelleyebilmektedir (Sungur, 1997:121). 

1.5.4. Alex Osborn'un Problem Çözme Kuramı 

Yaratıcı problem çözme sürecini Alex Osborn şöyle sıralamıştır; 

 Sorun Bulma, 

 Düşünce Bulma, 

 Çözüm Bulma. 
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1.5.4.1. Sorun Bulma 

Sorunun tanımlanmasını ve hazırlığı gerektirir. Sorunu tanımlama, onu bir 

karmaşanın içinden çekip çıkarmayı, hazırlık ise gerekli verilerin toplanmasını 

ve çözümleme işlemlerini kapsar. 

1.5.4.2. Düşünce Bulma 

Düşünce üretmeyi ve düşünce geliştirmeyi kapsar. Düşünce üretme 

olabildiğince çok sayıda düşünce ortaya atmak demektir. Düşünce geliştirme ise 

ortaya çıkan düşünceleri birbirine ekleyerek, bunları yeniden isleyerek en uygun 

sonucu seçmektir. 

1.5.4.3. Çözüm Bulma 

Çözüm bulma aşamasında seçmeye ve değerlendirmeye ihtiyaç duyulur. 

Seçme bir düşünceyi başkaları ile karşılaştırmayı ve onu son çözüme iliştirmeyi 

içerir.  Değerlendirme ise çeşitli çözümlerin denenmesi ya da başka yolla 

kontrol edilmesidir. Yaratıcı sorun çözme süreci bir düşünceyle sona ermez. 

Sadece yeniden başlamış olur. Üretilen düşüncelerden en önemli olanı özenle 

seçilerek sonuca ulaşılmaya çalışılır. Hayatın getirdiği zorluklar; mükemmel ve 

sonuç çözümlerine ket vurur. Buna bağlı olarak yeni bir sorun ortaya çıkabilir. 

Böyle bir durumda yeniden en baştaki sürece dönerek sorunu tanımlamak 

gerekir. Daha sonra yeni düşünceler üretmek ve değerlendirme ölçütlerini 

koyarak aynı süreci tekrarlamak gerekir (Sungur, 1992:129-155). 

1.5.5.  Bandura'nın Problem Çözme ve Öz Yeterlik Modeli 

Bandura, öz yeterlik, sosyal bilişsel teoriye göre, “insanların belli bir 

performansa ulaşabilmelerini sağlayacak eylemleri örgütleme ve sergileme 

becerileri ile ilgili yargıları” şeklinde tanımlanmıştır. “Sosyal-Öğrenme” 

kuramında bireylerin problem çözmeyi çevrelerindeki insanların davranışlarını 
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taklit ederek öğrendiklerini ileri sürmektedir. Öz yeterlik inancı bireyin sahip 

olduğu bilgi ve becerileri performansa aktarmada önemli bir role sahiptir. 

Yeterliklerine, potansiyeline güvenen, uygulamada başarılı olabileceğine inanan 

bireylerin sahip oldukları bilgileri uygulama becerisinin de daha yüksek olduğu 

söylenebilir. Bandura'nın kendine-yeterlik modelinde insanların yeteneklerine ve 

başa çıkma becerilerine olan inançlarının, problem çözme becerilerini 

algılamalarının, gösterecekleri çabanın miktarını etkileyeceği görüşündedir. 

Bandura'nın bilişsel süreçler yeni davranışlar kazanma ve bunları öğrenmede 

önemli rol oynamaktadır. Güçlü öz-yeterlik inançlarına sahip olan öğretmenler, 

problem durumu olduğunda kaçmazlar ve sorunu başarılı bir şekilde çözmek 

için son derece kararlı oldukları görülmektedir. Zayıf öz-yeterlik inançlarına 

sahip öğretmenlerde, belli görevleri yerine getirme aşamasında güçlü öz yeterlik 

inancına sahip olan öğretmenlere nazaran gerginlik, stres ve hoşnutsuzluk 

duyguları ve yaşantıları ortaya çıkmaktadır. Birey bir tepkide bulunduğu zaman 

bunun sonucunda başkalarının verdiği karşı tepkiye göre bu davranışı yapmayı 

ya sürdürür ya da bırakır. Uygun davranış başkaları tarafından verilen 

tepkilerden ziyade kişinin eylemlerinin etkili olup olmadığını gözlemlemesi ile 

yavaş yavaş yapılanmaktadır. Kendine yeterlik beklentileri hem davranışın 

başlayışını hem de başa çıkmanın devam etmesini etkiler. Kişilerin kendi 

yeterliliklerine olan inançlarının gücü muhtemelen belirli problemlerle başa 

çıkmayı deneyip denemeyeceklerini belirler. Bu başlangıç düzeyinde kişisel 

yeterliliklerini algılamaları davranışsal seçimlerini etkilemektedir. Bandura, 

bireylerin, problemlerin açıkça belli olduğu durumlarda çözüm için ne 

yapacaklarını bildiklerini, oysa belirsiz problem durumlarında bundan daha çok 

etkilenip, genelleme yaptıklarını belirtmektedir (Taylan, 1990: 63-70). 

1.5.6. Parnes' in Yaratıcı Problem Çözme Modeli 

Parnes, önceki deneyimlerle bağlantıları içeren uyarıcılara “objeler, semboller, 

fikirler, insanlar, durumlar” tepki veren ve genel olarak en azından bir alanda 

birleşen düşünme ve yansıtma süreci, olarak tanımlamıştır. Parnes tarafından 
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1981 yılında geliştirilen model, yaratıcı düşünme sürecinin her evresinde 

rehberlik ettiği için kullanışlı bulunmaktadır. Bu modelin basamakları şöyledir; 

1.5.6.1. Karışıklığı Bulma 

Problemlere duyarlı olma ve onları algılayabilme, 

1.5.6.2. Gerçeği Bulma 

Problem hakkında bilinen her şeyin bir listesinin çıkarılması, dikkatlice 

gözlemlemek ve gerçekleri keşfetmek, 

1.5.6.3. Problemi Bulma 

Problemleri tanımlama, asıl problem ve onu oluşturan alt problemlere ait olası 

tanımların getirildiği bir listesinin oluşturulması ve zihinde tutulması gerekir. 

Problem için yapılacak çözümün de belirleyicisi olur. 

1.5.6.4. Düşünceyi Bulma 

Bu aşamada mümkün olduğu kadar çok fikir üretilmesidir. Benimsenen problem 

tanımlamalarının her biri için değişik düşüncelerin serbestçe üretildiği beyin 

fırtınası ile yeni ilişkileri görme dönemidir. Bu yeni düşünceyi keşfetmek için 

etkili teknikler kullanma,  yararlılıkları için değişik fikirler üretmektir. 

1.5.6.5. Çözüm Bulma 

Eylemlerin olası sonuçlarını değerlendirmek ve illeri sürülen fikirlerin 

değerlendirildiği, kriterlerin belirlendiği dönemdir. Problemi çözebilecek alternatif 

çözümler seçilir. Kriterlerin sağlıklı oluşturulması ve değerlendirmenin tarafsız 

yapılması gereklidir. 
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1.5.6.6. Kabul Edileni Bulma 

Hareket planının hazırlandığı basamaktır. Problem çözmede kişiler arası 

ilişkilerin etkisine izin verme ve fikirlerin yürütülmesi için plan yapmak, şeklinde 

ifade edilmektedir. Sıralanan basamakların bireylerde alışkanlık haline 

gelinceye kadar defalarca uygulanmasının gereğini ifade etmektedir. Amaç, 

bireyin her durumda problem hakkındaki gerçeği bulma, problemi değişik 

açılardan tanımlama, çözümler üretme, kriterler geliştirerek alternatifleri 

değerlendirme, çözümün nasıl uygulanacağı ve kabul göreceği konusunda 

tahmin yürütme alışkanlığını kazanarak günlük hayatta kullanılabilir hale 

gelmesidir (Brothick, Clark, 1997: 15-48). 

1.5.7. Hermann'ın Yaratıcı Problem Çözme Modeli 

Hermann, beyni dört bölüme ayıran yaratıcı problem çözmenin beynin tüm 

bölümlerinin ortak bir fonksiyonu olduğunu savunmaktadır. Düşünme 

becerilerini dört kategoriye ayırdığı beyin haritasına göre farklı düşünme 

yeteneğinin bir bütün olarak kullanılmasına dayalı yaratıcı problem çözmeyi 

(YPÇ) beş aşamada değerlendirmiştir; 

 Problem tanımlama,  

 Fikir üretme,  

 Karar verme,  

 Tasarlama ve planlama ve  

 Uygulama ve izleme açıklanmıştır.  

Yaratıcı problem çözmede altı değişik akli melekeye ihtiyaç vardır. Hermann bu 

akli melekeleri altı meslek grubu ile karakterize etmektedir. 

 Yargıç; En doğru fikri seçer 

 Mühendis; Fikirleri geliştirir, ham haldeki fikirleri pratik hale getirir, 

optimum çözümler üretir. 

 Sanatçı; Alternatif bakış açıları üretir. Ortaya atılan fikirler çoğu zaman 

çözüm üretmeyen, saçma fikirler gibi görünse de çok sayıda fikir üretilmesi 

gereklidir. 
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 Kaşif; Problemin tam olarak ne olduğunu koyar. 

 Dedektif; Problemi bütün yönleriyle ele alır. 

 Prodüktör; Çözümün uygulanması için denemeler gerçekleştirir, taktik 

planlamalar yapar (Özden, 1997:141). 
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İKİNCİ BÖLÜM 

PSİKOLOJİK ŞİDDET (MOBBİNG) KAVRAMI VE SÜRECİ 

2.1. PSİKOLOJİK ŞİDDET KAVRAMI VE TARİHÇESİ 

“Mobbing” kelimesi İngilizce bir kelimedir, kökü “mob”dur. Mob kelimesi “aşırı 

şiddetle alakalı ve yasaya uygun olmayan kalabalık” anlamına gelmektedir. 

Kelime, Latince’de “kararsız kalabalık” anlamında olan “mobile vulgus” fiilinden 

türemiş, şiddet uygulayan kanunsuz kalabalık anlamında kullanılmaktadır 

(Davenport, 2003:3). Mobbing kelimesi etrafını kuşatma, hep birlikte saldırma 

veya kişide sıkıntı oluşturma anlamında kullanılmaktadır (Yücetürk, 2003:184). 

Mobbing; işyerlerinde, çalışanlar arasında yaşanan düşmanca davranış veya 

ortamda belli bir bireyi hedef alıp, yaptığı işleri sistemli bir şekilde engelleyip 

kişinin huzurunu bozarak bezdirme, dışlama, gözden düşürülmesini sağlamadır 

(www.tdk.gov.tr et: 18.10.2014). Mobbingin Türkçe karşılığı konusunda ortak bir 

fikir bulunmamaktadır. Mobbingle ilgili yapılan çalışmalarda bu kavram bir tek 

sözcükle ifade edilmese de, Türkçe karşılığı olarak “iş yerinde psikolojik şiddet”, 

“iş yerinde terör”, işyerinde manevi şiddet”, iş yerinde zorbalık”, “yıldırma” ve 

“işyerinde yıldırmaya yönelik psikolojik saldırı” gibi farklı kavramların kullanıldığı 

görülmektedir. Bu kelimenin dilimizdeki tam karşılığı için Türk Dil Kurumu 

sözlüğüne bakıldığında “mobbing” kelimesinin birebir çevirisinde doğru bir 

Türkçe karşılığına ulaşılamamış ve kişileri bezdirmek tanımından ötürü “bezdiri” 

kelimesinin kullanılması önerilmiştir. Ancak yaygın kullanımından ötürü bu 

araştırmada psikolojik şiddet olarak kullanılacaktır.  

Psikolojik şiddet kavramı, iş hayatı ile ilgili yapılan çalışmalarda, iş görenlerin bir 

birlerinin huzurunu kaçıracak, rahatsız edecek davranışlarla taciz etmeleri, 

kendi aralarında bir birlerine kötü davranmaları olarak açıklanmaktadır. 

Psikolojik şiddet, kurum içindeki iklimin gerilimli ve çatışmalarla dolu olmasına 

neden olmaktadır. Bezende bu tür ortamlarda daha çok ortaya çıkmaktadır. 

Çalışanların çalışma başarısını olumsuz yönde etkileyen önemli bir etkendir. 
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Eğer bu durum uzun süre devam ederse, birey, iş hayatının dışına itilmektedir 

(Tetik, 2010: 87). 

Psikolojik şiddet, Konrad Lorenz tarafından ilk kez 1960’larda hayvanların grup 

halinde davranışlarını gözlemek amacıyla, sürü halinde bulunan kuşlar ve 

küçükbaş hayvanların yuvalarını korumak için tek olarak dolaşan büyük bir 

hayvanı veya avcıyı taciz etmelerinden dolayı kullanılmıştır. İsveçli bir bilim 

adamı olan Peter Paul Heineman’ın 1970’li yıllarda okullarda yapmış olduğu 

bazı çalışmalarda, toplu bir grup öğrencinin tek başına bir öğrenciye zarar 

vermeye çalışmalarını tarif etmek için psikolojik şiddetle aynı anlama gelen 

“bullying” kavramını tanımlamıştır (Davenport, 2003:155-157). Lorenz “psikolojik 

şiddet” terimini, kurbanı izole eden ve ümidini kaybettirerek intihara kadar 

gidebilen bir davranışa neden olan çok ciddi bir durum olduğunu anlatmak için 

kullanmıştır (Davenport, Schwartz, Elliot, 2003:3). 

Psikolojik şiddet kavramı, iş yaşantısında İsveçli endüstri psikoloğu olan Heinz 

Leymann tarafından ilk kez 1980’li yıllarda kullanılmaya başlanmıştır. Heinz 

Leymann okulda çocuklar arasında görülen bu davranışların iş yaşamında 

yaşananlara benzediğini gözlemiş ve “psikolojik şiddet” terimini iş yaşamında 

yaşanan olumsuz davranışlar için kullanmaya başlamıştır. Leymann “psikolojik 

şiddet teriminin bullying teriminden farklılığını ortaya koymuştur. Leymenn’a 

göre psikolojik şiddet işyerinde olan ahlak dışı, kötü bir iletişim türünün olduğu 

eylemlerdir. Oysaki bullying içinde saldırganlık ve korkutmada vardır ve 

okullardaki zorbalık olayı bu duruma daha yakındır (Yeşiltaş, Demirçivi, 

2010:201). Psikolojik şiddet terimi çalışma hayatındaki zorbaca davranışlar için 

1983 yılında yazılan ve 1984 yılında İsveç Stockholm’de Ulusal Meslek 

Güvenliği ve Sağlık Kurumun tarafından basılan rapor ilk kez kullanılmış ve bu 

konuda çıkarılan ilk kitap, Leymann tarafından 1986’da yayımlanmıştır. 

Leymann iş yerinde psikolojik şiddet amaçlı davranışların var olduğunu ortaya 

koymakla kalmamış, bu davranışların niteliklerinin özelliklerini, ortaya çıkma 

durumlarını, şiddetin uygulandığı kişiler içinden en çok etkileneni ve bu tutum 

sonucunda ortaya çıkabilecek psikolojik sorunları ortaya koymuştur. Leymann’ın 

çalışmaları, tüm dünyada olan psikolojik şiddet davranışlarına yönelik yapılan 

çalışmalara temel oluşturmaktadır (Tınaz 2008:11-12). Tınaz’a (2006:42) göre;  



29 

 

 

 

 Kasıtlı kötü niyetli davranışlar,  

 Bağırıp çağırarak iş yaptırmak, 

 Kin gütmek, 

 Kendi bildiğinin doğru olduğunda ısrar etmek, 

 Acıma içermeyen kötü davranışlar, 

 İhtiyaca dönük olmayan sorularla rahatsız etmek, 

 Diğerlerini eleştirmeyi devamlı hale getirmek, 

 Sarsmak, 

 Aşağılayıcı davranışlar, 

 Güvensizlik nedeniyle yetki vermeyi reddetmek psikolojik şiddet içinde 

yer almaktır. 

Kavram literatürde yeni gibi görünse de kapsamı incelendiğinde, iş hayatına 

girmiş olan herkesin farkında olduğu, sıklıkla karşılaşılan bir durum olduğu 

görülür (Binbir, 2007:198). Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından 

hazırlanan “işyeri şiddeti” listesinde; psikolojik şiddet fiziksel şiddetten daha 

tehlikeli ve psikolojik olarak geçmeyen izler bırakan soyut şiddet olarak tarif 

edilmiştir (ILO, 2006). Psikolojik şiddet işyerinde çalışanlar üzerinde düzenli 

tekrarlayan şekilde baskı oluşturarak kişiyi bezdirme, korkutma, tehdit etme, 

yıldırma, gibi yollarla kişinin çalışma ortamını değiştirmesine ve işten 

ayrılmasına kadar yol açan bir süreçtir (Leymann, 1996:164-183). Eğer kişinin 

karakter özelliklerinden olan kendine güven görünür şekildeyse, işyerinde 

yapılan psikolojik şiddet artmaktadır. Bu durumda daha çok sosyal itibara zarar 

veren psikolojik şiddet davranışları ve sosyal izolasyon daha çok olmaktadır. 

Psikolojik şiddete maruz kalan kişiler genellikle her kes tarafından fark edilen 

beceri ve yeteneklere sahip olan gözlerinde üzerinde olduğu kişilerdir (Tınaz, 

vd., 2010:1-11).  Psikolojik şiddet kuralları, mağdur açısından ziyade psikolojik 

şiddet uygulayıcısı tarafından belirlenir. Kurbanın durumu iyileştirmek ya da 

durumdan kurtulmak için ne yaparsa yapsın vaziyeti giderek kötüleşir. 

Mağduriyetini giderek kabullenmek zorunda kalır ve durum üzerinde kontrolünü 

kaybeder (Can, 2007:21-23). Leymann psikolojik şiddet davranışını, birçok 

bireyin bir veya daha fazla bireye bilerek düzenli bir şekilde psikolojik şiddet bir 

başka ifadeyle “psikolojik terör” uygulamaları olarak ifade etmiştir (Davenport, 
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vd., 2003:4-5). Psikolojik şiddette, birey saygı sınırları dışına çıkarak, mağdura 

zarar vermeye başlar. Saldırgan, kimilerini istekli olmaları nedeniyle ve 

isteksizleri de hükmü altına aldığı ve oluşturduğu grupla, mağduru işten 

uzaklaştırmaya yönelik, her türlü yöntemi bu grup aracılığıyla yapmaktadır. 

Mağduru hakaret ederek, alay ederek toplum içinde yalnızlaştırarak ve işten 

uzaklaştırarak, yok etmeye çalışır (Davenport, vd., 2003:15). Psikolojik şiddet, 

bireyin duygusal taciz davranışlarına devamlı maruz kalması ve bu 

davranışların uzun bir süre devam etmesi durumunda, depresyon, fiziksel 

şikayetler ile ortaya çıkan psikosomatik rahatsızlıklar başta olmak üzere kişinin 

yatkınlığına bağlı psikolojik rahatsızlık ortaya çıkarabilir (Leymann, 1990: 119-

126). Psikolojik şiddet ile ilgili Leymann, kırk beş ayrı davranışı beş başlık 

altında toplamıştır (Leymann (1993: 33-34).  Bu başlıkları şöyle sıralamıştır; 

2.1.1. Kendini Göstermenin ve İletişimin Engellenmesi 

 Beklenmeyen bir andaki sürtüşmeyle başlar. Bu aşamada psikolojik 

şiddet yok ama bazı belirtiler görülmeye başlar, 

 Mağdurun sözü gereksiz durumlarda bile kesilir ve konuşmasına izin 

verilmez, 

 Mağdurun, çalışma arkadaşlarıyla iletişimi engellenir, arkadaşları 

tarafından yeteneklerini gösterme fırsatı tanınmaz, 

 Mağdurun yüzüne dönüp, azarlar, bağırır ve herkesin duyabileceği bir 

ses tonuyla becerisizlikle itham edilir. 

 Emek verdiği işleri yetersiz görerek, eleştirir, 

 İşyeri dışındaki özel yaşantısına değişik imalarda bulunur, 

 Belli zaman dilimlerinde aksatmadan telefon ederek, rahatsızlık verir, 

 Sözlü ve yazılı tehditlerde bulunur, 

 Mimiklerle ve jestlerle ilişki reddedilir, 

 İmalarda bulunarak iletişim reddedilir. 

Çalışanlar mağdurla herhangi bir yakınlık kurmaktan kaçınmaya başlarlar, 

mağdurla temas kurmaktan kaçınılır. Bu tür saldırılardaki amaç, hedeflenen 
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kişinin kendisini ifade etmesini engellemek ve kişiye sözlü ve yazılı saldırılarda 

bulunup korkutmak ve sindirmeye çalışmaktır.  

2.1.2. Sosyal İlişkilere Saldırılar 

Bu saldırılarda amaç kişinin çalışma ortamındaki diğer arkadaşlarıyla olan 

ilişkilerini bozmaktır. Mağdur, kurumu tarafından düzenlenen sosyal etkinliklere 

çağırılmaz, varlığı yok sayılır. Psikolojik şiddet uygulayıcısının, saldırganlığını 

eylemlere dönüştürdüğü görülür. 

 Mağdurun etrafında bulunan iş arkadaşları iletişim kurmazlar, 

 Bağlantı kurmak istediği kişilere ulaşmasını engellerler, 

 İşyerinde diğer çalışanlarla aynı ortamda değil de ayrı bir yerde oturtulur, 

 Mesleki bilgi alışverişi yapılmaz, aynı unvandakilerle konuşturulmaz, 

 Mağdur orada yokmuş gibi davranışlarda bulunulur (Tınaz, 2008: 51-53)  

2.1.3. Kişinin Yaşam Kalitesi ve Mesleki Durumuna Saldırılar 

Mesleki durumuna, bireyin yaşam kalitesine saldırıda bulunulur ve kişiye 

anlamsız işler verilir. Özgüveni etkileyen işler,  çok zor, çok az veya çok fazla 

görev verilmesi, kişinin yaptığı iş nedeniyle sürekli eleştirilmesi gibi davranışları 

kişinin işiyle ilgili psikolojik şiddet davranışları içindedir. Bu tarz davranışlar 

kişinin meslek hayatına yönelik saldırılar içerisinde değerlendirilir. Kurbanın 

kimseyle anlaşamayan, psikolojik hastalığı olduğu yönünde damgalanma 

yapılır. İdare, dengesi bozulmaya başlayan kurbanın hatalarını görerek, sağlık 

yetkililerine yetersiz veya yanlış verilen bilgiler nedeniyle olumsuzluklar devam 

etmiş olur. Tabi bu sürecin son halkasında işten ayrılmaya zorlanır veya işten 

atılır (Leymann, 2003:3-5). 

 Burada mağdura özellik gerektiren görev ve sorumluluk verilmez, 

 Daha önce verilen görevler elinden alınır, mümkünse başka işler 

verilmez, 

 Mağdur gereksiz olan görevlere yönlendirilir, 

 Mağdur kapasitesinin çok altında işler yapması için zorlanır, 
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 Mağdurun aralıklılarla işini değiştirirler, 

 Mağdurun özgüvenine zarar verecek iş yüklenir, 

 Mağdura maddi yönden etkileyecek zarar verici unsurlar yüklenebilir, 

 Mağdur itibarsızlaştıran, etkisiz iş güçle uğraştırılır 

 Evine, eşyasına ve işletmesine saldırılarda bulunabilirler. 

 

2.1.4 İtibara Saldırılar 

 

Kişinin itibarına yönelik saldırılarda, saldırgan mağdur hakkında asılsız 

söylentiler yaymaya başlar ve diğer çalışanların kafasında şüphe yaratmaya 

çalışır. İmalarla dolu söylemlerini sürdürür, psikolojik şiddet amacıyla iftira 

atmaktan ve yalan söylemekten kaçınmaz. Kurbanın kendisini savunmasına izin 

verilmez, ancak kendisi hakkında söylenenleri duyması istenir. Bu saldırı 

türünde mağdurun itibarı zedelenmeye çalışır. Psikolojik şiddet faaliyetleri 

mağdur hakkındaki söylentileri doğrulayana kadar devam eder. Yönetim bir 

önceki basamakta  işin içinde  değilse, bunu hatalı değerlendirerek olumsuz 

yönde duruma dahil olmuş olur (Einarsen, vd., 2009:22-26), 

 İnsanlar mağdurun arkasından kötüleyici eylemlerde bulunurlar, 

 Gerçek dışı söylemler dilden dile dolaşır, 

 Mağdura değişik şekilde gülerler ve mağduru alay konusu ederler, 

 Aklı dengesi yerinde değilmiş gibi gösterirler, 

 Mağdurun psikolojik sorunları nedeniyle hastaneye gitmesi için baskı 

yaparlar, 

 Mağdurun yürüyüşünü, sesini veya jestlerini taklit ederek gülünç hale 

getirmeye çalışırlar, 

 Dinsel, siyasal ve milliyetiyle dalga geçilir. 

 Kendisinin izni olmadan özel postaları açılır, 

 Cinsel imalarla karşılaşır 

Mağdur toplum içinde yalnızlaştırılmaya çalışılır. Bu durumda temel etken, 

sağlığın bozulması, becerileri ve başarılarını sekteye uğratarak intihara 

götürmesi sürecidir. 
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2.1.5. Kişinin Sağlığına Yönelik Saldırılar 

Kişinin fiziksel ve psikolojik sağlığını direkt etkileyebilecek davranışları 

içermektedir. İşine son verilmesi basamağında yaşanan olaylardan etkilenen 

bireyde travmaya bağlı stres bozukluğu başlar. İşinden edilen mağdur, duygusal 

bunalımlara girer, psikolojik rahatsızlıklar zaman içinde hastalığa dönüşür, hatta 

intihara sürüklenir. 

 Akıl ve beden olarak uygun olmayan işlere zorlanır, 

 Mağdura fiziksel saldırılarda bulunulur, 

 Mağdur sağlığını olumsuz etkileyecek işlerde çalışmak zorunda bırakılır, 

 Gözünü korkutmak için hafif şiddet uygulanır, 

 Mağduru zarara uğratmak amacıyla girişimlerde bulunulabilir, 

 Fiziksel zararlar verilir, 

 Doğrudan cinsel tacizle karşılaşır. 

 İzin veya tatil isteğinde bulunduğunda zorluk çıkarılır (Leymann, 1996: 

171). 

Psikolojik şiddet işyerinde çalışanlara uzun vadeli düşmanca yapılan tutumlar 

olarak ifade edilmiştir. Buna göre mağdura birden fazla kişinin rutin bir şekilde 

saldırılarına maruz kalmakta ve bu duruma düşmanca bir durumu ifade 

etmektedir. Psikolojik şiddet olduğunu söyleyebilmek için bir veya birkaç kişi 

tarafından kurbanı savunmasız bırakmak amacıyla uygulanan davranışın altı ay 

boyunca haftada en az bir kere uygulanması gerekir. Leymann, psikolojik şiddet 

sürecini beş aşama ve beş farklı boyutta sıralamıştır. Bunlar; 

 Kritik olaylar (çatışma),  

 Saldırgan eylem,  

 Yönetimin devreye girmesi,  

 Dışlama, damgalama (yanlış yakıştırmalarla veya tanılarla damgalama),  

 İşine son verilme aşamalarıdır (Leymann’a 1996:165-181). 

 Kritik Olaylar: burada genellikle belirleyici olan şey bir olaya bağlı 

çatışmanın olmasıdır. Çatışma süreci sonunda psikolojik şiddete götüren 

unsurlarının ne olduğu konusunda henüz bir açıklık yoktur. 
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 Saldırgan Eylemler: Bir defaya mahsus yapılan saldırı şeklindeki 

davranışları, psikolojik şiddet olarak değerlendirmek doğru değildir. Psikolojik 

şiddet şekli sürekli ve belli aralıklar halinde uygulanırsa, kişiyi etkisi altına 

alıyorsa, psikolojik şiddetin etkin olarak başladığı söylenebilir. 

 Yönetimin devreye girmesi: Psikolojik şiddet sürecinde durumdan 

haberdar olmayan yönetim, yeni süreçte rol alacaktır. Burada ilginç olan 

mağdurun daha evvel saldırganın etkisinde kalmış, çalışanlar arasında gariplik 

olduğuna inanılmıştır. Örgüt içinde damgalanan kişinin yönetim tarafından da 

aynı yönde değerlendirmesi olası bir durumdur. Genel anlamıyla yönetim, 

saldırganlardan yana davranış gösterir. Yönetimin bu davranışı işi daha da 

zorlaştıracaktır. 

 Dışlama, damgalama: Sürecin önemli basamağı olan psikolojik şiddetten 

etkilenen kişi hastane koşullarında teknik destek alacaktır. Hastalığın sonucu 

istirahat için izinli olur. Aynı zamanda ilaç tedavisinin başlangıcıdır. Çalışanlar 

mağdurun psikolojik tedavi sürecini öğrendiklerinde; “kişilik bozukluğu olan 

insan”, “zor kişi”, “akıl hastası” şeklinde kulaktan, kulağa fısıltılar başlar. Böylesi 

olayların sonucunda kişi işten ayrılır veya yönetimce işine son verilir.  

 İşine son verme: İş yaşamında, emekliliği gelmeden ya işine son verilir ya 

da kendisi isteğiyle ayrılmak zorunda kalır. Kurbanın kişilik özelliği güçlü değilse 

veya saldırganın psikolojik şiddeti arttırırsa süreçlere uyulmadan sonlandırabilir 

(Leymann, 1996:172-173). Psikolojik şiddet sürecinde kendi hayatından ve 

işinden uzaklaşmasıyla ilgili olayların önüne geçilemediğinden, sonunda birey 

duygusal gerilim içine girer ve ruhsal hastalıklar sonucu maddi ve manevi 

kayıplara ortaya çıkar. Ülkemizde konu üzerine ilk yayın, 2003 yılında Osman 

Cem Önertoy’un çevirisi ile “Psikolojik Şiddet İşyerinde Duygusal Taciz” kitabı 

yayımlanmıştır (Davenport, vd., 2003:63-91). Bu alanda özellikle 2005’ten 

itibaren, Tınaz, Tutar, Baykal ve Çobanoğlu yapmış oldukları çalışmaları kitap 

haline getirilerek yayımlanmıştır (Tetik, 2010: 82). Fiziksel şiddet kavramının, 

psikolojik şiddet içerisinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği konusunda 

farklı görüşler bulunmaktadır. Leymann, Tınaz, Einarsen, Zapf, Vartia, Tetik ve 

Niedl gibi yazarlar; fiziksel şiddeti, psikolojik şiddet içinde 

değerlendirmektedirler. Ortak görüşe göre ise, psikolojik şiddetin fiziksel 
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davranışlardan çok psikolojik temelli davranışlar olduğudur. Psikolojik şiddet, 

çalışma hayatındaki kişileri, işletmeleri ve buna bağlı olarak toplumu etkileyen 

bir kavram olduğu için konuya ilişkin araştırmalar her geçen gün artmaktadır.  

2.2. PSİKOLOJİK ŞİDDET ÇALIŞMALARI 

Psikolojik şiddetin nerede, nasıl ve ne şekilde türediği ile ilgili birçok çalışma 

yapılmıştır. Özellikle 1976’lı yıllarda emek değer teorilerinin etkin olduğu zaman 

C. Brodsky, fabrika çalışanlarının üretime sağladıkları katkılardan dolayı 

tazminat talepleri sonucu maruz kaldıkları durumları incelemiştir. Psikolojik 

şiddetle konusunda yazmış olduğu “The Harresed Worker” isimli kitabını 

yayınlamıştır. C. Brodsky, psikolojik şiddete; bir veya birkaç bireyin bir başka 

bireye rutin şekilde tacizde bulunması, tehdit etmesi, sindirmeye çalışması ve 

çevresindekileri kışkırtması gibi tanımlar getirmiştir. Ancak birçok olayı 

araştırmış, sonuçta psikolojik şiddetle ilgili net bir şeyler ortaya koyamamıştır. 

Psikolojik şiddet, sosyo-kültürel fark gözetmeksizin veya yaş, cinsiyet, medeni 

durum ve başarılı olma gibi durumlara dikkat etmeksizin birey ve topluma zarar 

vericidir. Sonuçta tehditkar bir durumdur. Örgütteki çalışanların psikolojik şiddet 

durumları;  idareciler, astlar ve aynı düzeydeki arkadaşları tarafından 

istenmeyen durumlara maruz kalmalarıdır. Psikolojik şiddettin hiçbir aşaması 

kabul edilebilir değildir. Bireyin psiko-sosyal dengesini bozar ve o kişiden 

istenilen performans almak mümkün olmayacaktır (Tınaz, 2006:8). Avrupa’da 

yapılan araştırmalarda, çalışanların % 3,5- % 53 arasında değişen oranlarda 

psikolojik şiddete maruz kaldıkları belirlenmiştir (Leymann 1996:15; Einarsen, 

vd., 1998:563; Hoel, Cooper, 2000:11; Matthiesen, vd. 1989:379-401; Soares, 

2002:11; Rayner, 1997:205; WBI, 2010:1-2). Yapılan çalışmalarda, bir kişinin 

otuz yıl çalıştığı farz edildiğinde psikolojik şiddete % 25 oranında maruz 

kalabileceği düşünülmektedir. Avrupa Birliği ülkelerinde yaşam ve çalışma 

koşullarını geliştirme konusunda 2005’te yapılan bir çalışmada, psikolojik şiddet 

olayları; 2000 yılında yapılan araştırma 1996 yılıyla yapılan çalışmayla 

karşılaştırılmış ve 2000 yılındaki değerler, 1996 yılına göre 1/3 oranında artış 

olduğu göstermiştir.  ILO 1998 yılı raporuna göre;  on beş birlik üyesi ülke de 
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15.800 kişiyle yapılan mülakatta, bunların % 4’ünün bedeni bir şiddete maruz 

kaldığı, % 8’inin psikolojik şiddete maruz kaldığı ve % 2’sinin ise cinsel saldırıya 

maruz kaldığını göstermiştir. Çalışanların % 15’i de psikolojik şiddete tanıklık 

ettiklerini belirtmişlerdir (WBI, 2010:1-2). Ülkemizdeki psikolojik şiddet 

çalışmalarında, Avrupa Birliği ülkelerine nazaran katılımın az olmasına rağmen, 

çalışmaların % 30 ile % 55 gibi oranlarda psikolojik şiddete maruz kaldıkları 

sonucu çıkmıştır (Çalışkan, 2005:73; Bilgel, vd., 2006:228). Salin, 2001 yılında 

yayımlanan makalesinde; kamu sektöründe psikolojik şiddetin daha yüksek 

düzeyde yaşandığını ileri sürmüştür. Araştırmaya göre özel sektörde psikolojik 

şiddete maruz kalanların oranı % 7 iken, kamu sektöründe  % 13,2’i olarak 

tespit edilmiştir (Salin, 2001: 432). Veldhoven ve Hubert’ın yaptıkları 

çalışmalara göre;  kamu yönetiminde,  eğitim ve sağlık hizmetlerinde psikolojik 

şiddet davranışlarının diğerlerine göre daha fazla görüldüğü ortaya çıkmış ve 

bunun sebebinin kalitenin ve üretim çıktısının diğer sektörlere göre daha belirsiz 

olması ve üstlerin astları üzerinde daha fazla yaptırım gücüne sahip olması 

olarak değerlendirilmiştir (Akça, İrmiş, 2006:186). 1995-1999 yılları arasında 

Veldhoven ve Hubert; belli başlı örgütler belirlemişler ve bu işletmelere yönelik 

en sık görülen psikolojik şiddet durumları için varsayımlar geliştirmişlerdir. Bu 

çalışmada belirlenen işletmelere soru teknikleri olarak “kabul edilemez 

davranışların ile saldırgan tutumlar” uygulanmıştır. Bu çalışmanın sonuç 

bölümünde; kamuda, eğitimde ve sanayii alanında “kabul edilemez davranışlar” 

çok yüksek değerde çıktığı görülmüştür. İnşaat ve ulaştırma alanında çalışanlar 

yani fiziki güç gerektiren işlerde “saldırgan tutumların” çalışanlar arasında 

yüksek oranda olduğu görülmüştür. Psikolojik şiddet konusunda sektörel 

düzeyde karşılaştırma yapıldığında, büro çalışanı, tezgahtarlar, mediko 

çalışanları, bankacılık çalışanları pazarlama elemanları, teknik gerektiren 

işlerdeki çalışanlar ve muhasebecilik çalışanlarında araştırmalar yapılmıştır. 

Mesleki anlamda ise, Öğretmen, avukat, mesleki uzmanlıklar gibi sıralanabilir. 

Belirtilen çalışmada; bu tarz işlerle uğraşanlar psikolojik şiddete maruz 

kalanlardır. Meslek mensuplarında daha çok toplumla iç içe olmaları ve topluma 

hizmet etmelerinden dolayı psikolojik şiddete maruz kalma ihtimali yüksektir. 

Çalışanın işi dışında başka kişi veya kişilerle iletişim halinde veya bağımlı 
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değillerse maruz kalma oranı düşmektedir (Hubert, Veldhoven. 2001:416-418). 

Psikolojik şiddete maruz kalan bireylerin mevkilerine bakıldığında yönetici 

olmayanların daha çok psikolojik şiddete uğradıkları görülmüştür. Birinci ve 

ikinci derecedeki idarecilerin % 30’u, en üsteki idarecilerin ise sadece % 4 ünün 

psikolojik şiddete maruz kaldıkları görülmüştür. Yönetsel düzeyde bulunan 

idareciler üzerinde yapılan bir başka çalışmanın sonunda ise katılanların % 9 

‘unun psikolojik şiddete maruz kaldıkları, bir yıl içinde yapılan şiddetin tanığı 

olduklarını ifade edenlerin oranı ise % 30’dur. Psikolojik şiddete şahit olan 

idarecilerin ya bilerek ya da bilmeyerek davranış sergiledikleri görülmüştür 

(Salin, Hoel, 2011:227-244). Ayrıca Gök, bankacılık alanında çalışanlar bireyler 

üzerine yaptığı çalışmada; hizmet yılı bir yıla kadar olan ve hizmeti on yıldan 

fazla olan çalışanların, diğer çalışanlara göre psikolojik şiddete uğrama 

sıklığının daha fazla olduğunu gözlemlemiştir (Gök, 20011:329). Bazı 

çalışmalarda psikolojik şiddeti uygulayanların % 62’sinin erkeklerden oluştuğu, 

bu şiddetin % 68’ini erkeklerin erkeklere yaptığı görülmüştür (WBI, 2010:1-2). 

Leymann’ın çalışmasında ise, psikolojik şiddete maruz kalanların oranı; 

erkeklerde % 45 ve kadınlarda ise % 55’tir. Bu araştırmada gösteriyor ki cinsiyet 

farkı gözetmeksizin psikolojik şiddeti herkesi mağdur edebilir. Ancak kadın ile 

erkek arasında karşılaştırma yapıldığında; bu çalışmaya göre kadınların daha 

fazla maruz kaldıkları yönündedir. Kadınlara yönelik yapılan psikolojik şiddetin; 

% 40’ını kadınların kadınlara, % 30’unu erkeklerin kadınlara ve kalan % 30’unu 

ise hem kadınların hem de erkeklerin yaptığı görülmüştür. Bu oran erkeklerde 

ise % 76’sının erkeklerin erkeklere, %3 ‘ünün kadınların erkeklere ve kalan % 

21’inin ise hem erekler hem de kadınlar tarafında yapıldığını göstermiştir. Bu 

araştırma İsveç’te yapılmış ve hemcinslerini bir birine psikolojik şiddet oranının 

yüksek olmasının temelinde, yığılmanın nedeni işin nev’ine göre çalışanların 

oranı kadın veya erkek olmalarına dayanmakta ve bunun sonucu olarak 

hemcinslerine uyguladıkları yönünde tespitler yapılmıştır. Manchester Institute 

of Science and Technology (MIST)  iki bin yılında yaptığı çalışmasında; 

psikolojik şiddete maruz kalma oranları erkekler ile kadınların aynı oranda 

olduğu, yaş ve hizmeti arttıkça maruz kalma oranı arttığı görülmüştür. Psikolojik 

şiddete maruz kalanların, kalmayanlara göre eğitim seviyelerinin daha yüksek 
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olduğu görülmüştür. Bir başka çalışmada, eğitim düzeyi yüksek çalışanların 

psikolojik şiddete maruz kalma oranı % 11 iken eğitimsizlerin ise bu oran % 

7’dir. Yine aynı çalışmada, eğitim düzeyi yüksek çalışanların % 45’inin psikolojik 

şiddete maruz kalmadıklarını ve de bu duruma şahit olmadıklarını ifade 

etmişler. Eğitim düzeyi düşük çalışanların % 53’ü ise uygulanan psikolojik 

şiddete şahit olduklarını belirtmişlerdir. WBI’ın 2003 yılında yaptığı çalışmada,  

psikolojik şiddete maruz kişinin saldırgandan daha üst bir eğitime ve yeteneğe 

sahip olduğunu göstermiştir (WBI, 2010:1-2). Gross ile Zaft’ın 2001 yılında 

yaptıkları çalışmada, eğitim düzeylerine göre en çok psikolojik şiddete maruz 

kalma oranları; üniversite mezunu % 34, ortaokul mezunu % 29, İlkokul mezunu 

% 26 ve lise mezunu ise % 11’dir. Burada eğitim durumuna göre psikolojik 

şiddete maruz kalma oranı arasında fazla bir fark olmasa da üniversite 

mezunlarında bu oranın biraz daha fazla olduğu görülmüştür. Bu çalışmada, 

açıkça görülen psikolojik şiddet türü olarak “kapasitelerinin altında işlerin 

verilmesidir (Salin, Hoel, 2011:227-244). Bir uluslararası araştırma 

kuruluşlarının ülkelerinde yaptığı çalışmada, psikolojik şiddet tutumlarını şöyle 

belirtmiştir; “kapasitelerinin üstünde iş yükünün verilmesi, dalga geçilmesi, 

aşağılamak, onur kırıcı davranışlar” şeklindedir. Bu çalışma sonucunda, 

psikolojik şiddete maruz kalmanın birçok sektörde çalışanların sosyo-kültürel 

düzeyleri farklı bireylerin, etkilenme düzeylerinin de farklılık gösterdiği 

belirlenmiştir. Psikolojik şiddet sonrası davranışlara bakıldığında, psikolojik 

şiddete maruz kalan mağdurların büyük bir kısmı ilgili makamlara müracaat 

etmemektedir. Psikolojik şiddete maruz kalanların % 40’ı yaşananların daha çok 

bireysel olduğunu düşünerek, herhangi bir müracaat etmediklerini 

belirtmişlerdir. Fransa’nın bazı illerinde yapılan araştırmalara göre, kurbanların 

büyük bir kısmı yani % 65’inin bu durumla karşı karşıya kalmaları bir mahkeme 

sürecine gireceğini düşünmektedirler (Serantes, Suarez, 2006:232-235). 

Psikolojik şiddete maruz kalanlarla ilgili WBI’ın 2007’de yaptığı çalışmada, 

şiddete maruz kalan kurbanların işten ayrılanların oranı  % 40, işine son 

verilenlerin oranı % 24, ayrı departmana gönderilenlerin oranı % 13’tür. 

Psikolojik şiddet uygulayanların % 23’ü gerekli cezai işleme tabii tutulmuşlardır. 

Bu saldırganların % 77’sine ise herhangi bir işlem yapılmamış olması, 
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düşündürücüdür. Psikolojik şiddete maruz kalan bazı çalışanları yöneticinin bu 

durumu görmesine rağmen hiçbir girişimde bulmaması veya görmezden 

gelerek, kaçındıkları yönünde ifade etmişlerdir. Yöneticilerin işyerinde yapılan 

psikolojik şiddete yönelik önlem almayanların oranı % 44, bununla ilgili 

psikolojik şiddete maruz kalan kişiye destek olmak isteyenlerin oranı % 32, 

bilerek veya bilmeyerek davrananların oranı ise % 18’dir. Bu tablo karşısında 

işyerinde psikolojik şiddetin engellenmesi için yöneticilerin üstüne düşeni yerine 

getiremedikleri görülmektedir. Psikolojik şiddete maruz kalan çalışan, işe olan 

katkısı azalmakta ve işgücü maliyeti artmaktadır. Psikolojik şiddete maruz kalan 

çalışanların durumuna bakıldığında; sağlığı bozulanların oranı % 34’tür. 

Kurumun performans ölçütlerine göre yetersiz kalmasından dolayı işini 

bırakması gibi nedenler gösterilebilir. İşe alımın, iş öğretmenin yanında iş 

adaptasyonunun sağlanası zaman ve maliyet getiren önemli bir durumdur. 

Yönetimin psikolojik şiddetle mücadele etmesi, işletmenin menfaatine olacaktır. 

Çünkü psikolojik şiddete maruz kalan çalışanın, iş performansı, devamsızlık, 

verimin düşmesi ve işletmenin iş piyasasındaki statüsünün sarsılması gibi 

nedenleri sıralamak mümkündür. Bütün bunları göz önüne alındığında 

yönetimin psikolojik şiddet konusunda gerekli önlemleri alması kendi menfaatine 

olacaktır (Namie, Namie, 2003: 4-11). 

2.3. İŞYERİNDE PSİKOLOJİK ŞİDDETİN ORTAYA ÇIKIŞI 

İşyerinde psikolojik şiddet, idarenin gereken tedbirleri alamaması sonucu 

çözülemeyen sorunlar zamanla çatışmaya dönüşür. Psikolojik şiddet mağduru 

kişiler, duygusal harabiyete ve fiziksel darbeler sonucu yıkıma uğrar. Psikolojik 

şiddet basamağında hedef olarak seçilen bireye doğru veya dolaylı yollardan 

baskı yapılır. Eğer bu baskı ve zorlamalar istenildiği düzeyde olursa işten 

ayrılmalara varan durumlar oluşabilir (Hecker, 2007: 42). Psikolojik şiddet 

sonucu personelin kendi kurumuna olan inancı zayıflar. Psikolojik şiddet 

mağduru olan birey; duyguları yıpranmış, hedefi olmayan, mutsuz, performansız 

ve kurumuna olan yabancılaşma sonucu, kurum için bir takım olumsuz sonuçlar 

meydana getirmektedir. Leymann’a göre işle ilgili yaşanan anlaşmazlıklar 
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psikolojik şiddeti harekete geçirebilmektedir. Bireylerin oluşan gerilimler 

karşısında, bir birlerine olan tahammülleri azalacak ve bir süre sonra her türlü 

davranışlardan rahatsız olacaklardır. Meydana gelen gerilimin sonunda 

kendisini mağdur olarak görecektir. Zaft’ın yaptığı araştırmalar sonucu, 

psikolojik şiddetin belli başlı sorunları; kurumsal, bireysel ve sosyo-kültürel 

olarak belirtmiştir. Psikolojik şiddet kurum içindeki düzeni bozacak veya şiddete 

neden olan önemli etken olabilir. Bu sorunlar bazı durumlarda sonuçlara 

dönüşebilir (Zapf, 1999;72-77). Sonuçta yapılan araştırmaların genelinde 

psikolojik şiddetin oluşmasındaki durumları, maruz kalan ile saldırgan için her 

hangi bir tedbir almayan idarenin kurum kültürünü kuruyamaması olarak 

göstermektedir.    

2.3.1. Bireysel Özellikler 

Psikolojik şiddet bireylerin yapısına bağlı olarak, yani saldırgan ile mağdurun 

kişilik özelliklerinin dışa vurumuna, çıkıp çıkmamasına bağlıdır. Zapf da kişilik 

yapısının psikolojik şiddeti neden olacağı görüşündedir. Aynı yönde (Adams ve 

Brodsky) yapılan çalışmalarda, psikolojik şiddet kurbanı ile psikolojik şiddet 

uygulayıcısının bireysel özellikleri araştırılmış ve belli başlı kişilikleri 

belirlenmişler. Psikolojik şiddet mağdurlarına yönelik yapılan çalışmalarda, 

kurbanlara, psikolojik şiddete maruz kalanlara şiddet sebepleri ile ilgili fikirleri 

sorulmuştur. Kurbanın iş ortamının özellikleri ve kurum içindeki yapıyla 

bağlantılı nedenler, psikolojik şiddet sorunlarının nedenleriyle beraber, asıl 

olanın mağdurun ve saldırganın psikolojik yapısı ve bazı özellikleri olduğunu 

belirlenmiştir. Psikolojik şiddete maruz kalanlara göre görünümü, üslubu, kişiliği,   

psikolojik şiddet uygulayıcısının tutarsız davranışları gibi nedenleri sıralamak 

mümkündür.  Sayılan nedenlerden dolayı psikolojik şiddet ortaya çıkmaktadır 

(Zapf, 1999: 72-77). 
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2.3.1.1. Psikolojisine Bağlı Saldırgan Kişilik Özellikler 

Her saldırgan psikolojik şiddet davranışlarının kendine göre nedenlerinin 

olduğunu illeri sürer. Kimileri gösterdikleri bu tavırların olması gerektiğine 

inanırlar. Bu şekilde davranan saldırganın kendince belirlediği nedenlerden 

ötürü kurumlar, bu sorunların üstesinden gelinemeyeceği inancındadırlar. 

Kurum, saldırgana karşı pasif durmaya iten nedenleri, baş edememe olarak 

açıklar. Kimi psikolojik şiddet uygulayıcıları, uygulanan şiddetin zaruri olduğu 

düşüncesindedir. Psikolojik şiddet uygulayıcılarının yetenekleri kurbanlarına 

göre düşüktür. Başarısızlıklarını saklamak için kurbana baskı yaparlar. Eğer 

kurban kendilerine göre başarısız ise bu seferde performans gibi durumlarını 

düşürmeye yönelik eylemlerde bulunurlar. Kimileri de bilerek baskı uygular, 

bunu karşısındaki kişiyi ne kadar incittiğinin farkında değillermiş gibi davranırlar.  

Psikolojik şiddet uygulayıcılarının, saldırganlıklarının altında yatan nedenlerin 

ne olduğu konusunda birçok çalışma yapılmıştır.  Bu çalışmada psikolojik 

şiddetin öz benlik eksikliğinden kaynaklı olduğu görülmüştür. Psikolojik şiddet 

uygulayanların bilinçaltı yetersizliklerini bu yolla gidermeye çalıştıkları 

belirlenmiştir. İskandinav ülkelerinde yapılan bir çalışmada, psikolojik şiddet 

uygulayanların aşırı kıskançlığa bağlı öfkelerini şiddet uygulayarak bastırmaya 

çalıştıkları görülmüştür (Einarsen, 1999: 14-16). Bu konuda yapılan başka bir 

araştırmaya göre ise;  okul öncesi dönemde ailesinden fiziksel şiddet gören, 

ebeveynler arasında huzursuzluğu olan çevresindeki olumsuzluklardan 

etkilenen kişiler, kendilerine zarar verilmemesi için psikolojik şiddet uygulayıcısı 

olabilmektedir. Ana ve babanın arasında yaşanan şiddet, aynı zamanda çocuğu 

etkilemekte çocuklara sonrada yaşadıkları bu şiddetin etkisiyle, başkalarına 

psikolojik şiddet uygulayan kişiler olabilmektedir (Schwartz, 1997:672). 

Saldırganların duygu durumlarını mağdurların davranışları da 

etkileyebilmektedir. Psikolojik şiddete maruz kalan kurbanın zaman içinde güç 

kazanabilecek olması, psikolojik şiddet yapana karşı hakkını, haklılık 

nedenlerini ileri sürerek mücadele etmesi fiziki güç kullanması neticesinde; 

psikolojik şiddet uygulayıcısına karşı kazanılan güçle başa çıkabilir. Ancak 

sonraki evrelerde kendisinin de psikolojik şiddet uygulayanı olmasına neden 
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olabilir. Tipik bir saldırgan, duygudaşlık eksikliği olan ve kurbanının acı çektiğini 

görmekten zevk alan bir kişilik yapısına sahiptir. Bu kişilerde kıskançlık duygusu 

vardır, kendilerinden emin olamadıkları için başkasına saldırma eğilimindedirler. 

Adams’a göre, psikolojik şiddet uygulayanlar kendilerine ilişkin olarak gerçek 

olmayan hayal dünyasının içinde doğru, çalışkan, vicdani sorumluluk sahibi olan 

kişiler olarak kendisini düşünmektedirler. Aslında bunlar paranoid kişilik 

bozukluğu olan bireylerdir. Tamamen içgüdüsel davranışlar sergilerler, sert 

karakterli özellikler gösterirler. Adams’ın psikolojik şiddet konusunda yaptığı 

tanımda; bazı kişilik özellikleri gösteren, kıskanç olan, narsist eğilimli olan, 

sadistçe tutumlar içinde olanlarda psikolojik şiddet uygulayıcısı olarak 

görülebilir. Leymann’ın araştırmasında psikolojik şiddet uygulayıcısını 

tanımlarken;  psikolojik şiddet uygulayıcılarının büyük bir kısmı sosyalleşmemiş, 

yetenekleri olmayan ve psikolojik şiddete maruz kalanı etkileri altına alan kişiye 

zor kullanan kişiler denmiştir. Zapf ve Enarsen’e göre, saldırganların kendi öz 

benliklerini kaybedecekleri düşüncesiyle ve sosyal yeteneklerin yetersizliği 

sonucu, başkalarına psikolojik şiddet uygularlar. Benzer şekilde Sporer ile 

Stucke’nin yaptıkları çalışmada; psikolojik şiddet ile ilgili nasıl bir davranış içine 

girdikleri,   psikolojik şiddeti neye göre uyguladıklarını dikkate almadan, 

psikolojik şiddet uygulayıcılarına bir test uygulanmıştır. Bütün psikolojik şiddet 

uygulayıcılarının narsist özellikleri olduğu görülmüştür. Bu gruptakilerin olumsuz 

bir durumla karşı karşıya geldiklerinde öz benliklerini kaybettikleri görülmüştür. 

 2.3.1.2. Mağdurun Psikolojisi ve Kişiliği 

Psikolojik şiddet cinsiyete, kıdeme, çalışılan ortama ve kültüre bağlı olarak 

ortaya çıkmaz. Bu nedenle, psikolojik şiddet mağduru olma riskinin herkes için 

geçerli olduğu bilinmelidir. Psikolojik şiddet gören mağdurların özellikleri 

incelendiğinde, genellikle, politikadan uzak, mesleki yönden kendini yetiştirmiş, 

algılaması iyi olan, verilen görevi zamanında ve doğru şekilde yapan, işiyle 

ilgilenen, karşısındaki kişiye inanan, kurum ilkelerine sadık, işinden olmak 

istemeyen hoş görülü bireyler oldukları söylenebilir.  Psikolojik şiddete maruz 

kalan bu bireyleri, psikolojik şiddet uygulayıcıları kıskanırlar (Tınaz, 2008: 98-
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100). Zapf’a göre, bazı araştırmacılar psikolojik şiddet mağdurlarının kişilik 

özelliklerinin psikolojik şiddete uğramada etkili olduğuna inanmaktadırlar. 

Psikolojik şiddet mağdurları başlangıçta, işinde başarılı, her istedikleri olan, 

sorun olmadan hayatlarına devam eden olarak yaşamlarını sürdürürler. 

Psikolojik şiddetin mağduru olunca, nasıl davranacaklarını şaşkınlığını yaşarlar. 

Bu tarz problemlerle baş edemeyeceklerini görünce, kendilerine göre ne 

yapabileceklerini düşünmeye başlarlar. Sonuçta işinden ayrılır, başka yerlerde 

iş ararlar. Psikolojik şiddet ileri düzeye varsa da, hastaneden yardım almanın 

gerekli olduğuna inanmamaktadırlar. Yani kişi bu duruma istinaden 

psikiyatristten yardım alamamakta, bu da psikolojik şiddete maruz kalan bireyin, 

kişiliğini ve yeteneğini kaybetmesine neden olmaktadır (Zapf, 1999: 72-77). 

Olweus ise; kurbanın genel yapısına dair yaptığı tespitlere göre, itaatkâr ve 

kışkırtıcı kurban rolü olmak üzere iki tip kurban vardır. Kışkırtıcı davranışlar 

sergileyen kişilerin diğer kişilere oranla daha sık mağdur pozisyonuna 

düştüğünü destekleyen çalışmalar mevcuttur. Bu kişilerin iletişim kurdukları 

kişilere karşı sergiledikleri tutum ve tavırları nedeniyle, psikolojik şiddet 

davranışlarına uğrama ihtimali artmaktadır. Mağdurların genelinin psikolojik 

şiddete uğrama nedeni olarak kendi kişilik yapılarını sorumlu olarak gördüklerini 

belirten çalışmalar bulunmaktadır. Mağdurların çok az bir kısmı yaşadıkları 

psikolojik şiddetin sorumlusu olarak stresli iş ortamını ve örgüt kültürünü 

göstermiştir (Coyne, vd., 2000:336-337). 

2.3.2. Kurumsal ve Yönetsel Yapıdan Kaynaklanan Sorunlar 

Psikolojik şiddet, mağdur ve saldırganların özelliklerinden kaynaklanan 

nedenlerin dışında; örgütün ve işin özelliğine, çalışma atmosferine ve 

yöneticilerin liderlik yapılarına bağlı olarak değişiklik gösterir. 

Norveç’te çalışanlara yönelik yapılan bir çalışmada psikolojik şiddetin çalışma 

ortamına ve iş yüküne göre farklı faktörlerle anlamlı derecede ilişkisinin olduğu 

görülmüştür. Yapılan araştırmaların sonuçlarına bakıldığında, yöneticinin liderlik 

yapısı, görev ve sorumluluklarının çekişmeye müsait olması ve iç denetimin 

sonuçları şeklinde sıralanabilir. Psikolojik şiddeti organizasyonlarda mukayese 
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eden personellerin kurum atmosferinden hoşlanmadıkları, üst yönetimin 

gösterdiği idare şeklini beğenmedikleri, görev ve sorumluluk konusuna olumsuz 

düşündükleri ortaya çıkmıştır. Personelin işe, işin personele uygun olmaması ve 

bunun doğal bir sonucu olarak örgüt içinde çatışmaların ortaya çıkmasına 

neden olmaktadır (Einarsen, 2000:379-401). 

Bir örgütte çalışanların, yöneticileri ve arkadaşlarıyla olan iletişimlerinin iyi 

olması önemli bir durumdur. Şayet iletişim iyi olursa çalışanların iş tatmin 

düzeyleri de artar. Tersi bir durumda ise personelin yaptığı iş ile ilgili gerilme, 

sorunlu hale gelen işyeri şiddete ortam hazırlamaktadır. Benzerlik gösteren bir 

başka çalışmada, şiddetin yoğun olarak görüldüğü örgütlerde, rekabetin fazla 

olması, kişinin kendi çıkarlarını düşünüp ona göre davranmasıdır. Şiddetin 

görülmediği kurumlarda, çalışanlar genellikle ahenk içinde çalışırlar (Vartai, 

1996:201-214). Commers ve Vandekerckhove’in çalışmalarına göre, yönetim 

konusunda başarı düzeyleri düşük, kimin hangi işten sorumlu olduğunun net 

olmadığı ve karmaşık bir yapının hakim olduğu örgütlerde, psikolojik şiddetle 

karşılaşılmaktadır. İş yeri ortamında stres faktörlerini artıran ve iş yeri iklimi 

üzerine etki gösteren etkenler olarak; iş yükünün ağırlığı, güçsüz bir yöneticilik, 

gösterilen başarının fark edilememesi, işe giriş çıkış saatlerindeki düzensizlikler 

ve yöneticilerin desteklerinin yeterli olmaması şeklinde sıralanabilir. Ayrıca 

merkez kaç şeklinde yönetilen iş yerlerinde, bireylerin işleri çok çabuk 

yetiştirmeleri gerektiği hissi azalmakta, işlerinin üzerindeki kontrol duygusu 

kendilerinde olduğu için işle ilgili hissettikleri zorlayıcı durum azalmaktadır. 

Böyle durumların psikolojik şiddet yaşanmasını en aza indirdiği düşünülmektedir 

(Vandekerckhove, Commers, 2003: 42-49). Strandmark ve Hallberg’in yaptığı 

çalışmada, örgütte devamlı güçle ilgili sürtüşmelerin var olduğu belirlenmiştir. 

Bu güç mücadelesinin yaşanma nedenleri; iş yerinin kurulumunun iyi olmaması 

nedeniyle bir birleriyle örtüşmeyen kurum değerleri, yöneticinin güçsüz oluşu ve 

işle ilgili olarak çalışanların farklı isteklerinin olması şeklindedir. Çekişmeyi 

devam ettirme konusunda ısrarlı olunduğu sürece, sorun çözümlenemeyecek 

ve sürtüşmeler her geçen gün artacak ve örgütte psikolojik şiddet davranışları 

gözlemlenecektir. Yönetimin veya çalışma arkadaşlarının değişmesi de 

psikolojik şiddete zemin hazırlayabilmektedir. Yapılan bir çalışmada 
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mağdurların üçte ikisi, saldırganın terfi alıp bir üst pozisyonda çalışmaya 

başlamasından sonra psikolojik şiddete uğradıkları yönünde tespitler 

yapılmıştır. Bazı durumlarda örgütte yaşanan stresli durumlar nedeniyle örgüt 

iklimi eskisinden daha farklı hale gelebilir, örgütte sürtüşmeler fazlalaşabilir. 

Hatta bu durumun çok fazla görülmesi sonucu iş görenler kendilerini diğerlerinin 

rakibi gibi görerek insanda olması gereken ahlaki değerleri unutmaya 

başlayabilir. Bu gibi durumlarda örgüttekilerin hedefi yalnızca diğerini yenmektir. 

Ekip içinde bu tarz sürtüşmelerde dezavantajlı bireye psikolojik şiddet 

uygulamaktan tereddüt etmeyeceklerdir. Çalışma koşullarında belirsizliğin 

hakim olduğu ve örgütsel sorunların yüksek oranlarda gözlemlendiği örgütlerde, 

bireylerin psikolojik şiddete uğrama ihtimali artar. Bu tarz psikolojik şiddetin 

yaşanma ihtimalinin yüksek olduğu örgütlerde, çalışanlardan biri ‘kurban’ olarak 

seçilebilir. Böylece şiddete uğramayanlar, ancak işyerindeki olaylardan 

kaynaklanan stresi yaşayanlar gerginliklerini mağdura psikolojik şiddet yaparak 

rahatlama yolunu seçebilirler  (Strandmark,  Hallberg, 2007:337-338). 

2.4. PSİKOLOJİK ŞİDDET DURUMLARI 

İşyerinde görülen zarar verici davranışlara yönelik araştırmalar 1990’lı yıllarda 

cinsel taciz ve ırkçılık konularına odaklanırken, çalışmalar daha sonra 

çalışanların aslında uzun süredir maruz kaldıkları, fakat yaşadıklarını 

adlandıramadıkları “psikolojik şiddet” konusuna odaklandı. Leymann’ın 1990’da 

yaptığı çalışmaların da katkısıyla, literatürde “işyerinde psikolojik şiddet” 

kavramı kullanılmaya başlandı. Çalışanlar; yaş, ırk, cinsiyet, gibi özelliklerinden 

dolayı farklı davranışlara maruz bırakılmalarını engellemeye ilişkin kurallarla 

korunmalarına rağmen, yine de kariyerlerinin herhangi bir aşamasında psikolojik 

şiddet davranışlarıyla karşılaşabiliyorlardı. Yapılan araştırmalara göre, kişilerin 

işyerinde psikolojik şiddet davranışlarıyla karşılaşma oranları, cinsiyet 

ayrımcılığı, ırkçılık veya cinsel tacizle karşılaşma oranlarına kıyasla çok daha 

fazlaydı. Bu davranışların çalışanların ve kurumlar üzerindeki negatif etkilerinin 

boyutları anlaşıldıktan sonra, bu alanda yapılan çalışmalarda artış gözlendi. 

Çalışma yaşamının başından beri var olan, ancak belki de karşılaşılma sıklığı 
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yüksek olduğundan kişilerce normalmiş gibi algılanan bir süreç olan psikolojik 

şiddeti, normal bir yıpratma faaliyetinden ayıran noktalardan biri; psikolojik 

şiddetin sistematik olarak uygulanması gerçekliğidir. Psikolojik şiddet 

davranışları sözlü veya sözsüz, direkt veya dolaylı yoldan uygulanabilir. Bu 

davranışların ortak özelliği saldırganların hedefledikleri kişileri küçük düşürerek, 

taciz ederek, dışlayarak morallerini bozup yıpratma amacı taşımalarıdır. 

İşyerinde yaşanan olumsuz durumları psikolojik şiddet olarak kabul edebilmek 

için; uygulanan bu davranışlarda bir ‘kasıt’ olması gereklidir. Mahkemede 

çözümlenmeye çalışılan psikolojik şiddet davalarında, mağdurun ifadesi 

alınırken, yaşanılanların saldırganın kastı sonucu olup olmadığına 

bakılmaktadır. Saldırganın mağdura psikolojik şiddet uygulama evresinin 

başlangıcında, bu davranışlar dolambaçlı yollardan yapılmakta ve mağdurun 

bununla yüzleşebilmesi bu nedenle çok zor olmaktadır. Mağdur daha öncesinde 

psikolojik şiddet eylemi ile karşılaşmamışsa, bu konuda tecrübesiz olduğu için 

yaşadıklarını tanımlayamamakta, hissettiklerini rahatsız olma ve sinirlilik hali 

olarak belirtmektedir. Psikolojik şiddet davranışları kişiyi aşağılama, utandırma, 

hakaret etme, sindirme, taciz etme ve şiddeti içermektedir. Psikolojik şiddette 

tekrarlanan ve kişileri kışkırtma amacı güden ve kişiye zarar verici nitelikte olan 

sözlü veya sözsüz davranışlar söz konusudur. Kimi araştırmacılara göre, bir 

davranışın psikolojik şiddet olarak nitelendirilebilmesi için, davranışın 

hedeflenen kişiye zarar verici bir etkide bulunması gereklidir. Kimi yazarlara 

göre ise, bir davranışın hedeflenen kişi üzerinde olumsuz etkide bulunması 

gerekliliği yoktur, önemli olan saldırganın kötü niyetli olması ve hedeflediği 

kişiye zarar verme amacıyla bu tarz davranışlarda bulunmasıdır (Namie, Namie, 

2003:4-11).  

Psikolojik şiddet davranışlarının sınıflandırılmasında farklı yaklaşımlar 

görülmektedir. Leymann’ın araştırmalarına dayanarak yapılan çalışmalarda; 

Niedl yedi unsur belirlemiştir. Bunlar; bir kişinin kişiliğine saldırmak, kişiyi izole 

etmek, dolaylı veya direkt yoldan devamlı eleştirmek, kişiyi cezalandırma 

yöntemi olarak görev verme yöntemini kullanmak, tehdit etmek, cinsel tacizde 

bulunmak ve kişinin özel yaşamına saldırıda bulunmak olarak sıralanmıştır. 

Zapf (1999:72-77), organizasyon tarafından alınan önlemlerin saldırganı 
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destekleyen nitelikte olması, kişinin sosyal ilişkilerini izole ederek saldırıda 

bulunmak, kişinin özel hayatına saldırıda bulunmak, fiziksel şiddet uygulamak, 

kişinin görüş ve düşüncelerine saldırıda bulunmak, kişiye sözlü olarak saldırıda 

bulunmak ve kişi hakkında dedikodu üretmek şeklinde yedi madde olarak 

belirlemişlerdir.  

Vartia’in yaptığı çalışmada ise, altı psikolojik şiddet davranışı tespit etmiştir. 

Bunlar, kişiye iftirada bulunmak, sosyal olarak izole etmek, kişiye çok az veya 

çok kolay görevler vermek, tehdit etmek veya eleştirmek, fiziksel olarak şiddet 

uygulamak veya şiddet uygulamaya ilişkin tehditlerde bulunmak ve kişinin akıl 

sağlığı ile ilgili dedikodular üretmektir (Vartia’in, 1996:201-214).  

2.5. PSİKOLOJİK ŞİDDET AŞAMALARI  

Björvist, psikolojik şiddetin uygulanma durumuna göre üç düzeyde belirlemiştir. 

Birinci aşamada söylentiler yaymak gibi doğrudan olmayan bir yol izlenir. İkinci 

aşama daha nettir ve kişi dolaylı olmadan psikolojik şiddet uygular. Psikolojik 

şiddete uğrayan sosyal olarak izole edilir, toplum içinde aşağılanır, çalışma 

arkadaşları tarafından alay konusu haline getirilir. Kişinin onuru kırılmaya 

başlar, ancak saldırgan kendisini haklı algılamakta ve kesinlikle kendisini suçlu 

hissetmemektedir. Üçüncü aşamada ise, psikolojik şiddet durumu çok fazla 

gözlemlenir, direkt yoldan saldırı ortaya çıkmıştır. Mağdur ruhsal sorunları 

olduğu ifade edilerek suçlanır. Björkvist yaşanan durumun nasıl ilerlediği, 

düzeltildiği ya da yaşandığıyla ilgilenmemiş, yalnızca git gide şiddeti fazla 

olmaya başlayan psikolojik şiddet tutumlarını incelemiştir (Zapf, Knorz, 

1996:218-219). 

Leymann’ın psikolojik şiddet yaşantılarını incelediği ve sonucunda karar verdiği 

teorisine göre, psikolojik şiddet yaşantısı beş basamaktan meydana 

gelmektedir. . Çatışma aşamasında psikolojik şiddet yüzeyseldir, fakat sürecin 

sonunda kurbanlar kendilerini tamamen güçsüz hissederler. Psikolojik şiddet; 

“Björkvist’in yaklaşımından daha geniş bir perspektifte ele alınır ve mağdur 

odaklıdır”. Psikolojik şiddet süreci, beş aşamalı olarak Leymann’ın teorisine 

dayanılarak incelenecektir.  
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2.5.1. Çatışma Aşaması  

Kuzey Avrupa araştırmacılarının yaptığı çalışmalarda, psikolojik şiddete temel 

oluşturan faktörün çatışma olduğu ortaya çıkmıştır (Zapf, Gross, 2001:501). Bu 

alanda Glasl’ın araştırmaları sonucunda ortaya konan çatışma yükselmesi 

modeline göre, çatışmalar üç aşamadan oluşmaktadır. Birincisinde bireyler 

rastgele bir çatışma yaşandığında meseleye gerçekçi bir yaklaşım sergilerler. 

Bireyler uzlaşamadıkları durumlarda, ortak çıkış bulma ve çatışmanın çözümleri 

üzerine yoğunlaşırlar. İkinci basamakta, çatışmalar sorun olmaktan 

çıkmadığında kişilerin birbirlerine olan güvenleri azalmakta ve kişiler birbirlerine 

düşmanca duygular beslemeye başlamaktadırlar. Üçüncü basamağa taşınan 

çatışmalar, hem işyerini hem de bireyi yıpratacaktır. Kişilerin karşılıklı 

varoluşlarını sürdürebilmek için, diğerlerine zarar verme ve onların varlığını 

sona erdirmeyi normal bir durummuş gibi görmeleri ortaya çıkar. Bir işyerinin bu 

duruma gelmesi güçtür, ancak bu düzeye gelen bir sürtüşmede psikolojik şiddet 

durumunun ortaya çıkması beklenen bir surumdur. Neticede bireyler 

sürtüşmenin sürmesinin ortaya çıkardığı kaygılara bağlı olarak, öncesinde orta 

yol arayan bir tutum gösterirken, sonrasında orta yol aramaktan vazgeçerek 

karşı tarafa düşmanca hatta yıkıcı eylemlerde bulunmaya başlamaktadırlar 

(Rayner, vd., 2002:12-13).  

2.5.2. Psikolojik Şiddet Eylemleri Aşaması  

Psikolojik şiddet davranışlarının görülmeye başlandığı aşamadır.  Psikolojik 

şiddete uğrayan kişi bu aşamada psikolojik şiddete uğradığının farkına 

varmıştır. Psikolojik şiddet gördüğü bu basamakta, kendisine gösterilen 

tutumların tamamı zarar verici özellikte olmayabilir. Kişiye normal zamanlarda 

çok zarar vermeyecek tutumlar gün be gün devam eder ve uzun sürerse 

psikolojik şiddete uğrayan kişide olumsuz etkiler başlayabilir. Kişi zarar görebilir. 

Bu davranışlar incelendiğinde, yapılan davranışların amacının karşıdaki kişiyi 

etki altına almayı ve sonucunda bireyin cezalandırılmasını sağlamayı 

amaçladığı görülür.        
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Psikolojik şiddet sürecinin ikinci basamağında, ket vurulmuş saldırganlık artık 

eyleme dönüşür ve psikolojik şiddetin etkileri başlar. Kurban, küçük düşürme, 

sabote edilme ve gözdağına maruz kalır. Kişi işyerindeki meslekle ve kişiliğiyle 

ilgili saygınlığını kaybeder. Mağdur olan kişi artık psikolojik şiddete uğramasının 

sonunda kendini ifade edemeyeceğini düşünmeye başlar, kendine olan güveni 

azalır ve kendisini değersiz bir insan olarak algılar.   

2.5.3. Yönetimin Devreye Girmesi Aşaması  

Yönetim; birinci ve ikinci basamakta durumu yok saymayı tercih ederken ya da 

durumun farkındayken olayı ciddiye almazsa, sürecin içinde yer almaya başlar. 

Mağdur çoğunlukla bu aşamada hem ruhsal hem bedensel olarak psikolojik 

şiddet davranışlarının etkisinde kalmaya yani zarar görmeye başlar. Mağdur 

yaşadıklarından dolayı hata yapmaya, önyargıda bulunmaya başlar. Yönetim ve 

çalışma arkadaşları yaşananların etkisinde kalarak psikolojik şiddete uğrayan 

kişiye önyargılı davranırlar. Mağdurun iş arkadaşları ve üstleri bu durumun 

dışsal nedenlerden değil de bu kişinin kişilik özelliklerinden kaynaklandığını 

düşünürler. Bunun sonucunda genellikle üst yönetim sorunu yaşayan kişinin 

psikolojik sorunları olduğunu ve bu durumu kabullenmek istemediğini 

varsayarlar (Duffy,  Sperry, 2007:398-399). Yönetimin kendisine inanmadığını, 

dolayısıyla kendisinin suçlu görüldüğünü düşünen kişinin kişiliği etkilenir. Yalan 

söylediği ve herkesi suçladığı ima edilerek eş zamanlı olarak kişinin daha 

önceki başarılarına ve işyerinde daha önceden algılanan olumlu durumuna 

şüphe düşürülmüş olur. Kurbanın bu nedenden dolayı umutsuzluğa ve 

haksızlığa uğradığını hissettiği dönemdir.  

2.5.4. Yanlış Tanımlamalarda Bulunma  

Bu basamakta psikolojik şiddet kurbanı olan kişi fiziksel ve/veya psikolojik 

sağlığının bozulmaya başladığı gerekçesiyle profesyonellerden destek almak 

zorunda kalır. Kurban hakkında yanlış tanımlamalarda bulunulmaya başlanır. 

Kurban, psikiyatrist veya psikolog gibi profesyonellerden destek aldığında, bu 
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kişilerin, kurbanın durumunun tam olarak farkında olamamaları kurbana yanlış 

teşhis koymalarına neden olabilir. Kurbana çoğunlukla ‘paranoyak’, ‘mani 

depresif’, ‘kişilik bozukluğu’ gibi yanlış teşhisler konulabilir (Leymann 1990). 

Yönetimdekilerin doğru olmayan yargıları, kişinin yaşadıklarının tam olarak 

anlaşılmaması bu tür yanlış teşhislerin konulmasını artırmaktadır. Mağdur 

iyileşmek için doktorlara gidebilir ancak ortam kişinin yararına olacak şekilde 

düzenlenmediği için kişi rapor alır ve iş ortamından ayrı kalmayı yeğleyebilir. 

Yanlış tanı konulan kurban tüm olumsuzlukları yenip tekrar işe döneceğine dair 

inancını kaybeder. Her geçen gün işinden uzaklaşmaya başlar, hatta farklı iş 

ortamlarına dahi gitmek istemeyebilir.  

2.5.5. İşten Ayrılma Aşaması  

Psikolojik şiddet uygulanmasının kişide oluşturduğu son basamak işten 

ayrılmadır. Bu süreçte psikolojik şiddet davranışları tahammül edilemeyecek 

şekilde kendini göstermiştir. Kurumun baskısıyla veya kişi gönüllü olarak işten 

ayrılmak zorunda kalır. Kurum, psikolojik şiddeti ortadan kaldırmak için önlem 

almazsa, performanstan olumsuz etkilenmeye başlar. Süreç içinde kişinin kendi 

isteğiyle işten ayrılması ya da iş akdinin sona erdirilmesi, erken emeklilik gibi 

sonuçlarla karşılaşılır. Bu süreçte, yöneticiler kurbanın zorla işi bırakmasını 

isteyebilir ya da psikolojik şiddetin olumsuz sonuçlarını yaşamaması için işten 

ayrılması gerektiğine inandırabilir (Duffy, Sperry, 2007:398-399). Bazı olaylarda 

kurban uğradığı psikolojik şiddetten dolayı çalışma hayatından çekildiğinde, 

yeniden iş hayatına dönerek çalışmaktan mutlu olur hale gelme süresi uzun 

olabilir. Bazen işe adapte olması uzun zaman alabilir. 
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2.6. PSİKOLOJİK ŞİDDET SÜRECİNDE ROL ALANLAR 

Psikolojik şiddet aşamalarında rol alanlar üç şekilde incelenir. Bunlardan ilki; 

psikolojik şiddet davranışı gösteren psikolojik şiddet uygulayıcısı, ikincisi; 

psikolojik şiddet davranışına maruz kalan psikolojik şiddet kurbanı, sonuncusu 

ise uygulanan psikolojik şiddete tanıklık eden izleyiciler olarak ifade edilebilir 

(Tınaz,  2006:18). 

2.6.1. Psikolojik Şiddet Uygulayıcıları  

Psikolojik şiddet uygulayıcıları, seçtikleri kurbanlara psikolojik şiddet uygulayan 

kişilerdir. Psikolojik şiddet uygulayan kişilerle çalışmak zordur. Düşmanlık 

duyguları yüksek kişilerdir. Hedeflerinde genellikle güçlü düşmanlar yer 

almaktadır ve amaçları bu düşmanları güçsüz hale getirmektir. Bunun için 

ellerinden ne gelirse yaparlar. Öte yandan her zaman kendilerine bir düşman 

yaratırlar. Böyle saldırganların psikolojik şiddet eylemlerinde bulunmasının 

nedenleri; saldırganların kişilik yapıları ve psikolojileriyle, kurbanların kişilik 

özellikleri ve psikolojileriyle ilgili olabilmektedir (Tınaz, 2006:18-19). Tınaz 

psikolojik şiddet uygulayıcılarını şöyle sıralamıştır; 

2.6.1.1. Narsisist Psikolojik Şiddet Uygulayanlar 

Narsisist psikolojik şiddet uygulayanlar; kendilerini anlamaya acılarını ve iç 

çatışmalarını kabul etmeyi rededen, başkalarına yansıtarak dengelerini bulmaya 

çalışanlardır. Narsisistler kendilerini önemli görürler (Tınaz, 2006:19). 

2.6.1.2. Hiddetli, Bağırgan Psikolojik Şiddet Uygulayıcılar 

Bu tarz psikolojik şiddet uygulayan bireyler, kendilerinde oluşan öfkeye karşı 

gelemedikleri ve sorunlarını çözemedikleri için diğerleriyle savaşırlar. Psikolojik 

şiddet uygulayan kişiler ara ara öfke krizine girerler. Kurbanı zorda bırakmayı, 

korkutmayı amaçlar ve genellikle çok kişinin bulunduğu ortamlarda tepkilerini 
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gösterirler. Karşısındakinin hislerini ve inançlarını yererler. İşaret ettikleri 

bireylerin, işten atılabileceğini ima ederler. Kurbanlarının sözlerini bitirmelerine 

izin vermezler. Tüm işlerin kendi istedikleri gibi yapılmasını isterler, genellikle en 

üst düzey kişinin kendileri olduğunu sezdirirler. Bir kişiyi aradıklarında onu 

bulamazlarsa bu durum onları çok fazla sinirlendirir (Tınaz, 2006: 19). 

2.6.1.3. İki Yüzlü Yılan Psikolojik Şiddet Uygulayıcılar 

Psikolojik şiddet saldırganların dışarıdan bakıldığında gerçek yüzlerini görmek 

pek mümkün olmamaktadır. Başkalarının yeteneklerine, üstünlüğüne, 

başarılarına ve yükselmelerine tahammül edemezler. Sürekli yeni kötülüklerin 

peşindedirler. Kurbanını belirlediklerinde, ileri düzeyde dengesizlik gösterir. Bir 

bakarsınız yardım sever, anlayışlı ve dost görünür. Başka bir anda ise tamamen 

hırçın, kötü tutumlar içine girebilir.  Bu tarz kişilikler ortama göre değişiklik 

gösterirler. Bu saldırganlık tipinde kalabalık yerlerde nazik davranışlarda 

bulunurlar. Kurbanla bire bir kaldıklarında o zaman gerçek yüzlerini gösterirler. 

Kurbana her türlü yöntemlere başvurarak saldırganlıklarını gösterirler. 

Karşısındakini strese sokmak ve yok etmek için çeşitli arayışlar içine girerler. 

Uyguladıkları davranışların olumsuzluğunun farkındadırlar. Fark edilmemek için 

her zaman gülümserler. Ara sıra başkalarına iyilik yaptıkları da olur. 

Çevrelerindekiler onların iyi olduğunu düşünürken onlar hedeflerine aldıkları 

kişiyi sürekli eleştirir ve onlara katı davranırlar. Kurbanlarına yönelik hiç 

hoşgörüleri yoktur (Tınaz, 2006: 19-20). 

2.6.1.4. Megaloman Psikolojik Şiddet Uygulayıcılar 

Megaloman psikolojik şiddet uygulayıcılar özünde kıskanç ve nefret doludurlar. 

Megaloman psikolojik şiddet uygulayıcılar, kendilerini herkesten büyük görme 

ve gösterme eğilimindedirler. Çoğunlukla rol yaparlar. Bu duyguları kendilerine 

güvensizliklerinden kaynaklanır ve bu duygularını diğerlerine karşı haset, nefret 

ve öfke olarak yansıtırlar (Tınaz, 2006: 20). 
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2.6.1.5 Hayal Kırıklığına Uğramış Psikolojik Şiddet Uygulayıcıları 

Çalışma hayatı haricinde olan negatif duygular, eksiklikler ya da olumsuz 

tecrübeler, hayal kırıklığına uğramış psikolojik şiddet uygulayıcıların çalışma 

hayatında diğerlerine yansıtılır. Daima diğerlerine yönelik çekememe ve haset 

duyguları vardır. Psikolojik şiddet uygulayanların genel profillerini ortaya 

çıkarmaya ilişkin yapılan araştırmalar; psikolojik şiddet uygulayanların, 

çocuklukta sağlıklı gelişimini tamamlayamamış, bir çok psikolojik şiddete maruz 

kalmış, psikolojik rahatsızlıkları olan, gençlik çağında ve özellikle erkek olanlar 

olduğunu ortaya koymaktadır (Di Martino,  Hoel, Cooper, 2003: 13).  

2.6.2. Psikolojik Şiddet Mağduru 

Psikolojik şiddet mağdurlarının genel özellikleri; güvenilir, başarılı, başkaları 

tarafından doğal olarak beğenilen, kendilerine güvenli, atılgan, özellikli, 

bulunduğu ortamı ya da kişileri bazen eleştiren, yalnız bu durumu suçlamadan 

ifade edebilen, insanlardan ve yaşananlardan çok düşüncelerle mücadele 

etmeyi hedeflemiş kişilerdir (Tutar, 2004: 16). Psikolojik şiddet davranışlarına 

maruz kalan kişi kurban olarak adlandırılır. Özellikle psikolojik şiddete maruz 

kalan kişiler, aynı ortamdaki çalışana göre birçok yönden farklılık gösterirler. 

Psikolojik şiddet olgusunda mağdur özelliği taşıyan bir birey tarifi yoktur. Ama 

çalışma ortamlarında dört ayrı özellikte bireylerin kurban olma riskleri vardır. 

Tınaz’a göre; mağdurları dört farklı tipte sınıflandırmak mümkündür.  Bunlar:  

2. 6. 2. 1. Yalnız Bir Kişi 

Genel anlamda cinsiyete dayalı bir durumdur. Yani bir örgütte çalışan yüzlerce 

kadın içinde bir erkeğin olması veya yüzlerce erkeğin arasında bir kadının 

olması durumudur. Bu durum, yalnız bir kişi olarak tanımlanır. 
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2. 6. 2.2. Acayip Bir Kişi 

Değişik imajlara sahip, farklı yönüyle göze çarpan diğer kişilerden ayrılan fiziki 

görünüm ve davranışların tamamıdır. Grup tarafından genellikle 

benimsenmezler. Bu farklılık giyim tarzı, düşünce tarzı veya bir gruba dahil 

olmak gibi unsurlar olabilir.  Çoğunluğun içinde yer almayan bir bireyin psikolojik 

şiddete maruz kalma riski diğerlerine göre fazladır (Tınaz, 2006: 20). 

2. 6. 2. 3. Başarılı Bir Kişi  

Burada kişi grubun diğer üyelerine kıyasla daha başarılıdır. Başarılarıyla direkt 

olarak üstlerinin beğenisini kazanan ve yönetimce taktir edilen kişidir.  Bu 

durumu gören diğer çalışanlar bunu kıskanırlar. Bu kişinin arkasından 

uygulanan planlar ve mesnetsiz söylentilerle başarısı gölgelendirilmeye çalışılır. 

Kişinin olmadığı yerde onun hakkında konuşmalar ve ona karşı planlar yapılır, 

dedikodu edilir ve iş yapması engellenir (Tınaz, 2006: 20). 

2. 6. 2. 4. Yeni Gelen Kişi  

Her örgüt mensubu ortama henüz katılan bireye karşı olumlu davranmayabilir. 

Gruptakiler alışma sürecinde ona karşı farklı gözle bakarlar, kişiyi 

benimsemezler, hatta baskı uygularlar. İş yaşamında belli bir mevkide olan 

bireyin benimsenmesi,  ya da ortama yeni katılan kişinin diğerlerinden daha 

nitelikli olması psikolojik şiddete uğrama olasılığını yükseltir. Çalışma ortamına 

yeni dahil olan birey, psikolojik şiddet kurbanı olarak görülebilir. Bir öncekinin 

yerine gelen yeni kişi örgüt içinde sevilen ve saygı duyulan birisi olabileceği gibi 

diğerlerine göre tarzı farklı olabilir (Tınaz, 2006: 20). Yerine Mağdurlar örgütteki 

pozisyonları açısından ele alındıklarında, genellikle idareci olanların psikolojik 

şiddete maruz kalma oranları diğer çalışanlara göre daha düşüktür. Kurumun 

tepesinde bulunan idareciler, yönetme kabiliyetleri yeterli olmadığında psikolojik 

şiddete maruz kalma riski her zaman vardır. WBI’nin 2007 yılındaki 

araştırmasında psikolojik şiddete maruz kalanların % 55’inin idareci 
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pozisyonunda olmadığı bulunmuştur. Birinci düzey yöneticilerin % 35 oranında 

olduğu % 5’inin ise daha üst kademedeki idareciler olduğu görülmüştür. Bu 

araştırmada bir başka ilginç olan durum ise, kurbanların  % 5’inin de geçici 

çalışanlardan oluştuğunun ifade edilmesidir. Bir örgütte hiyerarşik olarak yukarı 

doğru çıkıldığında psikolojik şiddete uğrama olasılığı azalacaktır.  

2.6.3. Psikolojik Şiddet İzleyicileri  

Psikolojik şiddete maruz kalmayan fakat psikolojik şiddete tanık olan kişiler; 

izleyici olarak adlandırılır. Psikolojik şiddet izleyicileri; iş arkadaşları, üst 

düzeydeki kişiler, kendileri psikolojik şiddet uygulamayan ama olumsuz bir 

durum olduğunu fark eden ve böylece işin içine girenlerdir (Zorlu, 2009: 31-33). 

Sürece doğrudan katılmamalarına rağmen izleyicilerin psikolojik şiddete karşı 

tutumları önemli olmaktadır. Kimi izleyiciler durumu görmezden gelirken, kimileri 

ise gidişata dur diyebilir, ya da psikolojik şiddet uygulayıcının safında yer 

alabilir, hatta diğeriyle birlikte psikolojik şiddet uygulayabilir. Psikolojik şiddet 

izleyicilerinden bir kısmı farkında olarak olayı yok sayabilir. Bu durumun nedeni 

kurbanın yanındaki kişi olup duruma müdahil olmak istemezler. İzleyiciler bazen 

psikolojik şiddet uygulayan kişinin yanında yer aldıklarını ve kendilerinin de 

uygulayıcı olmaya başladıklarını fark etmezler. Psikolojik şiddet konusunda 

izleyici olanlar ve davranışlarına ilişkin özellikleri sıralamak gerekirse;  

  Psikolojik şiddet süreciyle hiçbir ilgisi yokmuş gibi görünen amirler, 

çalışma arkadaşları ve astlar, uygulayanlarla birlikte hareket ederler. Mağdura 

karşı ikiyüzlü davranırlar,  

  Psikolojik şiddet olgusu içinde yer alan bir sorumluluğu üzerlerine almak 

istemezler, bu yapıda uzlaştırıcı gibi görünme gayreti içindedirler,  

  Genelde kendilerine güvenen kişilerdir. Bazı durumlarda taraflardan 

birine duydukları yakınlığı açıkça belli ederler bazen de kesinlikle ikisine de 

yanaşmazlar, 

  Bazı durumlarda çatışmanın doğrudan belirleyicileri konumunda yer 

alabilirler (Tınaz, 2008:112-113). 
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Psikolojik şiddet izleyicileri, herhangi bir kişiye karşı uygulanan psikolojik şiddet 

olaylarında, ya olaylara müdahale etmeden ilgisiz kalmayı tercih ederler ya da 

etkin bir şekilde psikolojik şiddet olaylarına katılmaktadırlar. Psikolojik şiddet 

sarmalında rolleri yokmuş gibi davranmaları yani ilgisiz kalmaları sonucunda, 

psikolojik şiddet mağduru bu sarmal içinde yalnız kalacaktır.  Mutlu ve sağlıklı 

bir çalışma ortamı için, psikolojik şiddet olaylarına şahit olan bireylerin, söz 

konusu olumsuz davranışlara karşı tepki göstermesi ve müdahil olması önemli 

bir unsurdur. Psikolojik şiddet uygulayıcılar tarafından mağdur durumuna 

düşürülen bireylere karşı gerçekleştirilen saldırılara engel olmak yerine, birebir 

düşmanı olmasa da psikolojik şiddet uygulamalarına destek veren bireylere de 

rastlanmaktadır. Bu tarz kişiler "yardımcı psikolojik şiddet uygulayan" olarak 

tanımlanır. Bu kişiler, çoğu zaman gerçek psikolojik şiddet uygulayıcıların 

düşünme tarzlarına inandıkları için kendilerini bu sarmal içine sokarlar (Tınaz, 

2008:105-109). 

2.6.3.1. Psikolojik Şiddet İzleyicilerinin Kişilik Özellikleri  

Psikolojik şiddet mağdurları, karşı karşıya kaldıkları olaylara karşı gelebilecek 

yardımlara gereksinim duyarlar. Kimi zaman çekingen olmalarından, kimi 

zaman da gururlu olmaları nedeniyle çevresindeki kişilerden yardım 

istemeyebilirler. Psikolojik şiddet uygulayan kişinin hiyerarşik konumunun önemi 

kadar, izleyicilerin konumunun da önemli bir unsur olduğunun dikkate alınması 

gerekmektedir (Tınaz, 2008:112). Sergiledikleri davranış tarzlarına göre 

psikolojik şiddet seyircileri; diplomatik seyirci, menfaatçi seyirci, alakalı seyirci, 

müdahil olmayan seyirci ve son olarak da ikiyüzlü davranan seyirci olmak üzere 

5 grup içinde sınıflandırılabilmektedir (Tınaz, 2008:115-116). 

 

a. Diplomatik Seyirci 

Diplomatik seyirci grubunda, bir çatışma olgusu karşısında daima uzlaşmadan 

yana olan kişiler yer almaktadır. Bu izleyiciler genelde arabulucu rolü 

üstlenmelerinden dolayı herkes tarafından sevilen kişilerdir. Alınacak kararlarda, 

fikirlerinin alınması başkalarının kıskançlığına neden olabileceğinden dolayı 
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nefret edilen kişi durumuna düşebilmektedirler. Böyle seyirciler, işletmede 

karşılaştığı reaksiyon karşısında sonradan psikolojik şiddet kurbanı olma riski 

altına girerler (Tınaz, 2006: 94). 

b. Menfaatçi Seyirci  

Menfaatçi seyirciler, psikolojik şiddet uygulayıcıları ile işbirliği yaparak psikolojik 

şiddet uygulayanlara destek veren kişilerdir. Psikolojik şiddet uygulayanlara 

sadakatleri yüksektir. Menfaatçi seyirciler, bu özelliklerinin fark edilmesini 

istemezler. Kendisini güvenilir bir çalışma arkadaşı gibi gösterseler de, 

amirlerinin bir başka kişiye psikolojik şiddet uygulandığını anladıkları anda geri 

çekilirler. Bu kişiler, genellikle psikolojik şiddet mağduru üzerinde yaptıkları 

etkinin korkunç sonuçlarının farkında değildirler. Bunun sonucunda psikolojik 

şiddet mağduru, herkesin ona karşı cephe aldığını veya dışlandığını hisseder 

(Tınaz, 2006: 94).    

c. Alakalı Seyirci 

İşyerinde psikolojik şiddetin getirdiği gergin havadan hoşlanmayan, buna bağlı 

psikolojik şiddetin mağduruna yardım etmeye çalışan veya en azından bir 

çözüm üretme eğiliminde olan seyircilerdir. Kimi zaman yardım çabalarını 

abartarak, kişilerin özeline ve alanlarına zorlayarak girmeye çalışırlar. Bu 

konuda ısrar ederler. Psikolojik şiddet mağduru yardım arayışı içindeki kişiler 

bile, bu durumdan rahatsız olabilmekte ve çok geçmeden bu kişiyi, soruları ile 

rahatsızlık veren ve stres yaratan ikinci bir psikolojik şiddet uygulayan kişi gibi 

düşünmeye başlayabilmektedirler (Tınaz,  2006: 65).  

d. Müdahil Olmayan Seyirci  

Psikolojik şiddet uygulayanların baskı ve yıpratıcı davranışları karşısında sessiz 

kalan ve kesin olmamakla birlikte psikolojik şiddet davranışlarından zevk alan 

kişilerdir. Bu nedenle psikolojik şiddet davranışlarının devam etmesine göz 

yumdukları düşünülmektedir. Böyle seyirciler, ortamda fark edilmelerinden ve 

herhangi bir şeye karışmaktan hoşlanmazlar. Aksine başkalarının, onun bu işte 

parmağı olduğunu düşünebileceğinden çekindikleri için konuyla ilgili hiçbir 

açıklamada bulunmak istemezler. Psikolojik şiddet uygulayanlara, amaçlarını 

gerçekleştirmede destek olmamakla birlikte, ortaya koydukları suskunlukla, 
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psikolojik şiddet mağduruna yönelik baskı ve yıpratıcı davranışlarını engelleyici 

bir girişimde de bulunmazlar (Tınaz,  2006: 63).   

e. İki Yüzlü Davranan Seyirci 

Psikolojik şiddet ikiyüzlü davranan seyirci, genel olarak çizdiği karakter bir şeye 

bulaşmayan kişi gibi görünüm oluştursalar da aslında belirli amaca yönelen 

kişilerdir. Böyle seyirciler, nihayetinde psikolojik şiddete yardım ederek ya da 

psikolojik şiddet davranışının kendisine döneceğinden korktuğu için, mağdura 

destek vermek istemez. Bu tip seyircinin davranışı, kendisini sağlama almak 

yönünde olduğundan bu kişiler, psikolojik şiddet uygulandığını fark 

etmediklerine dair yanlış beyanda bulunurlar (Tınaz,  2006: 62). 

Seyirci; psikolojik şiddet sürecinde aktif rol oynamadığı halde psikolojik 

şiddetten etkilenebilmektedirler. İşyerinde psikolojik şiddete tanık olanların, 

olmayanlara oranla işi bırakmayı daha çok düşündükleri belirtilmiştir. Aynı 

zamanda bu kişilerde iş tatmini ve verimliliğin düşük olduğu görülmüştür. 

Psikolojik şiddet seyircilerinin bu duruma şahitlik etmeyenlere nazaran daha 

fazla sağlık problemi yaşadığı ortadadır. Bir araştırma sonucuna göre, psikolojik 

şiddete şahit olmayanların % 19’u uyku problemi çekerken, seyircilerde bu 

durumun % 34’e ulaştığı ortaya konmuştur. Üstelik baş ağrısı, gerginlik ve 

yorgunluk gibi durumların seyircilerde daha fazla görüldüğü belirlenmiştir. 

Yapılan bazı araştırmalarda bireylerin psikolojik şiddet seyircisi durumuna 

geldiklerinde psikolojik şiddete uğrayan kişi olmadıkları halde sağlık sorunlarının 

ortaya çıktığı görülmüştür. Ayrıca seyircilerin reaksiyonlarının psikolojik şiddet 

uygulayan kişilerin iş yerindeki pozisyonuna göre değişebileceği de ifade 

edilmiştir (Sims, Sun, 2012: 21). 
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2.7. İŞYERİNDE PSİKOLOJİK ŞİDDET TÜRLERİ  

Psikolojik şiddet uygulayıcıları bir örgütte değişik pozisyonlarda çalışanlar, yani 

amir, aynı düzeyde olan iş arkadaşları ve astlar olabilir. Psikolojik şiddet, 

psikolojik şiddeti uygulayan ve kurban olanların pozisyonlarını ele alıp, buna 

göre bölümlendirebilir. Yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya psikolojik 

şiddet dikey olarak iki farklı türde olabilmektedir (Tınaz, 2008: 53-57).   

2.7.1. Dikey Psikolojik Şiddet 

Dikey psikolojik şiddet iki kısımda incelenir. Birincisi üstün, asta psikolojik 

şiddette bulunması, diğeri ise astın üste psikolojik şiddet uyguladığı bir 

durumdur. Dolayısıyla yukarıdan aşağıya doğru uygulanan psikolojik şiddet üst 

pozisyonda bulunan amirce yapılır, aşağıdan yukarıya doğru psikolojik şiddet 

yapan ise bir asttır.  

2.7.1.1. Yukarıdan Aşağıya Doğru Dikey Psikolojik Şiddet 

Hiyerarşik yapı içinde üstün asta psikolojik şiddet uygulamasıdır. Yukarıdan 

aşağıya doğru bireyin, kendisinden daha üst bir konumda bulunan kişiden 

psikolojik şiddet görmesidir. Psikolojik şiddet yöneticinin, mesleki rolünü ve 

mevzuatlardan yararlanarak gücünü aşırı kullanmasıyla ilişkilendirilebilecek 

davranışları, astlarına doğru uygulamasıdır. Amir, örgüt tarafından donatılan 

yetkiler nedeniyle daha güçlü konuma getirmekte ve diğer psikolojik şiddet 

türlerine göre kurbanın saldırganla mücadele etmesi daha zor olmayacaktır.  

Yetkiyle donatılmış sert karakterli bilinen biçimdeki bir üstün bu şekilde 

davranacağı varsayılsa da, altındakilere karşı aynı seviyedeymiş gibi 

davranışlar gösteren bir yöneticinin de iyi niyetli olmayabileceği düşünülmelidir. 

Kurumdaki pozisyonunun etkisinin bilincinde olan biri eline fırsat geçtiğinde bu 

fırsatı acımasızca kullanabilecek birisiyse, bu kişi etkili bir psikolojik şiddet 

uygulayıcısı olabilir. Bu tip psikolojik şiddetin yaygın ve bilinen nedenleri 
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arasında; sosyal kişiliğin tehdit edilmesi, politik etkiler, yaş, cinsiyet farkı gibi 

nedenler yer alır (Tınaz, 2006: 116-126). 

Psikolojik şiddet davranışının önemli bir bölümünün amirlerden kaynaklandığı 

ve psikolojik şiddeti gerçekleştirenlerin % 70’inin bu duruma uğrayanlardan 

daha üst kademede olduğu belirlenmiştir (Namie, Namie, 2003: 23-27). Bir 

başka çalışmada ise; iş görenlerin % 81’inin üstlerince, % 57,8’inin ise, aynı 

pozisyonda olan arkadaşlarınca psikolojik şiddete uğradıkları görülmüştür 

(Bayrak, Kök, 2006). Erişkinlerin % 91’i hayatlarının bir bölümünde işyerinde 

psikolojik şiddeti bir şekilde yaşamaktadır. Birlik üyesi 15 ülkede 1996 yılında 

yapılan araştırmada; yıl boyunca tüm çalışanların % 8’i’inin psikolojik şiddete 

uğradığı ortaya konmuştur. Bir başka araştırmada ise; Avrupa’da bir yıl içinde 

her 20 çalışandan birinin çalışma ortamında psikolojik şiddet davranışlarına 

rastladığı belirlenmiştir (Baş, Oral, 2013:1-9). Psikolojik şiddet uygulayıcısının; 

bir kişinin gelirini sağladığı mesleğiyle ilgili gözdağı verirken, tehdit ederken, 

kendi pozisyonundan yararlandığı bilinmektedir (Namie, Namie, 2003: 26-27). 

2.7.1.2. Aşağıdan Yukarıya Doğru Psikolojik Şiddet 

Aşağıdan yukarıya doğru psikolojik şiddet, kendisinden daha alt pozisyondaki 

birisi tarafından psikolojik şiddete uğramaktır. Böyle durumlarda psikolojik şiddet 

genellikle birden fazla kişi tarafından yapılır. Psikolojik şiddet uygulayan 

mağdura göre daha alt konumdadır (Akbaş, 2009: 27-33). Aşağıdan yukarıya 

doğru uygulanan psikolojik şiddetin astla üst arasında güç dengesinin ast lehine 

olmasıdır. Bu tarz daha sık görüldüğünü destekleyen araştırmalar vardır. Bu 

görüşü destekleyen bazı araştırmalar var ve bu teoriyi desteler niteliktedir. 

Örneğin, Amerika’da psikolojik şiddet olayların % 15’inin aşağıdan yukarıya 

doğru uygulanan şiddet olduğu gösterilmiştir. Çalışanlar bir araya gelerek (güç 

birliği)  üstlerine psikolojik şiddet uygularlar. Burada üstlerine yönelik yapılan 

tipik davranışlar; dedikodu yaymak, işle ilgili olumlu sonuçları üstüne iletmemek, 

işleri bilerek ve isteyerek yavaşlatmak, üstüne olumsuz geribildirimde bulunarak 

psikolojik şiddeti sürdürmektir. Bu tür psikolojik şiddet uygulayanlar;  genellikle 

birden fazla kişiden oluşmakta ve diğer çalışanları da etkilemektedirler. 
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Psikolojik şiddete uğrayan kişiyi, kurumunu amiri karşısında zorda bırakmak 

amacıyla, psikolojik şiddetin herkesçe bilinen davranışı olan dışarıda bırakma 

taktiği, sabote etme taktiğiyle birlikte kullanırlar. Yöneticilerin uyarılarına 

uymazlar, ondan sonra bu durumu yöneticilerine haber vererek bilerek ve 

isteyerek doğru olmayan davranışı seçerler, dedikodu yapıp, işin yapılması için 

gerekli olan ve kendilerinin sahip olduğu herhangi bir bilgiyi yöneticilerine 

bildirmezler. Şiddete uğrayan yönetici, her geçen gün daha fazla uzaklaştırılır, 

tükenir ve savunmaya geçer. Kendi haklılığını göstermek için çeşitli çabaları 

olsa da sonuçlandıramaz. Bu durumda çoğunlukla psikolojik şiddete uğrayan 

kişi izole edilir, talimatları dikkate alınmaz. Kişinin sürekli yanlışlar yaptığı 

kuruma yararı olmadığını göstermek için türlü türlü düzenler kurulur. Bir 

faaliyetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan bilgiler kişiye verilmez, hatta daha 

üstteki yöneticiye bu yöneticilerinin yanlış yaptığı işi bilmediği bilgisi verilir ve 

kurumda dışlanmaya çabalanır. Bu tarz psikolojik şiddet modellerine sık 

rastlanmamasının nedeni, ülkemizde genellikle işsizliğin yüksek olması ve 

kişilerin işlerini kaybetmekten korkmasıdır (Tınaz, 2006:138-139). 

2.7.2. Yatay Psikolojik Şiddet 

Yatay psikolojik şiddet her hangi bir örgüt statüleri aynı olan çalışan bir veya 

daha fazla bireyin aynı ortamda çalışan diğer bir çalışana psikolojik şiddet 

uygulama çeşididir. Devenport ve bir grup arkadaşıyla yaptığı çalışmada yatay 

ya da dikeyliğin tamamen örgüt yapısına göre belirlendiğini göstermişlerdir. 

Eşitler arasında psikolojik şiddet uygulayan ve psikolojik şiddet kurbanı, aynı 

düzeyde ve aynı işi yapan bireyler olabilir. Birden çok yönetim kademesine 

sahip olmayan örgütlerde yatay psikolojik şiddete daha çok rastlanır. 

Çoğunlukla yeni işe atanan kişi, kademe kademe ilerleyen birey, işini başarır ya 

da sonraki işleri için istekli olursa örgütteki kişilerin kendilerine göre 

oluşturdukları dengeyi bozacaktır. Böyle durumlarda bu kişin psikolojik şiddetin 

mağduru olma ihtimali yüksektir. Psikolojik şiddet yapmak için seçilme sebepleri 

içinde örgüte yeni gelen bireyin gelecekte kendisine rakip olacağının 

düşünülmesi, başka birimden gelmiş olması mevcut çalışanı rahatsız eder. 
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Örgüt içinde psikolojik baskıyı arttırmaya çalışırlar. Genellikle kurban hakkında 

asılsız söylentiler çıkarırlar, kurbanın anlayacağı bir şekilde dışlandığını, 

hareket ve mimiklerle bu durumu pekiştirirler. Kurbana; arkasından lakapla hitap 

edilir, yaşı, cinsiyeti ve milliyetiyle dalga geçerek ve aşağılayıcı gibi olumsuz 

konuşmalar yapabilirler (Tetik, 2010: 86).  

2.7.3. Doğrudan ve Dolaylı Psikolojik Şiddet 

Psikolojik şiddet mağduru seçilen kişiyle ilişki düzeyi düşürülür ya da tümüyle 

kesilir. Mağdura küçük düşürücü davranışlarda ve alaycı hareketlerde bulunulur. 

Mağdur orda yokmuş gibi davranılır. Mağdurun olmadığı yerde onun hakkında 

yorum yapılır. Mağdur nitelikleri kendisinden daha az olan kişiler aracılığıyla 

denetlenir. Mağdura yapması gereken işlerin dışındaki işler verilir. Mağdurun 

özel yaşamı deşifre edilir ve çeşitli saldırılarda bulunulur (Devenport, 2003: 28).  

Doğrudan “direkt psikolojik şiddet" denildiğinde, aleni, karşı karşıya, yüz yüze 

kötü davranışta bulunma kastedilir. Direkt psikolojik şiddette "aktif bir saldırı" 

anlatılmaktadır. Direkt psikolojik şiddette kötü davranışta bulunanlar, stratejiden 

yoksun, sert, kaba ve amatördürler. Bu kişilerin psikolojik şiddet durumları 

doğrudan fiziksel saldırı şeklindedir. Direkt psikolojik şiddet uygulayanlar, 

davranışlarını gizleyemediklerinden rengini hemen belli ederler. Direkt psikolojik 

şiddet uygulayıcıların ömrü çok uzun değildir (Tutar, 2004:9).  Dolaylı psikolojik 

şiddet de ise; doğrudan olmayan kötü davranışlar vardır. Pasif saldırı, fark 

ettirilmeden uygulandığından açıkça görülmez. Dolaylı (pasif) psikolojik şiddet 

uygulayanların uygun durum kollamakta üstlerine yoktur. Her an kötülüklerini ört 

bas etmek isterler. Bu tarz kişiliklerinden ötürü kibar ve hassas tutumlarıyla 

dikkatleri üzerine almamaya çalışırlar. Dolaylı (pasif) psikolojik şiddet 

uygulayıcılar saldırılarını hissettirmeden yaptıkları için, onlarla mücadele etmek 

bir hayli zordur (Tutar, 2004: 28-29). 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 MOTİVASYON KAVRAM VE TANIMI 

Motivasyon kavramının Türkçe ’deki karşılığı güdülenmedir ve iş yaşamında iş 

görenler için çok büyük önemi vardır. Motivasyon ile ilgili çeşitli tanımlar 

yapılmıştır. Motivasyonun Latincesi “movere”, “motum” kökünden türetilmiş 

olup, “hareket ettirme, hareketlendirme” kelimesinden oluşmuştur. İngilizce ’de 

“motivation” olarak geçen güdülemenin, çalışanın işe istekli hale getirilmesidir. 

Motivasyon, bireyleri etki altına almak, teşvik etmek ve belirli bir amacı 

gerçekleştirmelerini sağlamaktır. Bireye göre motivasyon, bireylerin 

ihtiyaçlarının sağlanmasından, kişilerin kendi isteklerini karşılama noktasına 

gelebilmeye kadar olan kısımları kapsar. Motivasyon, iş ortamına ve işin 

kendisine uyum ile iş doyumunu sağlar. Motivasyon; işe devam, iş yöntemlerinin 

geliştirilmesi ve çalışma yaşamındaki ortaklaşa çalışmanın arttırılması için 

yapılan davranışların esas sebebi olarak tanımlanmıştır (Sökmen, 2010:158). 

Motivasyonun iyi düzeyde olması, iş doyumu, huzur, pozitif düşünceler, başarı, 

iş görenlerin üretimlerinde açısından yarar sağlarken; verim artışı, yeni personel 

sirkülâsyonunun alt düzeyde olması, özellikleri daha iyi olan iş görenin kurumu 

seçmesinde ve seçilmesini artırmasında kuruma büyük yarar sağlar. 

Çalışanların motivasyonlarının artırılması için; başarılarını bölüşme, eğitim 

fırsatlarını iyileştirme, parasal ya da teşvik edici ödüllendirme gibi motivasyon 

yöntemleri faal şekilde uygulamaya konulmalıdır (Hakmal, vd., 2012:186). 

Kurum ve çalışanların amaçları, hedefleri ve menfaatleri birlikte gözetilmeli ve 

performans artırıcı tedbirler ihmal edilmemelidir. Çalınanların motivasyonu 

yüksek tutulursa performansları da yüksek olur ve buna bağlı olarak kurumsal 

verim de yüksek olur. Motivasyon faktörlerinin varlığı çalışanları üretime 

özendirmekte, çalıştıkları alanlarda yürüttükleri faaliyetleri ve iş yerini 

benimsemelerine fırsat yaratmaktadır. Yapılan işlerin başarılması ve bunun 

sonucunda takdir edilmek, yöneticiler tarafından tanınma ve övülme, kişinin 

kendine saygısını ve güvenini artırmakta, iş görenin işi bilerek isteyerek 

yapması, kişinin yöneticileri tarafından kendisine güvenildiğini bilmesi, değer 
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verildiğini görmesi anlamına gelir. Kişileri daha fazla sorumluluk ve yetki sahibi 

yapar. Kademe atlamanın ve yükselmenin olabildiği işletmelerde motivasyon 

var demektir (Acar, 2013:72-73). Motivasyon kavramı; iş hayatında 

değerlendirildiğinde, işletmelerin ve iş görenlerin başarı sağlayabilmelerinde 

etkili etmenlerden biri olarak değerlendirilmektedir. Motivasyon; iş görenlerin 

istekli, üretken, katkı sağlayan çalışmalarının oluşturulması, iş görenlerde işi 

başarılı bir şekilde sonuçlandırma güdüsü ve arzusuna yardım eder 

(Sabuncuoğlu, Tüz 2003:146). Motivasyon kavramının olmazsa olmazı olan 

güdü; “kişiyi harekete geçiren veya hareket yolunu diğerine tercih etmeye itecek 

şekilde etkileyen kuvvet ve faktörlere” denir. Güdü, “türlü ihtiyaçların 

karşılanması için kişileri davranış ve harekete geçiren sebep olarak ifade 

edilirken, motivasyon bu hareketin kendisidir” (Sabuncuoğlu, Tüz, 

2003:121,122). Motivasyonun genellikle en etkili biçimi; bireyi belli hedef için 

eyleme geçiren, bireyi çalışmaya iten ve başarıya odaklı, bireyin kendinde 

hissettiği güç anlamındadır (McLean, Anema, 2004:212 ). 

3.1. MOTİVASYONUN ÖNEMİ 

Motivasyonun örgütler, çalışanlar ve yönetim açısından farklı önemi vardır. 

Örgütlerin hedeflerine ulaşmaları için, çalışanların performanslarına bağlıdır. 

Örgüt yönetiminde işlerin belirli bir düzen içerisinde başarıya ulaşabilmesini 

sağlayan etken motivasyonun varlığıdır. Motivasyonun önemi üç ana başlık 

altında incelenebilir. Bunları, çalışanlar açısından motivasyonun yeri, yönetim 

açısından motivasyonun önemi ve işletmeler açısından motivasyonun önemi 

şeklinde sıralamak mümkündür (Arısoy, 2007: 65). 

3.1.1. Çalışanlar Açısından Motivasyonun Yeri 

Çalışanlarda istenilen verimi sağlamak için, çalışanları illeri derecede motive 

etmek gerekir. Çalışanların motivasyonlarını yükseltecek enstrümana ihtiyaç 

vardır. İş arkadaşlarıyla ortaklaşa çalışmaları iyi olan, işleri başarabilen, örgütle 

uyum içinde olan bireyler, çevresel ve ruhsal gereksinimlerinin bir kısmını 
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karşılamış bireylerdir. Çeşitli motivasyon kuramlarına göre örgütlerde, bu 

bireyler daha sonraki gereksinimlerini gidermeye hazırdırlar. İyi motive olmuş bir 

iş gören; kendini geliştirmek ve kariyerinde ilerlemek için çaba sarf edecektir. 

Kişisel gelişimini devam ettirecek, böylelikle örgütte daha üst kademelere için 

efor harcayacaktır. İş görenler parasal açıdan iyi fırsatları olmasının yanında 

çevresel ve ruhsal yönden de kendilerini daha iyi hissedeceklerdir (Arısoy, 

2007: 64-65). Motivasyonun yüksek olması yalnızca başarmayı değil, aynı 

zamanda iş görenin kendisini her yönden olumlu hissetmesini sağlamaktadır. İş 

görenlerin kendilerini işlerine odaklamaları, yönetimin onlara yönelik yeni 

kazanımlar elde etmesini sağlayacaktır. Motivasyon çalışanın asıl hedeflediği 

yere ulaşmasını sağlayan önemli bir güçtür. Çalışanın motivasyonu düşük ise 

kendisinden başarı beklemek anlamsızdır. Kişinin çalıştığı ortamda, yüksek 

ücret, kariyer, sosyal imkanların yükselmesi gibi beklentileri olabilir. Çalışanlar 

bunlara ulaşmak için hedefler koyarak işine olan motivasyonunu yükseltebilir. 

Hedefin ne olduğundan daha çok bir hedefin olması motivasyonu 

yükseltmektedir (Arısoy, 2007: 64-65). 

3.1.2. Yönetim Açısından Motivasyonun Yeri 

Yönetim açısından örgütlerin elindeki kıt olan kaynakların en uygun biçimde 

kullanılması gerekir. Bu nedenle çalışanların bu kaynakları verimli kullanmaları, 

yönetimin de çalışanı iyi motive etmesi gerekir. Üst yöneticiler yönünden 

motivasyon, iş görenleri farklı kılan, davranışa yönelten etmenlerin ortaya 

konması, bu etmenlerin iş görenlerin davranışlarını neden ve nasıl 

değiştirdiğinin belirlenmesi, sonrasında da pozitif davranışları devam ettirmenin 

nasıl yapılabileceğinin incelenmesine bağlı bir durumdur (Ay, 2006:7). Yönetim, 

çalışanın pozitif davranışlarını ortaya koyduktan sonra bu davranışları devam 

ettirmeye çalışır. Yönetim, negatif bulduğu davranışlardan çalışanı uzak 

tutmaya çabalar. Çalışanın, ruhen ve bedenen gücünün tam olarak üretime 

katılma çabası motivasyonun varlığını devam ettirecektir. Yönetim faaliyetlerinin 

temeli insandır (Kaplan, 2007: 12). Yönetimin, örgütün elindeki kaynakları 

çalışanın motivasyonuna yönelik kullanması temel görevlerinden biri olmalıdır. 
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Çalışanın motivasyonu iyi olması demek, başarının artması demektir. Kişisel 

veya örgütsel hedeflere ulaşmaya çalışan idarecinin, ulusal veya uluslararası 

konjonktüre göre çalışanları motive etmesi gerekir. İdarecilerin iş göreni 

belirlenen hedeflere götürebilmek için mutlaka çok iyi motive olmaları gerekir 

(Arısoy, 2007: 43). İdarenin yapacağı işe kilitlenmesi, hedeflerinden şaşmaması 

örgüt ile idareci arasındaki sıkı bir bağın geliştiğini gösterir. Motivasyon bireye 

özgü bir durumdur, herkes için genelleştirilebilir, tanımlanabilir ve uygulanabilir 

bir tanımı yoktur. Biri için başarı, biri için para, biri için takdir edilmek ve birisi 

içinde övülmek olabilir. Yöneticinin bunu yapması kolay bir şey değildir. 

Motivasyon, çalışanları istenilen amaçlara ulaşmak için yöneticinin olmazsa 

olmazlarındandır (Tunçez, 2007:7). Motivasyonu olmayan yöneticiler, çalışanları 

da iyi motive edemez. Yöneticinin başarısı, motivasyonu sağlamadaki 

başarısıyla orantılıdır. Çalışanların motive olmaması demek örgütün hedeflediği 

amaçlarından uzak olduğu anlamına gelir. İşletmeler istediklerine ulaşmak için, 

idarecilerin ister kendi, isterse işletmenin amaçları için motivasyonlarının yüksek 

olması gerekir. Örgüt eğer yöneticinin motivasyonunu en üstte tutmayı 

başarırsa, personelini bu hedefler doğrultusunda güçlü bir şekilde motive 

ederse çalışanlardan daha fazla faydalanabilir. Yöneticilerin başarısı, 

çalışanların örgütün amaç ve hedeflerini gerçekleştirme konusundaki başarısına 

bağlıdır (Koçel, 2010:619-620).  

3.1.3. Örgütler Açısından Motivasyonun Yeri 

Örgütler kendilerine göre belirledikleri hedefler için mücadele ederler. Bu 

hedeflere ulaşmak için stratejiler belirlerler. Örgütün istediği hedeflere 

ulaşabilmesi için idareciler ile çalışanları zinde tutarak motivasyonlarını yüksek 

tutması gerekir. Örgüt, örgütün amaçları için ter döken çalışanının 

motivasyonunu korumalı ve hizmetin gereklerini yerine getirmek için efor 

harcamalıdır. Şayet çalışanın çabası yeterli değilse işletmede başarılı olamaz. 

Örgüt için motive olan çalışan, yalnızca verilen görev ve sorumluluğu yerine 

getirmekle değil, o verilen görevi doğru şekilde yapmaktır. Çalışanın zamanı ve 

fiziki varlığı satın alınabilir; ancak çalışanın sadakati, güvenirliği ve ruhu satın 
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alınamaz. Çalışanın motivasyonu sağlandığında, çalışanın örgüte olan bağlılığı 

artacak, çalışandan daha fazla verim alınacaktır. Örgütlerde motivasyon;  

 Hizmet sunucuları işletmede tutulmalıdır, 

 Hizmet sunucularının geliştirdikleri icatlarının işletmede kullanmaları 

sağlanmalıdır, 

 Hizmet sunucuların örgütün amacına yönelik üretkenliklerini artırmak için 

çalışılmalıdır (Kesici, 2006: 9). 

Asıl amaçlanan, bireyin temel olan fizyolojik isteklerinin yanında, kendisini 

gerçekleştirme aşamasına kadar götüren motive edici basamaklarda; nazikçe 

görülen bir üslup, gülen yüz, samimi ilişkiler, aynı zamanda mali bir getiri, 

mevki, sorumluluk ve sosyal çıkarlar gözetilerek, örgütün amaç ve hedeflerine 

ulaşmada istek ve heves ortaya çıkarılabilir. Örgütlerde çalışanların ve 

yöneticilerin motivasyonunu sağlamak için çeşitli yöntemler denenebilir.  

3.2. MOTİVASYON SÜRECİNİN AŞAMALARI 

Motivasyonun kendine has bazı aşamaları vardır. Karmaşık gibi görünen bu 

aşama, çalışanların işine olan tutum ve isteklerinin sürekliliğini gösterir. Bu 

sarmal süreç, şöyle ifade edilebilir,  

 Bireyi istenilen gayenin gerçekleştirmesi için yönlendiren, tetikleyici bir 

etkinin oluşması gerekir, 

 Bireyin istenilen hedefe yönelmesi gerekir, 

 Neticede birey istenilen hedefe varmış ve tatmin düşeyine ulaşmış olur. 

3.3. MOTİVASYON İLE İLİŞKİLİ OLAN TEMEL KAVRAMLAR 

3.3.1. Güdü 

Bu yapıda güdülenme kavramı, çalışanı aktif hale getiren önemli bir süreçtir. 

Güdünün tatmin edilmesi güdüyü sonlandırmaz, çünkü güdü, tekrarı olan bir 

döngüye sahiptir. Bu durum döngüsel özellik gösteren bir olgudur (Soykemar, 

2008:3-4). 
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 Gereksinimlerin hissedilmesi, 

 Gereksinim gidermeye yönelik faaliyetlerin olması, 

 Gereksinimin karşılanması. 

Güdünün tanımı bazı kaynaklarda şöyledir; 

İhtiyaçlar algılamak, kişinin haz almasını sağlayan ve onu belli bir amaca 

yönlendiren önemli etken olarak ifade edilmiştir. 

 Kişi için istek haline gelen güdü, onu elde edene kadar geçen bir süreçtir. 

 İhtiyaç duyulan durumun güdüleme yoluyla kişiye güç veren, kişiyi hedefe 

yönlendiren, gösterdiği tutumla etkin ve etkililiği yüksek bir durumdur. 

 Güdülenme, organizmayı herhangi belli bir davranışı gerçekleştirmeye 

yönelik hareketlendiren şeydir. 

 Güdülenme, uzviyeti aktifleştiren, onu harekete geçiren iç uyarışlardan 

dolayı, uyarım isteminin yerine getirilmesidir. 

 Güdü, öğrenilen gereksinimler için organizmayı harekete geçiren 

zorlayıcı güçtür. 

 Güdü, hareketin temeli olan itici kuvvet, enerji olarak tanımlanabilir. 

 Güdülenme, uzviyeti aktifleştiren istenilen hedefe yönelimini sağlayan 

güce denir. 

 Güdülenme, arzulanan isteklerin yerine gelmesi için harekete geçme 

durumu olarak tanımlanır. 

 Bireye enerji veren, bireyin istenilen amaca doğru gitmesini sağlayan 

hareketlerin devamlılığında etkili olan güce, güdü denir. 

3.3.2. Dürtü 

Dürtü ifadesi ilk düşünürlere göre; bireydeki fiziksel enerjinin ortaya çıkması 

olarak ifade edildi. Sonraki düşünürlere göre ise; dürtünün gerçekte uyarılmış 

davranışını sorgulayan bir kavramdı. Günümüz düşünce yapısında bu durum 

şöyledir; kişide mevcut enerjinin birazını ayrıştıran bir durumdur. Dürtüden 

kaynaklı bir enerji olduğundan çok bireyin etkinliği, görüşü savunulmaktadır 

(Yeditepe, 2008: 20-21). Kısaca dürtü, kişide mevcut olan enerjinin beklenmedik 
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bir anda ortaya çıkması durumudur. Dürtüyle ilgili birçok tanım yapılmıştır. 

Bazılarını şöyle sıralamak mümkündür; 

 Dürtünün uzviyeti harekete geçmesi için duygusal bağın zorlayıcı olması 

nedeniyle durdurulamaz isteğini ifade eder. 

 Bir gereksinim ortaya çıktığı anda organizmanın diriliş, uyanış, harekete 

geçme durumuna dürtü denir. 

 Dürtü, aniden beliren güçle, kimi zamanda durdurulamayan bir durum 

olarak ifade edilmiştir. 

 Dürtü, ihtiyaca dayalı içsel bir durum, zihnin bir gereksiniminin farkına 

varması şeklinde ifade edilir. 

 Dürtüyü harekete geçiren, onu temel ihtiyaçların giderilmesini iten 

organizmanın aktifleşmesi durumudur ( Güney, 2012:251).  

 İnsanoğlunun temel ihtiyaçları; acıkma, susama, barınma, cinsel istek vb. 

dürtü şeklinde tanımlanmıştır (Koçel, 2010:619). 

 Uzviyeti istenilen ihtiyacı elde etmesi için zorlayan güç şeklinde ifade 

edilebilir. 

 Dürtü, uzviyetin ihtiyaç duyduğu gereksinimi karşılaması için ani ortaya 

çıkan engellenemez bir durumdur. 

3.3.3. İhtiyaç 

İhtiyaç; bireyin varlığını sürdürebilmesi için ihtiyaç duyulan şeylerin tamamıdır. 

İhtiyaç; yer,  zaman ve durum bakımından değişkenlik arz ederler. Asıl bu 

ihtiyacın giderilmesidir. İhtiyaç ile ilgili pek çok tanım yapılmıştır. Bu tanımlar 

şöyledir; 

 Kişinin öncelikli olarak ihtiyaç duyduğu gereksinimlerine konsantre 

olmadan bunların giderilmesi gerekir.   

 Bireyin kendine has başarı isteğini sağlayan üst düzey etkilere bağlı 

duruma ihtiyaç denilmektedir (Koçel, 2010:619). 

 Bireyi harekete geçiren, ihtiyaç duyduğu eksikliğin olduğu durumda 

mutsuz eden nedenler olarak değerlendirilir (Soykenar, 2008:6). 
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 Bireyin ihtiyacı, organizmanın sağlıklı olacak şekilde yaşamını 

sürdürebilmesi için karşılanması gerekli olan dürtülerin kaynağı olarak 

tanımlanabilir (Kesici,  2006: 37). 

 İhtiyaç, fizyoloji veya sosyoloji ile ilgili, sonradan kazanılmış bir 

gerekliliğin eksik ya da yokluğu karşısında ortaya çıkan duruma denir. 

 İhtiyaç, olmadığı zaman mutsuz eden, olduğunda haz veren her şey 

ihtiyaç olarak ifade edilir. 

 Bireyin ihtiyaç duyduğunu elde ettiğinde zevk aldığı, elde edemediğinde 

umutsuzluğa neden olduğu durumdur. 

 İhtiyaç, organizmanın istediği her hangi bir şeyi ya da hissedilen bir 

eksikliğin oluşması durumunda iç gerilimin ortaya çıkması şeklinde ifade 

edilebilir (Güney, 2005:381). 

 İhtiyaç, uzviyetin istediği ve bedenen, ruhen ve sosyal yönden görülen bir 

durumdur. 

 Organizmada bulunmayan, kişinin varlığını devam ettirebilmesi için 

gerekli olan şeylerin giderilmesine, ihtiyaç duyulan ancak giderilmeyen, hayata 

olumsuz etki eden unsurların bütünü şeklinde ifade edilebilir. 

3.3.4. Başarı Güdüsü 

Başarı güdüsü; kişiye istediği yönde etki ederek, kişinin ihtiyaçlarını karşılaması 

için hislerin oluşmasını sağlar. Bu konudaki bazı tanımlamalar ise; 

 Bireyin, diğerlerine göre başarı düzeyinin yüksek olduğu ve zor olan işleri 

kısa zamanda sonuçlandırdığında, en iyisini yapmak için çabalama yani güçlü 

olma durumunu ifade eder (Köroğlu, 2011: 44). 

 Buradaki başarı, verilen iş ve işlemleri hatasız bir şekilde yerine 

getirmektir. Rekabet koşullarının kızışmasıyla oluşan atmosferde, hataya neden 

olmadan doğru şekilde yönelim durumudur.  

 Başarıyı yakalama, engellerin aşılması, zoru başarma ve kendini 

geliştirme durumu başarı güdüsü olarak ifade edilir. 
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 Bireyden bireye farklılık gösteren başarı güdüsü, şekil şartlarına bağlı 

olarak değişiklik gösterir. Bu farklılığın yanında duygular her bireyde vardır. Bu 

durum başarı güdüsü olarak tanımlanır (Salih, 2005: 91).  

 Kişilerarası rekabete bağlı olarak ortaya çıkan işlerle ilgili zorlukların 

aşılması, bu mücadelenin sonunda başarının sağlanması durumudur. 

 Genel bir tanımla başarı güdüsünü; uzviyeti istenileni alması için belli 

oranda mücadele etmesi ve bunun sonunda başarması durumuna denir. 

3.3.5. Bağlanma Güdüsü 

İnsan sosyal bir varlık olması nedeniyle yaşam içinde başkalarıyla duygusal ve 

sosyal yönden ilişkide bulunur. Bu durumlar arkadaşlıklardan, dostluklara doğru 

giden bir süreçtir. Kişilik özellikleri bakımından, bağlanma güdüsünde, güçlü 

bireylerin sosyal yönleri kuvvetlidir. Bağlanma güdüsü yüksek kişiler, 

zamanlarının büyük bir kısmını aileleriyle geçirmeyi düşünmektedirler. Kurum 

içinde yapılacak idari yapılanmaların olmasını istemezler. Yeni yapılanmalar 

beraberinde yeni kurallar getirecektir. Buda çalışma ortamında bu tarz kişilerin 

ilişkilerine zarar vereceği düşüncesi yaratmaktadır (Aydın, 2007:33). Bu bireyler 

arkadaşlık bağları yüksek olduğu için bu durumu muhafaza etmek isterler. 

Yaptığı işi pek önemsemezler. Bağlanma güdüsü ile ilgili yapılmış bazı tanımlar 

şöyledir: 

 Bağlanma güdüsü, bireylerin birbirleri arasında bağ kurma dürtüsüdür  

 Bireyin sosyal bir varlık olarak çevresindekiler ile yaşama isteğine 

bağlanma güdüsü denir. Kişinin gelişimi ailede başlar, kişi doğumundan, 

ölümüne kadar geçen zamanda aile ve çevre ile iletişime geçer. Güven ilkesi 

anne ve aile üyelerine oradan da çevresine doğru hareket eder. Burada kişi 

ister aile ister çevre olsun bir şekilde onlarla ilişki kurar. Kişi bunları kendi 

içgüdüleri ve sonraki aşamada sosyalleşmenin getirdiği güdüyle yapar. Bu 

gelişmeler ışığında kişide bağlanma güdüsü gelişir. Çevresiyle kurmuş oldukları 

bağı korumak gibi güdüleri vardır. Bağlanma güdüsünü kaybetmek istemezler, 

mevcut ilişkilerini sürdürmek için çaba harcarlar (Güney, 2012:251).   
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3.3.6. Yarışma Güdüsü 

Kişiyi aktifleştiren onu başarıya taşıyan güç yarışma güdüsüdür. Bireyler, 

yaşamları boyunca sürekli bir yarışma halinde olurlar. Bu durumda kişiyi vitrine 

taşıyan, istediklerine ulaşmayı sağlayan, kendilerini daha üst mevkilere getiren 

bir güdüdür. Bireyin bu tarz harekete motive olmasını sağlayabilir, ancak bazen 

de tam tersi durumla karşı karşıya kalabilir. Çalışma arkadaşları arasında 

çekişmelere neden olabilir. Ortaklıklar söz konusu ise, ortaklığın bitmesine 

varan olumsuzluklar yaşanabilir. Eğer kişiler bu güdüleri kendi kendine 

denetleyebilirlerse motive olmaları daha kolay olacak ve örgüt başarısına katkı 

sağlayacaktır. Eğer bu güdüler denetim altına alınamazsa, kendi aleyhlerine bir 

durum oluşur ve dolayısıyla kuruma da zarar verici olur. Kişinin yarışma güdüsü 

aşırı ise, kuruma ve çalışanlara olumsuz etkide bulunabilir. 

3.3.7. Güç 

    Güç; belli bir işi yapmanın veya yerine getirmenin hızına denir. Gücün bazı 

tanımları şöyledir; 

 Bireyin,  amaçlarını gerçekleştirmek için bunu birileri üzerinde yerine 

getirmesi gerekir. Bunun içinde bir gücü elinde bulundurması gerekir, bu güç 

olarak ifade edilebilir (Güney, 2012:252).   

 Kişi istediklerini birilerine yaptırmak için, onların istemi doğrultusunda 

yönlendirmesi durumu, güç olarak değerlendirilir (Koçel, 2010:553).  

 Gücün bir başkasını istediği şekilde kontrol edebilir olması, onların 

davranışlarını istediği şekilde yönlendirebilme kabiliyeti olarak değerlendirilebilir. 

 Güç, kişiye bir şeyler yaptırabilme yeteneğinin ispatına denir. 

 Bir iş veya eyleme neden olan maddesel ve bedensel kuvvete dayanarak 

yer değiştirmesine güç denir. 

 Güç, bir kişinin bir başkasını kontrol edebilme ve etkileyebilme 

kapasitesine denir. 
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Güç ile ilgili genel bir tanımlama yapılacak olursa; herhangi birinin, birilerine bir 

şeyler yaptırabilmesi veya bir işi yapması, yerine getirmesi onu etki altında 

bırakabilmesi için sahip olduğu kudret, güç olarak tanımlanabilir. 

3.3.8. Moral 

Moral, bir insanın ruhsal gücü, yürek gücü, maneviyatı olarak tanımlanır. Bir 

kavram olarak moral; bireyin çalıştığı grup içinde ancak gruptan bağımsız olarak 

yaşadığı kişisel duygu ve yaşantısı olarak söylenebilir. Manevi güç, çalışılan 

ortamda diğer bireylere zarar verme ya da zarar vermeme şeklinde ifade 

edilebilir bir süreçtir. Maneviyat gerçekte içinizde hayat bulan duygunun dışa 

yansıması olarak gösterilir. Moral farklı şekillerde ifade edilebilir. Bireye göre 

moral; iş yapma isteği, olumlu, özgüveni, huzuru, mutluluğu, çevreye uyum ve 

kurum içinde etkin çalışma isteği olarak düşünülürken, kurumsal olarak 

değerlendirildiğinde, kurumun amaç ve istekleri doğrultusunda fedakarlık ederek 

iş üreten olarak görülmesidir. Manevi güç, kurum için farklı bir etki yaratırken, 

bireyde farklı şekilde kendini göstermektedir. Manevi güçle ilgili şöyle tanımlara 

yer verilmiştir; 

 Manevi güç, kişiyi veya kurumu etkisi altına alan bir durum olarak ifade 

edilebilir (Yeditepe, 2008:6) 

 Manevi güç, örgütün amaçlarını yerine getirmede istekli görülmesi 

yanında, çalışmadan aldığı doyumu ifade eder. 

 Manevi güç, toplumda kişilerin tutumlarını değiştiren ve yönlendiren 

kaidelerin tamamıdır. 

 Manevi güç, her türlü aksaklığa karşı manevi değerlerin getirdiği direnme 

gücü, moral gücü olarak ifade edilebilir.  

 Manevi güç, bir topluluğun bir amaç etrafında toplanması ile elde edilen 

değerin korunması için ahenkle sürdürülmesidir. 

     Genel olarak manevi güç, iç dünyamızda ürettiğimiz duyguların dışa vurumu 

olarak ifade edilebilir. 
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3.3.9. İş Tatmini 

Latin dilinde “satış” manasında batıda ise, “yeterli” manasında ifade edilen 

doyum kelimesi Arap dilinde “kuşkusu olmayan kandırılmış memnun” 

manasında ve Türkçede ise tatmin kelimesinin anlamı şeklinde ifade edilmiştir 

(Arısoy, 2007:73).  İş doyumu hakkında yapılan tanımların bazıları şu şekildedir; 

 İş doyumu, iş görenin çalışmalarına gösterdiği hassasiyet ya da 

duyarsızlık, çalışmasına duyduğu iyi veya kötü duygu gösterimidir. İş doyumu 

kişinin mesleğine olan inancının verdiği emekle ölçülür.  

 Kurum ile çalışan arasında işe ilgili bir bağ vardır. Çalışanın işine 

gösterdiği özen beraberinde duygusal bağında oluşmasına neden olur. Oluşan 

bu duygunun iyi ya da kötü olma düzeyini gösterir.  

 İş doyumunda ana unsur iş görenlerin işinden ne kadar zevk aldığının 

bilinmesidir. İş tatmini bireyin severek yaptığı işle ilgili nazarı olarak, işle olan 

bağının duygu yükü şeklinde tanımlanabilir  

  İş tatmini, çalışanların çalışma ortamından kaynaklanan maddi ve 

manevi faktörlere karşı gösterdikleri olumlu veya olumsuz reaksiyonlar olarak 

ifade edilir (Ay, 2006:52). 

  Kişinin yaptığı işten duyduğu haz, gurur ve yaşadığı mutluluk iş tatmini 

olarak tanımlanabilir. 

  İşletmede yapılan işin özellikleriyle çalışanın taleplerinin birbirine uyduğu 

zaman gerçekleşen ve çalışanın yaptığı işten duyduğu memnuniyeti belirleyen 

ifadeye iş tatmini denir. 

  İş doyumu, bireyin işin kendisine veya çalışma şekillerine karşı 

gösterdiği duygusal tepkiye denir (French, 1998:109). 

 İş doyumu, iş görenin işinden kazandığı para, maddi olarak bir çıkardır. İş 

görenin aynı ortamda bulunan çalışanlarla ahenkli bir şekilde üretilen ürünün 

getirdiği mutluluğun bir sonucudur. 

 İş doyumunda,  kişi ürettiği üründen yaptığı işten mutluluk duyacaktır. 

  İş doyumu, bireyin kendisini tatmin eden işini duygu ve sevgi olarak ifade 

edilmesidir (Özalp, Kırel, 2009:76). 



75 

 

 

 

Bireyin işine duyduğu haza, gösterdiği sevgi düzeyine istenilen veya 

istenilmeyen tecrübeler neticesinde ortaya çıkan duruma iş tatmini denir. 

3.4. MOTİVASYON KURAMLARI 

Motivasyon sürecini anlamak ve açıklamak için birçok kuram geliştirilmiştir. 

Literatürde bu kuramlar genel olarak “Kapsam Kuramları” ve “Süreç Kuramları” 

başlıkları altında incelenmiştir. 

3.4.1. Kapsam Kuramları 

Kapsam kuramlarının odak noktası, bireysel gereksinimlerdir. Gereksinimler 

fizyolojik ve sosyal psikolojik olarak ikiye ayrılır. Fizyolojik gereksinimler yemek, 

uyumak, dinlenmek vb. gibi temel gereksinimlerdir. İkincil gereksinimler ise, 

düşünce ve duygularla ilgili olup zamanla kazanılırlar. Bu yaklaşıma göre 

çalışma yaşamında istenmeyen iş davranışlarının, düşük performansın, iş 

doyumsuzluğunun ortaya çıkmasının nedeni, çalışanların gereksinimlerinin 

karşılanmamasıdır (Tınaz, 2005:8). 

3.4.1.1. Abraham Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı 

Abraham Maslow, hastane ortamında yaptığı gözlemlerde birey davranışlarını 

etkileyen ana unsurların ne olduğunu, gün ışığına çıkarmak istemiştir. 

Maslow’un ortaya koyduğu ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramı motive olma 

gereksinimine göre en fazla ve en yaygın kullanılan bir yöntemdir. 

Maslow ortaya koymuş olduğu araştırmasıyla, insanoğlunun doğuştan gelen 

bazı temel ihtiyaçlara gereksinimi olduğunu göstermiştir. Bu ihtiyaçlar, belli 

dönemler içinde davranış haline geldiğini göstermiştir. İhtiyaçlar, belli bir düzen 

içinde sıralanmıştır. Bunlar en alttan en üste doğru belli bir hiyerarşiye göre 

sıralanmaktadır. İnsanoğlu en alttaki ihtiyaç giderildiği zaman, bir sonraki 

gereksinime yönelecektir. Maslow alt düzeydeki ihtiyaçları doyuma ulaştıkça, bir 

üstteki ihtiyaç için harekete geçer. Maslow hiyerarşi zincirini beş temel üzerine 
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inşa etmiştir. Bu ihtiyaçları; fizyolojik, güvenli, sevgi ve ait olma, saygı görme 

ihtiyacı ve kendini gerçekleştirme ihtiyacı olarak belirlemiştir.  

Belirlenen ihtiyaçlar hiyerarşisinin iki temel varsayımı bulunmaktadır. Bu 

varsayımın ilki bireyin gösterdiği her tepkinin, kendisine ait olan bazı 

gereksinimlerin karşılanması doğrultusunda olmasıdır. İkinci varsayımda, 

ihtiyaçların belli bir sıraya göre olmasıdır. Buna göre bireyin ihtiyaçları belirli bir 

hiyerarşiye sahiptir. Maslow bireyin üst düzeydeki ihtiyaçlarının, alt düzeydeki 

temel ihtiyaçları karşılanmadan giderilemeyeceğini savunur. Maslow bunu 

açıklamak için ilkel insan figürünü kullanır. İlkel insan yaşamak için önce yemek, 

içmek ve cinsellik gibi fiziksel ihtiyaçlarını giderir. Bunları giderdikten sonra doğa 

koşulları gibi dış etkilerden veya vahşi hayvanlardan korunmak için güvenlik 

ihtiyacını karşılamak ister. İlkel insan güvenlik ihtiyacını karşılamak için mağara 

ve/veya barınaklarda yaşamayı seçmiştir. Güvenlik sorununu çözen ilkel insan 

çevresi ile ilişki kurma ihtiyacı hisseder. İlişki ve sevgiye olan inançtan emin 

olduktan sonra başarı ve özsaygı gibi gereksinime ihtiyacı duyar. İlkel insanlar 

kendini geliştirmek için koşulları zorlar. İnsanlar ihtiyaçları karşılandığında bir 

seviyede durmaz. Bir üst seviyedeki ihtiyacı gidermek için çaba sarf eder 

(McClelland, 1987: 41). 

Maslow, ihtiyaçları hiyerarşik olarak belli bir sıraya sokarak (fiziksel 

gereksinimler, güvenlik gereksinimler, sosyal gereksinimler, kendini gösterme 

ve kendini gerçekleştirme gereksinimleri) sıralamıştır. Kişi güncel olarak hangi 

seviyede olduğunu anlamak ve bir üstteki basamakta isteklerini tatmin etmeye 

yönelir (Robbins, Judge, 2007:187-188). 
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Şekil 1: Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşisi Piramidi 

 

Bu gereksinimleri şöyle tanımlanabilir;  

 Fizyolojik ihtiyaçlar: Nefes alması, yemesi-içmesi, uyumak, sevmek-

sevilmek gibi yani temel ihtiyaçlarının olduğu görülebilir, 

 Güvenlik ihtiyaçları: bireyin ailesiyle ve sevdikleriyle güvenli olarak 

kendilerini görmeleri gibi bireyler güvenlik ihtiyacını sorgular ve önlemler için 

girişimlerde bulunurlar. 

 Ait Olma ve Sevgi İhtiyacı: Diğer bireylerle diyaloga geçme, kabul 

görme, bir yere ait olma gibi sosyal ihtiyaçlar bulunmaktadır. Bu basamakta yer 

alan ilişkiler de önemlidir. Çünkü sosyal anlamda bir ortamda kabul görmek, 

arkadaşlıklar kurmak önemlidir. 

 Diğer İhtiyaçlar: Diğer bireylerce kabul görmek, başarı ve yetenekli 

olduğunu göstermek, kendine olan güveni ve bazen de belli bir popülariteyi 

sağlıyor olmak, birey için değerlidir. Kişi ortaya koyduğu çalışmalarıyla genel 

olarak beğenilmeyi ister. Birey, ürettikleriyle başarı sağlayabilecektir. 

 Kendini Gerçekleştirme Gereksinimi: Bireysel doyum, bireyin 

yeteneğini ortaya koyması olarak sıralanabilir. Bireyin kendini tamamlama 

ihtiyacı yer almaktadır. Bu aşamada, kişi sahip olduğu potansiyelin 

geliştirilmesini ve yaratıcılık yönündeki ihtiyaçlarının ortaya konmasını ister. 

Abraham Maslow, bireylerin ihtiyaçlarının farklı olduğu, tüm maddelerin 

oranlarının herkes için farklı olabileceğini düşünerek ortalamalarını yüzde 
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oranlar şeklinde göstermiştir. Bir bireyin ortalama ihtiyaç duyulan fizyolojik 

gereksinimlerin % 85’ini, güvenlik gereksinimlerinin % 70’ini,  sosyal 

gereksinimlerin % 50’sini, kendini gösterme gereksinimlerin % 4 0’ını, kendini 

gerçekleştirme gereksinimlerin % 10’unu alarak belli bir doyum düzeyine 

ulaşılacağını belirtmiştir (Hellriegel, Slocum, 1978:441-443).  

3.4.1.2. Aderfer’in ERG Kuramı 

Clayton Alderfer,  Maslow’un gereksinimler hiyerarşisini belli bir süzgeçten 

geçirerek, özellikle örgütsel ortamdaki insan ihtiyaçlarına yönelik kıstasları olan, 

ERG baş harflerinden oluşan teorisi olarak tanıtmıştır.  Alderfer gereksinimleri 

üç ana unsura ayırmıştır (Alderfer, Schneıder, 1973:490).  ERG (Existance,  

Relatedness, Growth) bu üç grubun İngilizce isimlerinin baş harfleridir.  Alderfer 

gereksinimleri beş seviyede değil de üç seviyede sıralamıştır. Bu teoriyi 

günümüze adapte etmiştir. Bu motive yöntemi; var olma, ilişkide bulunma ve 

gelişme gereksinimi, ERG olarak sıralanmıştır. 

Kategoriler:  

 Var olma (Existance) ihtiyacı,  

 Aidiyet (Relatedness) ihtiyacı,  

 Gelişme (Growth) ihtiyacı, 

Bu kategorileri kısaca açıklamak gerekirse;   

Var Olma İhtiyacı: İnsanoğlunu temel fizyolojik ve besinlere olan gereksinimi bu 

yapı içinde yar alır.  Abraham Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde yer alan birinci 

ve ikinci grupta belirtilen, fizyolojik ve güvenlik istemleri bu gruba eşdeğer olarak 

alınabilir. Acıkmak, susamak, birey güvenliği vb. sıralamak mümkündür.   

İlişki İhtiyaçları: Bu ihtiyaçlar, diğer kişilerle bir arada bulunma, sosyal 

ilişkilerde bulunma ihtiyacıdır. İnsanoğlunun sosyal bir varlık olması nedeniyle, 

diğer bireylerle iletişime geçmek ister. İnsanın ihtiyaç duyduğu, karşılıklı duygu 

ve düşüncelerin paylaşılması gibi istemler zinciridir. Bu durum Maslow’un sosyal 

ihtiyaçlarıyla uyumluluk göstermektedir. 
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 Gelişme Gereksinimi:  Kişinin kendini geliştirme gereksinimidir. İş ortamında 

veya aile içinde ürettiği ürüne ve kendisine saygı duyulmasını ister. Saygınlık 

ihtiyacı ve kendini gerçekleştirme ihtiyacının kuramcısı Maslow’un hiyerarşisine 

uyumlu olduğu görülmektedir. Bunların sonuç itibariyle motivasyonu etkileyeceği 

ve motivasyon üzerinde etkin olacağı varsayılmıştır. 

3.4.1.3. Herzberg’in Çift Faktör Teorisi 

Frederick A. Hezberg 1960’lı yıllarda yapmış olduğu kuram geliştirme 

çalışmasında, Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisini geliştirerek çift faktör kuramı 

olarak ifade etmiştir. Tezinin adını “çift faktör kuramı” olarak belirlemiş ve bu 

kuramı desteklemek için birçok bilimsel alanda makale, dergi aracılığıyla 

benimsetmeye çalışmıştır. Herzberg, kişinin örgütteki davranışlarını etkileyen 

unsurları iki gruba ayırmıştır. Bu iki etken çalışanların güdü düzeyini etkiler. 

Birinci etken içsel ve ikincisi dışsal faktörler olarak sıralanmıştır. İçsel faktörler; 

sorumluluk, saygınlık ve kendini gerçekleştirme gibi güdüleme faktörleridir. 

Dışsal faktörler ise; Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisini fizyolojik ihtiyaçlar, 

güvenlik ihtiyacı, sosyal ihtiyaçlar ve kendini gerçekleştirme gibi basamaklar 

yanında dış çevrede, çalışma karşılığı alınan ücret vb. gelirler örgütsel 

politikalara bağlı uygulamalardır (Yüksel, 2000:139). Hezberg kuramı; sağlıklı 

çalışma ortamı ve buna bağlı motivasyon etmenleri olarak sıralanabilir. İşyeri 

sağlığı ve güvenliği olarak ifade edilen yerin kişilerin iş ortamında; risk 

yaratacak, fiziki mekan ve psikolojik etkilerin zarar verme düzeyini göstermeye 

çalışmıştır. Güdüleyici faktörler; Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisiyle çok 

benzer olduğu ve örtüştükleri söylenebilir. 

3.4.1.4. McClelland’ın Başarma Teorisi 

McClelland, sosyal bir varlık olan insan aile ve çevresi ile iletişim halindedir. Bu 

durum karşısında birey ilişki düzeyini ilerletmek, paylaşımlarda bulunmak ve 

ürettiği bazı şeyleri diğer bireylerin beğenisine sunmaktır. Tabi burada becerileri 

sayesinde kabul görmek ve takdir edilmek ister. Bu gereksinimler bireyin doğası 
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gereği gelişen bir durum olarak ifade edilebilir. McClelland yaptığı çalışmada, 

gereksinimleri belli testlerle ölçmeye çalışmıştır. Yapılan ölçüm sonuçlarına 

göre, gereksinimleri üçe ayırmıştır. İnsan gereksinimleri şöyledir; başarı 

sağlama, güçlü olma ve ilişki kurma gereksinimi (Pekel, 2001: 13-16). 

Başarma İhtiyacı;  Pek kolay olamayan bir şeyi başarması ve bu başarıyı daha 

yüksek seviyelere taşımandır. Üstlenmiş olduğu karmaşık görevi yerine 

getirirken, diğerlerini geride bırakma isteği göstermesidir (Pekel, 2001: 13). 

İlişki Kurma İhtiyacı; İnsanoğlu hayatını tek başına sürdüreme, toplumsal bir 

özelliği olan diğer kişi ve gruplarla ilişki kurmak isteyen, olumsuzluklardan 

kaçınır ve içten dostluklar kurma ihtiyacı hisseder. Bu beklentiler içinde olan bir 

kişi, kuşkusuz bu durum insandan insana fark eder. Kimisi çevresinde ilişki 

kurabileceği bireylerle olmak, güzel şeyler paylaşmaktan zevk alabilir. Kimisi de 

sorunlarını bir başlarına çözmeye çalışırlar. Eş dost ve yakın akrabaları dışında 

kimseyle ilişkiye geçmezler (Eren, 2000: 501). 

Güçlü Olma İhtiyacı; İnsanoğlunun doğası gereği çevresini yönetmek önemli 

isteklerinden biridir. Gücü elinde bulunduran kişi, otorite kaynaklarını 

genişletmek, başkalarını baskılamak,  dıştan gelecek etkilere karşı gücünü 

korumak, kişileri kontrol altına almak, sorumluluk alanı içinde davranışlar 

göstermek çabasındadır (Pekel, 2001: 13-16 ). 

3.4.2. Süreç Kuramları   

Bu kuramlar, bireylerin farklı özellik göstermesi, görüşleri ve değer yargıları aynı 

olmayan, motive edilmeleri genellikle gereksinimlere dayalı hareketi oluşturan 

güdü, başarı gibi etmenlerin süreç açısında aynı olduğunu ileri sürmüşlerdir 

(Dinçer, Fidan, 1999:312). Süreç kuramları, bireyi harekete geçiren 

etmenlerden biri olarak ifade edilebilir. İçsel etmenler yanında, birçok dışsal 

etmende bireyin tutum ve davranışı ile motivasyonu üzerinde rol oynamaktadır. 

Bireyleri bu gruplamaya dahil eden teorilere göre, bireylerin en çok istedikleri 

şeylerin ne olduğu, hangisinin daha çok motivasyonunu sağladığına 

bakmışlardır. Birey göstermiş olduğu davranışı, yeniden aynı davranış 

tekrarlama durumunun nasıl sağlanacağı soruları üzerinde duran ve o soruları 
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neticelendirmeye çalışan kuramlar, süreç teorileri olarak ifade edilebilir. Bireyi 

harekete geçiren etmenlerden sadece birisinin bu davranışa neden olduğu 

durum, süreç kuramı olarak değerlendirilir (Koçel, 2003: 644-671).  

Bireylerin hangi hedefler için motivasyonlarını neye göre sağladıkları sorusuna 

cevaplar aranmasıdır. Belli davranışlar içinde olan birey, göstermiş olduğu 

davranışı bir sonraki seferde tekrar gösterebilir mi? Sorusuna süreç kuramları 

cevap bulmaya çalışır. Süreç kuramları gereksinimlerin bireyi harekete 

geçirenler içinde sadece bir tanesi olarak değerlendirilmektedir. İçsel etmenlerin 

yanında dışsal etmenlerde bireyi etkilemektedir. Bu etmeler bireyin 

motivasyonunun üstünde bir hayli etkili olabilmektedir. Burada süreç kuramları, 

Vroom’un Beklenti Kuramı, İşlevsel Pekiştirme Kuramı, Adams’ın Hakkaniyet 

Kuramı, Locke’in Amaç Kuramı olarak sıralama yapılabilir. Süreç kuramlarının 

önde olanları; bekleyiş, eşitlik, amaç, atıf ve davranışsal şartlanma yaklaşımı 

olarak ifade edilebilir.   

3.4.2.1. B.F. Skinner’ın Sonuçsal Şartlandırma Kuramı 

İşlevsel Pekiştirme Kuramı, isteğe bağlı gösterilen bir tepkidir. B.F. Skinner 

bireyin davranışı kendinden dürtü değil de dışarıdan belirlediğini 

göstermektedir. Bireyin etkilenmesine neden olan çevresel ödül gibi güçlendirici 

faktörlerin elimine edilmesi halinde güdülenmesi sağlanabilir, şeklinde 

savunmuştur. Davranışların etkileri üzerinde durulmaz, sonuçları üzerinde 

durulur. İnsanın davranışlarını yönlendirmesi çevreden aldığı tepkilere bağlıdır. 

İnsan davranışlarını pekiştirmek ya da düzeltmek için kullanılan pekiştirme 

araçları; olumlu, olumsuz pekiştirme, son verme ve cezalandırma olmak üzere 

dört grupta toplanabilir (Yüksel, 2004:145-147). 

Olumlu Pekiştirme: Kişi, eğer istenilen bir davranışta bulunursa bu davranışı 

tekrarlaması için, bu duruma özendirmek gerekir. Burada kullanılacak araçların 

birden fazla ödüllendirme seçeneğinin kullanılmasıdır. İçsel ve dışsal 

ödüllendirme yöntemleri vardır. İçsel ödüllendirme, kişi ne kadar yaptığı işten 

zevk alması, ürettiği bir şeyden doyum alması, gösterdiği yetenekten dolayı 

saygınlığın arması gibi duyguları sağlamış olsa da kişinin dışındaki yönetsel 
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yapılar başarısına destek vermektedir. Alınan bu tedbir ve kaynaklar kişi lehine 

kullanılmaktadır. Burada önemlilik gösteren doyumu kendi iç dünyasından 

gelerek hisseden kişi, bunu işine vererek devamlı hale getirir. Dıştan gelen 

ödüller kişinin, başarı düzeyini arttıracak maddi ve manevi değerler, yönetimin 

desteklemesi biçiminde olumlu pekiştirme sağlar. Bu pekiştirmeler; terfi, prim, 

zam ve ikramiye şeklindeki ödüller olumlu pekiştirme olarak etki yapar (Eren, 

2004:544-546).    

Olumsuz pekiştirme: İstenmeyen bir davranışı engellemeye çalışmaktır. Böyle 

durumlarda yönetimin amacı kişiye, davranışının istenmeyen bir davranış 

olduğunu hissettirmektir. Başka bir şekilde ifade edilecek olursa, kişi tarafından 

yapılmak istenmiş veyahut daha önceden yapılmış davranışların, tutumları 

engellemek, istenilen davranışlara yönlendirmesi için alınması gerekli 

tedbirlerdir. Buradaki davranışı hisseden kişi aynı davranışı tekrar etmekten 

çekinecektir (Yüksel, 2004:145-147). 

Son verme: İstenmeyen davranışsal bir durumu yok etme ya da meydana 

gelmesini tamamıyla önlemeye yönelik alınan tedbirlerdir. Yani istenmeyen 

davranış tekrarlanmadığından pekiştirme süreci de olmayacaktır. Böylece ceza 

söz konusu olmaz. Asıl olan; kişiye davranışının işletmeden, gelecek ile ilgili 

isteklerine sekte vurulacağını bilmesi sağlanmalıdır. Buradaki istekler; zam 

beklentisi ve bir mertebe geçme gibi istekler olabilmektedir (Tütüncü, 

Küçükusta, 2008:16). 

Cezalandırma: Kişinin olmasını istemediği davranış ve tutumlar nedeniyle 

cezalandırılmasıdır. Ceza kavramı, motivasyonu düşüren, manevi gücün 

bozulmasına neden olan durumların ifadesidir. Ceza, kişi üzerinde olması 

istenmeyen davranışların lav edilmesi için etkili bir yöntem olmasına karşın, 

yapıcılık özelliği yoktur. Cezalandırmada, belirtilen sebeplerden dolayı, 

pekiştirilmesi istenilen davranışlarda ödül çok önemli bir yapıya sahiptir 

(Tütüncü, Küçükusta, 2008:16). 

 

 



83 

 

 

 

3.4.2.2.  Vroom’ un Beklenti Kuramı 

Motivasyon konusunda gittikçe önem kazanan kuramların başında bekleyiş 

kuramı (beklenti) gelmektedir. Bu kuram 1960’lı yıllarda Victor H. Vroom 

tarafında geliştirilmiştir (Koçel, 2007:494). 

Vroom kuramı, motivasyonun kişilerin görevleri yerine getirme yetenekleri ve 

arzulanan ödülleri alma konusundaki beklentilerine bağlı olduğunu öne 

sürmektedir. Beklenti kuramı, ihtiyaçların ve ödüllerin türleri ile değil, kişilerin 

ödülleri almak için geliştirdikleri düşünce süreciyle ilgilenir. Bu kuram, kişinin 

gösterdiği gayretle elde edilen kişisel yüksek performans ile bağlantılı 

sonuçlarının istenmesi arasındaki ilişkilere dayanmaktadır. Eğer, çalışanlar 

göstermiş oldukları yoğun emek ve çaba sonucu istediklerini elde 

edemiyorlarsa, bu durumun sonucu olarak motive olmaları mümkün 

olamamaktadır. Bu durumda önemli olan, sonuçların iş görene göre değeri 

açısından önemli olmasıyla; verilen emek, çaba ve başarı sağlamaya yönelik 

motive olma düzeyi artacaktır. Verilen emek ve çabanın etkin bir başarısı için 

sunulan ödül, iş gören için bir anlam içermiyorsa, motivasyonu da doğal olarak 

düşecektir. Beklenti kuramı, önceki motivasyon kuramlarından farklı olarak 

geliştirilen üç önemli temele dayanmıştır (Ertürk, 2009:149). 

 Birinci varsayıma göre, insanoğlunun bir davranışının ortaya çıkmasına 

neden olması, bireyin kendine has özellikleri ve dış ortamdan gelen etkilere 

göre bulunur ve yönlendirme yapılabilir. Bireysel özellikler ile çevresel etkiler, 

kişinin davranışları üzerinde çok fazla bir etkiye sahip değillerdir. Bireyler 

katılmış oldukları kurumlara bireysel özellikleri yanında psikolojik yapılarını da 

yansıtırlar. Bireyin burada kast edilen psikolojisi, deneyimi, bakışı, işe olan 

yatkınlığı gibi kuruma sağlayacağı yararları olarak sıralamak mümkündür. Bu 

etkenlerin bütünü kişinin çalışma ortamına ne şekilde katkıda bulunabileceğini 

belirler.  

 İkinci varsayıma göre, bir birey, diğer bireylerden her zaman farklılık 

gösterir. Bu farklı olma durumu gereksinimleri de farklı kılmaktadır. Rastgele 

görülen bu farklılıklar, bireyin gereksinimlerine şiddetine göre değişen rutin bir 

araştırmanın sonucudur.   
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 Üçüncü varsayıma göre, bireylerin istemi durumunda, bireyler olasılıklar 

arasından ödülleri algılayabilmeleri sayesinde hangisini seçeceğini bilirler. Bir 

başka şekilde ise, bireyler istedikleri ödüllere bağlı olarak davranışta bulunurlar. 

Bireyi ödülle yönlendiren şey arzuladığı ödülü almak için çabalamasını ifade 

eder. İstenmeyen ödüllere ilgi duyulmaz, her hangi bir davranış gösterilmez. 

3.4.2.3. Porter ve Lawler Kuramı 

Çalışma ortamının ana unsuru motivasyon olan bir çalışmada, başarım ile iş 

doyumunun birbirleriyle ne oranda ilişkilerinin olduğu yönünde karşılaştırma 

yapılmıştır. Bu model özellikle Vroom’un kuramını geliştirerek son haline 

getirmiştir (Baysal, Tekarslan, 2004:164). Porter-Lawler içsel ve dışsal 

ödüllerden bahseder. Bireyin bakış açısına göre ödül değerlendirilirken; 

diğerlerine göre yapılan mukayese hakkaniyete uygunluğu kişinin algılamalarına 

dayalı olup olmadığına dayanır. Verilecek mükafatın hakkaniyete uygun 

görülmesi bireyin performansına bağlı olarak değişir.  Şayet bireyin fiilen aldığı 

ödül, karşılaştırma sonucu alması gerektiğine inandığı eşit ödülden az ise kişi 

tatmin olmayacaktır (Baysal, Tekarslan, 2004:165). Bilgi, beceri, çaba, 

benimsenen rol farklılıklarına göre başarım düzeyine bağlı olarak ödül ile 

mükafatlandırılacaktır. Sözü edilen ödül, içsel veya dışsal şeklinde 

düşünülebilir. Burada önemli etken Vroom kuramına göre, algılanan eşit ödül 

değişkenidir. Yani çalışanlar kendi performansı ile başkalarının performansını 

kıyaslarlar. Birey, kendi performansının nasıl bir şekilde ödüllendirilmesi 

gerektiği konusunda bir bilgiye ulaşır. Burada önemli olan çalışanların 

beklentileri ile verilen ödül arasında bir dengenin kurulması ve verilen ödülün 

adil olmasıdır (Ataman, 2001: 449). 

3.4.2.4. J. Stacey Adams’ın Eşitlik Kuramı 

J. Stacey Adams, kişi kendisi ile bir başka kurum/kuruluşta çalışanla 

karşılaştırılmasına dayanır. Burada yaptığı işin bir başkasının yaptığı işin eşitlik 

ve/veya eşitsiz mi olduğuyla ilgilidir. Yaptığı araştırmalarda kişilerin aldığı 
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ödüllerle diğerlerine verilen ödülü her zaman kıyasladıkları ve kendilerine layık 

bulunan ödüllerin birbirine yakın başarıya sahip olan kişilerle ne miktarda 

benzerliği bulunduğunu tespit etmeye uğraştıklarını göstermişlerdir. Bu 

kıyaslamalarda kişiler kuruma sağladıkları katkılar ya da öğelerden emek, zeka, 

bilgi, deneyim ve yetenekleriyle bunlarla bağlantılı gösterdikleri eforlarını 

sunmaktadırlar. Kurumdan kazandıkları ödüller; para ve kariyerde yükselme, ek 

ücret gibi sosyal destekler idari görevler ve kazançlar ile iş sağlığı ve iş 

güvenliği, çalışma ortamını daha iyi hale getirme ve bunun gibi koşulların 

gelmesidir. Birey, ödülün adil olması için bu iki durumun kendileri arasındaki 

değerlerini mukayese etmektedir. Eşitliğin olmadığı durumda ödül terazisinin 

ayarının oynadığı ve bir tutarsızlığın olduğu görülür (Eren, 2004:543). Bu 

kuramın ortaya çıkmasında; çalışanların çalışma etkileşimlerinde, aynı 

davranım uygulanması isteğinde olmaları ve bu isteğin motivasyon üzerine etkili 

olduğu noktasıdır. Kuram, birey, karşılaştırma, girdiler ve çıktılar olarak dört ana 

kavramdan kaynaklanmaktadır. 

 Kişi: Kişinin aynı haklardan yararlanma veya yararlanmama durumunu 

idrak etmesi, 

 Karşılaştırma: Kişi yaptığı işin bedeline karşılık verilen ödülleri, birey ve 

grupla karşılaştırma yeteneğidir. 

 Girdiler:  Yaş, cinsiyet, eğitimi, tecrübesi vb. bireyin işine taşıdığı 

kendine has özellikler,  

 Sonuç: Kişinin işten elde ettiği, kendini gösterme ve ücret vb. ödüller 

(Can, 1999:182-184). 

Adams’a göre bireyin motivasyonu, iş alanında kedisini eşit ya da eşit değil 

şeklinde hissetmesiyle ilgilidir. Birey çabasının neticesini diğerlerinin çabalarının 

neticeleriyle kıyaslar. Kıyaslama çoğunlukla bir tahmine yol açar. Birey 

kendisine düşen payı benzer seviyede gördüğü bireylerin payıyla kıyaslar. 

Hissettiği dengesiz durumlar için dengesizliği ortadan kaldıracak şekilde 

davranmasıyla neticelenir. 

Eşitlik Kuramı, bireyleri motivasyonuna yönelik sosyal adaletin kullanılma 

yöntemini açıklar. Şayet bireyler benzer gayret neticesinde kazandıkları ile 

diğerlerinin kazandıklarının dengede olduğunu fark ederse kendilerine benzer 
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şekilde davranış gösterildiğini hissederler ve motivasyon seviyeleri yükselir 

(Barutçugil, 2004:378). 

3.4.2.5. Locke’ in Amaç Kuramı 

Locke’nin geliştirdiği bu (amaç kuramı) motivasyon kuramına göre, bireylerin 

belirlediği hedefler, kişilerin motivasyon seviyelerini de etkileyecektir. Ulaşılması 

güç ve üst düzey hedef belirleyen bir birey, kazanılması oldukça basit hedefleri 

işaret eden bir bireye göre, oldukça yüksek çalışma seviyesi ortaya koyacak ve 

daha fazla isteklilik gösterecektir. Kuramın amacı bireylerin kendilerine yönelik 

ortaya koydukları hedeflere ulaşılabilme mertebesidir. Böylece, çalışma 

ortamındaki kurumsal hedeflere ulaşabilmeyi sağlayacak tutumlar ve reaksiyon 

bireylerin ortamdaki hedeflerine uyan algı ve yargı sürelerine göredir. Hedeflerin 

motivasyondaki görevleri şu şekilde belirtilmektedir; 

 Kişinin ortaya koyduğu hedefin net bir şekilde belirtilmesi işle ilgili 

başarıları fazlalaştırmaktadır. 

 Kişinin ortaya koyduğu hedeflerin basitçe halledilemeyecek nitelikte 

olması kişinin çalışma ortamındaki çalışmasına yönelik isteğini ve hırsını 

artıracak dolayısıyla başarının artmasını sağlayacaktır. 

 Kişisel hedeflerin iş yeri hedefleri, fırsatları ve çevresi ile kıyaslama 

düzeyidir. Kıyaslama çoğaldıkça kişisel tutumları iş ortamında başarıya ulaşılma 

ihtimali düşecektir. 

3.5. MOTİVASYONDA ÖZENDİRİCİ ARAÇLAR 

İnsanı özel yaşamında ve iş yaşamında motive eden birçok faktör vardır. 

Örgütlerde adil başarı değerleme sistemi, ödüller, amaçlara yüklenen değerler, 

kişiyi motive eden faktörler arasındadır. İş görenlerin motivasyonunu artıran 

etkenler, bireyden bireye farklılık gösterir. Bireylerin ruhsal durumları, yani 

kişilerin motivasyonunu artıracak faktörler birbirlerine benzemezler. Motivasyon 

faktörlerini uygularken kişisel özelliklerdeki farklara dikkat edilmelidir. 

Psikologlar iş hayatındaki bireyleri altı temel ruhsal gruba ayırırlar:  
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 Güvenlik isteyenler,  

 İdeal ortam isteyenler,  

 Birey olarak önemli olduğunu hissetmek isteyenler,  

 Sorumluluğunu bilmek isteyenler,  

 İşinin kendisine statü kazandırmasını isteyenler,  

 Kendisinin tüm gruplar tarafından benimsenmesini onaylanmasını 

isteyenler.  

Birey bu gruplardaki özelliklerin birden çoğunu isteyebilir, fakat bir özellik 

diğerlerinin önüne geçer. Gruplar arasında bireylerin motivasyonunu artıran 

etkenler farklılık gösterdiğinden, motivasyonu artıran aracın tercih edilmesinde 

iş görenin ruhsal pozisyonu göz önünde bulundurulmalıdır (Yılmazer, Eroğlu, 

2010:60-61).   

Motivasyonda esas hedef, “iş görenlerin istekli, verimli ve etkili çalışmasını 

sağlamaktır”. Bu hedefi gerçekleştirmede işletme idarecileri ve bilimle ilgilenen 

kişiler uygulamaya dönük görüş ve fikir öne sürmüşlerdir (Sabuncuoğlu, Tüz, 

2005:107).  

Kurum içinde çalışanları önceden belirlenmiş yerlere yönlendirerek bu şekilde 

motivasyonlarını sağlamak bayağı güç olacaktır. Kişinin kişilik özelliği ve 

yaşadığı sosyal alanın özellikleri birbirine benzer değildir. Bu itibarla özellikleri 

birbirinden değişik kişileri işletmede temel bir hedefe yöneltmek ve kişilerin bu 

hedefe uygun çalışma seviyesine ulaşmalarını temin etmede bir takım 

kaynaklardan yararlanmak zorunludur (Aşıkoğlu, 1996:43). Yönetim 

özendiricileri kullanılarak, çalışanları, kurum hedeflerine yönelik etkin uğraşlara 

yönlendirebilir. Çalışanın verimini artırarak çalışmaya yönlendirirken özendiren 

kaynakların kullanımında beş önemli basamak vardır. Bu basamaklar: 

 Motivasyonun sunabileceği hedeflerin belirlenmesi,  

 Motivasyon sağlanacak olan bireylerin ve grupların tespiti, 

 Özendirici materyallerin tespit edilmesi,  

 Tespit edilen materyallerin uygulanması,  
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 Materyal uygulamalarının beklenen sonuçlarının takibi ve 

değerlendirilmesi.  

Motivasyon için uygulanan teşvik eden ekonomik kaynaklar, psiko-sosyal 

kaynaklar, örgütsel ve çalışma koşullarına bağlı yönetsel kaynaklar olmak” 

üzere üç ana başlık altında ele alınabilir (Tınaz, 2004: 14). 

3.5.1. Ekonomik Kaynaklar 

Çalışanların üretimini artırmak için çabalı çalışmaya özendirmek gereklidir. 

Çalışanların motivasyonlarını artırmada ekonomik araçlar çok önemli rol oynar 

(Berzek, 1982: 21). Motivasyonda ekonomik özendirme kaynakları para, 

kazanılan paraya katılma, ödül verme ve ek ücret, primli ücret olarak beş başlık 

altında incelenebilir.  

3.5.1.1. Ücret Artışı 

Kişinin kazandığı para, iş tatmininde karışık ve birçok boyutu olan özellikleri 

barındırır. Para, bireyin esas ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda kişinin üst 

düzey gereksinimlerini karşılama noktasında bir kaynaktır. İş görenler 

kazandıkları paraya göre idarecilerin kendileriyle ilgili düşüncelerini belirlerler. 

Dolgun bir maaş, yöneticinin kişiden memnun olduğunu, az maaş ise memnun 

olmadığını gösterir. Birey ücretin yanında ek gelirleri de önem taşır.  Bunlar 

ücret kadar önemli değildir. Bazıları bu ek gelirleri önemsemez çünkü onun 

pratikte taşıdığı anlamı bilmez (Özkalp, Kırel, 2009:131). Bütün çalışanlar 

adaletli ve tutarlı düzeyde ücret aldığını bilme isteğindedir. Her çalışan, iş 

faaliyetlerine göre bireysel olarak farkında oldukları becerileri, bilgileri ve 

deneyimlerine özgü düşünce oluştururlar ve değer yargıları vardır. Dolayısıyla 

işlerinin karşılığı olabilecek ücret konusunda beklentileri vardır. Eğer bu 

beklentileri karşılanmıyorsa yani daha az maaş alıyorlarsa, doğal olarak 

kendilerinin kullanıldığını hissederler. Aynı zamanda kişiler çalışma 

arkadaşlarının ücretleriyle kendilerininkini karşılaştırırlar ve benzer maaş 

beklentileri vardır. Yaptıkları işleri de diğer meslektaşlarıyla karşılaştırırlar. Eğer 
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aralarındaki farklılık beklentilerinden fazlaysa kurumlarına karşı olumsuz 

duygular beslemeye başlarlar.  

Hagemann, ücret artışının önemli olmasının nedenlerini şu şekilde sıralamıştır;  

 “İş karşılığı ödenen para, yaşamak için gerekli parayı karşılıyorsa, 

çalışmaya motive edici olabilir.  

 Maaşın belirleyicisi iş görenin pozisyonunu belirler.  

 Maaş artışı, iş görenin yaptığı işin beğenilip beğenilmediği gösterir.  

 Maaş artışı, kişinin sosyalleşmesini artırabilir.  

 Maaşın motive edici olarak rolü iş yaşantısındaki yükselmeyle bağlantılı 

olup olmadığına göre değişir” (Hagemann, 1997: 43). 

3.5.1.2. Primli Ücret 

Çalışanların düzenli olarak aldıkları paraya ek olarak daha çok ve daha üretken 

çalışmalarını heveslendirmek için ödenen ek ücrete prim denir. Kişilere, 

gruplara ve firmalara göre farklılık gösteren uygulamaların yer aldığı prim 

sisteminde, üretimlerine veya çalıştıkları sürelere karşılık asgari bir ücret verilir 

ve üretilen ya da satılan mallara göre kişilere ayrıca prim verilir. Primli ücret 

sisteminin esas faydası çalışanlara daha fazla enerji sarf etmeleri için tetikleyici 

olmasıdır,  sonucunda ödenecek para artacaktır (Maitland, 1997: 47).  

3.5.1.3. Kâra Katılma  

Çalışanları daha verimli ve istekli çalışmaya yönlendirmek için uygulanan kara 

katılım oldukça ilginç ve geçerli bir yöntemdir. Kurumun her dönem sonunda 

elde ettiği karın bir bölümünün bu karın sağlanmasında emeği ve katkısı 

bulunan çalışanlara dağıtması sistemin önemli bir işlevidir (Berzek, 1982:230). 

Çalışanın kurumdan elde edeceği başarıdan kendisinin de yararlanacağını 

bilmesi, motivasyonunu düzeyini daha istekle ve daha verimli kullanacaktır 

(Aşıkoğlu, 1996: 49).  
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Çalışanın kar payına katılması sağlanırken, karın nasıl ve ne şekilde 

dağıtılacağıyla ilgili sıkıntılar olacaktır. Bu konuda yapılan bazı uygulamalar 

şöyledir; 

Nakit olarak dağıtım: Kurumun kar getirisinin belli bir yüzdesi yılsonunda 

çalışanlara elden dağıtılır. 

Ertelenmiş dağıtım: Çalışanların ölüm ya da emeklilik halleri gibi durumda 

çalışanlara ya da yakınlarına ödenmek üzere kasada bekletilir. 

Karma dağıtım: Hem nakit hem de ertelenmiş dağıtım yöntemi uygulanır.  

Kurumun net kazancının bir bölümü elden dağıtılırken kalan kısmı da belli 

hallerde ödenmek üzere muhafaza edilir.  

Hisse senedi verilmesi: Bazı kurumlar her yıl elde edilen kârın dağıtılmasına 

karar verilen paranın hisse senedi olarak verilebilir. Kurum bu hisse senetlerini 

piyasa değerinin altında ya da üzerindeki gerçek değerlerine göre çalışanlara 

pay edebilir.  

Kara katılma planının amaçları 

 Çalışan ile firma arasında ortaklık hissi oluşturmak.  

 Çalışanın güvenlik gereksinmelerini karşılamak.  

 Nitelikli çalışanları kurumda tutarak, bağlılığını sağlamak.  

 Çalışanları üretim maliyetlerinde tasarrufa özendirmek.  

 Başarılı çalışmaları nedeniyle çalışanı ödüllendirmek.  

 Kurumun ödeme politikasına esneklik kazandırmak.  

 Verimlilik sonuçlarını üretim faaliyetlerine katılanlar arasında daha eşit bir 

şekilde paylaştırmak. 

3.5.1.4. Ödeme Paketleri  

Ücret ve ödenecek ek para dışında başka verilmesi gerekenlerde vardır. Çeşitli 

yararların sağlanması yanında bir ödeme paketi yapılandırılabilir. Bazı hususlar 

çalışanların motivasyonunu artırabilir, kendilerini iş yerlerinde ve işlerini 

yaparken daha iyi hissetmelerini sağlayabilir. Ayrıca motivasyonlarının 
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artırılması için çeşitli yolların kullanılmasına hazır hale getirebilir. Bunlar 

aşağıda verilmiştir (Maitland, 1997: 47-50). 

  Ücretli izin: Bazen bireylere verilecek tatiller ve izinler o kişiler için 

parasal getiriden daha önemli olabilir. Bireyler yaşları, deneyimleri, bulundukları 

konumlar ve diğer meslektaşlarıyla aynı oranda tatil yaptıklarını bilmek isterler.  

  Hastalık yardımı: Devletin ön gördüğü hastalık ödemesinden 

faydalanmaları için iş görenin verilen para, yıllık gelirleriyle karşılaştırıldığında 

oldukça azdır. Bu nedenle birçok iş görenlerin hizmet süreleriyle orantılı olarak 

düzenler. Sağlık sigortası sistemi: bu sistem her kurumun kullandığı bir sistem 

olmamakla beraber bazı kurumlar ek sigorta sağlayabilmektedir.  

  Emeklilik sistemi: Çalışanların çoğunluğu, ara ara gelecek yaşantıları 

hakkında endişelenirler. Çalışma yılı artan kişiler için emeklilik planlamasında 

önderlik eden firmalar çalışanların kaygı seviyelerini düşürür ve onların daha 

huzurlu ve daha tatmin olmuş hale gelmelerinde etkin olur. 

3.5.1.5. Ekonomik Ödül  

Yönetimin oldukça iyi olduğu bir işletmede başarı düzeyinin yükseltilmesine 

destek veren yollardan biri de insan kaynaklarının bireysel olarak veya grup 

halinde ödüllendirilmesidir. Ödüllendirme çeşitli amaçlara ulaşmak için vardır. 

Bunlardan iki tanesi önemlidir. İlki; örgütler için hem kazanç anlamında hem de 

duygusal olarak önemli olan hizmetlerin değerlendirilmesi yani bu hizmetlerin 

bedelinin ödenmesidir. İkincisi ise, ödüllendirme aracılığıyla iş görenlerin 

motivasyonlarının artırılmasıdır. Ödül; verimli veya başarılı bir iş ve hizmete 

karşılık bunu gerçekleştiren kişi veya gruplara verilen değerli armağanları 

kapsamaktadır. Ödül, ödüllendirilen iş görenleri daha verimli ve başarılı 

çalışmaya motive edeceği gibi, diğer iş görenleri de bu yolla motive edici bir 

nitelik de taşımaktadır (Kumkale, 1996: 99).  

Firmalarda çalışan iş görenler firma ürünlerinin artmasına artı değer 

kattıklarında, kaliteli mal ürettiklerinde, konulan kurallara uygun davranışlar 

sergilediklerinde ve buna benzer durumlarda ücret ödemelerine katkı 

sağlayarak motivasyonları artırılabilir. Önemli olan iş görenlerin hangi 
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davranışlarının ödüllendirileceği ve bu davranışlara karşılık ne tip ödüllerin 

verileceğinin önceden belirlenmesi ve bu yönde adil bir dağılımın 

yapılabilmesidir (Aşıkoğlu, 1996: 51-53).  

3.5.2. Psiko-Sosyal Araçlar  

Teşvik edici materyaller arasında incelenmesi gereken diğer araçlar psiko-

sosyal araçlardır. Yakın zamana kadar kurumlarda çalışanların motivasyonunun 

çoğunlukla ekonomik araçlar aracılığıyla mümkün olduğu düşüncesi daha 

yaygınken, artık bu düşünce geçerliliğini yitirmektedir. Bugünlerde birçok firma 

yöneticisi, iş görenlerin yalnızca ekonomik araçlarla değil aynı zamanda psiko-

sosyal bir takım araçlar aracılığıyla da motive olduklarını fark etmişlerdir. Firma 

yöneticileri bireysel yönetim anlayışları ve işletme politikaları bileşkesinde iş 

görenlerin psiko-sosyal yapılarını inceleyerek, psiko-sosyal araçlardan etkin bir 

biçimde yararlanmaya çalışmalıdırlar (Aşıkoğlu, 1996: 51-53). 

3.5.2.1. Çalışmada Bağımsızlık   

Üst düzeyde olan birey alttakilerine yönelik baskı yapıyormuş gibi his 

oluşmaması için kabul edilebilir düzeyde hoşgörü ortamı oluşturur. Daha sonra, 

iş görenlerin bilgi ve becerilerinden faydalanabilecek şekilde, bağımsızlıklarını 

sağlayacak fırsatlar yaratma yolunu tercih edebilir. Bir kişi özgür bir ortamda 

yetiştiği takdirde, kendisinin bir birey, grubun bir üyesi, bir şeyler yapabilen ve 

grup içinde de yeri olan bir eleman olduğunu hisseder. İş görenlere özgürlük ve 

özerklik fırsatı verildiğinde, kişilerin yaptıklarından duyduğu haz ve memnuniyet 

arttırılmış olur.  

3.5.2.2. Danışmanlık Hizmetleri 

Kurumlarda oluşan farklı problemler, personeller üzerinde olumsuz etki 

yaratmakta, dolayısıyla personelin verimi düşmektedir. Böyle durumlarda 

kurumlarda çalışanlara yardımcı olacak bir danışmanlık merkezinin bulunması 
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gerekmektedir. Bu danışmanlık hizmeti büroları çalışanların motivasyonunda 

önemli bir araç olacaktır. Bu hizmeti sunan bireylerin alanında uzman kişiler 

olması gerekir, aksi durumda bu motivasyon aracının etkin olması mümkün 

değildir (Korkmaz, 2008:32). 

3.5.2.3. Takdir Edilme ve Olumlu Eleştiri  

Çalışanın, firmadaki yöneticileri tarafından yazılı veya sözlü olarak övülmesi, 

tebrik ve takdir edilmesi önemli bir motivasyon öğesidir. Bu takdir yalnızca 

yöneticilerden ve üstlerden değil, akranlardan, astlardan, vatandaşlardan ve iş 

sahiplerinden de gelebilir (Yılmazer, Eroğlu, 2010: 61).  Takdir edilme manevi 

yönü ağır basan ve tüm çalışanlar için önemli bir özendirme aracıdır. Yapılan 

işin, önem verilen kişiler tarafından beğenilmesi, çalışanlara büyük doyum verir. 

Parasal özendirme araçları kadar önem taşımakta ve iş görenlerin sevgi ve 

ilgiyle işlerine sarılacakları bir çalışma ortamı yaratmaktadır (İncir, 1984: 31).  

Bununla birlikte, takdir etmek övgülü ifadelerde bulunmaktan takdir belgesi 

sunmaya kadar birçok yolu vardır. Bu yolların en üst seviyesini takdir belgesi 

oluşturmakla beraber, bir üst makama geçirmek, ücretli izin vermek, ekstra 

ücret ödülü vermek de motivasyonu artırabilir. Bazı ülkelerde idareciler 

performansı artırmak için dolmakalem gibi ödülleri ortaya koymakta ve bu 

şekilde başarıyı artırmaktadırlar. Bu onursal ödülü almak için iş görenler canla 

başla çalışmaktadırlar. Bu ödül yönteminin adil olması iş görenlerin teşvik 

edilmesinde oldukça etkili güdüleme yoludur.   

Takdir etmenin amacına ulaşması ve motive edici olması için aşağıdaki 

özelliklere sahip olması gerekir (Hagemann, 1997: 76). 

 Dürüst olmalı, 

 Belirli bir konuda olmalı,  

 Yüz yüze olmalı, 

 İçten ve samimi olmalı.  
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3.5.2.4. Başarıya Teşvik ve Gelişme  

İş görenin verimli çalışabilmesi için, öncelikle iş başında yetiştirilmesi ve 

eğitilmesi, bu amaçla kurum içinde kurs ve seminerler düzenlenmesi ve kurum 

dışında düzenlenen kurs ve seminerlere gönderilmesi, çalışanı uzmanlaştırır ve 

daha verimli kılar (Yılmazer, Eroğlu, 2010: 60-63). Bireyin bir üst seviyeye 

çıkması, genellikle daha güç bir işe getirilmesidir. İş görenlerin yükselebilmeleri 

için gelişimlerini devam ettirmeleri zorunludur. Sadece gelişimlerini devam 

ettirdikleri sürece kariyerlerinde ilerleme gerçekleşebilecektir. Yapılan iş 

zorlaştıkça kişiye yüklenen sorumluluk, verilen yetki ve ödenen maaş ta artar. 

Böylece ilerleme, kişi için çok yönlü motive edici bir etki sağlar (İncir, 1984: 61). 

3.5.2.5. Başarılı Olma Arzusu 

Bireylerin ruhsal olarak kendilerini iyi hissetmelerine, kendilerine güven 

hissetmelerine, başarılarına başarı eklemek için çabalarının artmasına fırsat 

sağlar. İnsan varlığının bu en doğal kuralı bütün mesleklerde geçerli sayılabilir. 

Meslek olarak bir işi seçmek bireylerde o işi başarabilme, o işin en üst 

seviyesine çıkabilme isteği yaratır. Bu istek o işin yürütümünde tetikleyici 

olabilir. Bu istek ve güç üsttekiler tarafından desteklenmeli ve hep ayakta 

tutulmalıdır. Aynı zamanda başarı isteği duyulacak bölümlerin genişletilmesi 

bununla birlikte başarıların onaylanması yöneticilerin her zaman yaptıkları 

davranışlar haline gelmelidir. Bireysel başarabilme duygusunun kişiler üzerinde 

daha etkin olduğu ifade edilebilir. İş görenin benlik duygusu genellikle, bireysel 

becerilerin gelişmesinde doğrudan doğruya bireysel olarak faydalanma isteği 

yaratır. Bu faaliyetlerle birlikte grubun enerjilerini ve isteğini artırıcı durumlarda 

göz önünde bulundurulabilir. Ortaklaşa bir iş yapmak birlikte başarı hissetmek 

oldukça faydalı çıktılar sağlayabilir (Sabuncuoğlu, Tüz, 2005:119). 
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3.5.2.6. Özel Yaşama Saygılı Olma  

Çalışanların kurum dışındaki aile ilişkilerinin, sosyal faaliyetlerinin, özel tutkular 

ve zevk için yapılan çabalarının yöneticiler tarafından özel olarak ilgilenilmesi, 

çalışanın kurumuna bağlanmasında önemi tartışılmaz. Çalışanların 

problemlerini hoşgörü ile karşılamak, çözüme kavuşturmaya çalışmak, onların 

her türlü sorunlarıyla ilgilenmek, onların işbirliği ve çalışma arzusunu 

güçlendirecektir (Ergül, 2005: 75). 

3.5.2.7. Terfi ve Yükselme Olanakları 

Çalışanlar, çalıştıkları işlerinde yükselme olanakları da isterler. Çünkü insanlar 

işleri iyice öğrenip tecrübe kazandıkça, iş tekdüzeleşecek, bulundukları 

mevkilerdeki yetkilerini ve dolayısıyla sorumluluklarını yetersiz bulacaklardır. Bu 

nedenle, daha yüksek yetki ve sorumluluklarla çalışmayı arzu edeceklerdir. 

İlerleme ya da yükselme yolları tıkanan yöneticilerin çalışma gayret ve şevkleri 

azalacaktır. Şu halde, yükselme işyerinde bir teşvik yani güdüleme aracıdır 

(Eren, 2004:519).  Çalışan için toplumda bir statüye sahip olma, saygı görme ve 

takdir edilme ihtiyacı, yeni bir unvan veya maaş artışı ile sağlanmaktadır. 

Parasal ödülleri beraberinde getirmesine rağmen terfi, paraya dayalı olmayan 

statüyle ilgili bir konudur.  

3.5.2.8. Değer ve Statü  

Değer verilme, manevi yönü daha ağır basan ve tüm iş görenler için önemli olan 

bir özendirme aracıdır. Yapılan işin, önem verilen kişiler tarafından, özellikle 

yöneticiler tarafından, beğenilmesi, iş görenlere büyük bir doyum verir. Her iş 

gören işletme içinde belirli bir değeri olmasını ister. Değer verilme, adil ölçüler 

içinde ve dengeli olarak kullanıldığında, iş görenleri üretime motive etmede çok 

etkili bir özendirme aracıdır (İncir, 1984: 67). Statü, bir kimseye toplumda 

başkalarının atfettikleri değerlerden oluşan bir kavramdır. Kişi böyle bir değere 
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sahip olabilmek için her türlü çabayı çekinmeden göstermektedir (Eren, 

2004:521). 

Çoğu kişi örgüt içinde saygınlık kazanmak, örgütte önemli ve etkili olmak, söz 

sahibi olmak, güçlü olmak, öne geçmek, yani sosyal statü kazanmak için çalışır 

ve çaba sarf eder. Çünkü, bir kişinin örgütte iş arkadaşlarından, astlarından ve 

üstlerinden gördüğü itibar, kişi için önemli bir motivasyon aracıdır. Zira insanlar, 

örgüt içinde önemli ve itibarlı olmaktan, önemli sayılmaktan ve “aranan adam” 

veya “vazgeçilmez adam” olmaktan onur ve gurur duyarlar ve mutlu olurlar. 

Çünkü örgüt içinde sosyal statü sahibi olma, kişiye kendi ailesi ve özel çevresi 

içinde ve hatta memleketinde bile üstünlük ve saygı kazandırır. İş yerinde itibarlı 

olan kişi evde eşinin ve çocuklarının nezrinde de itibarlı olur (Peker, Aytürk, 

2000:297). 

3.5.3. ÖRGÜTSEL VE YÖNETSEL ARAÇLAR 

Örgütsel ve yönetsel araçlara, kararlara katılma, sistemli ve düzenli eğitimin 

verilmesi, iyi çalışma koşulları, amaç birliği ve iyi bir iletişim örnek verilebilir.  

3.5.3.1. Çağdaş Yönetim Modeli 

Klasik sistemler örgütleri kapalı sistemler olarak betimlerken çağdaş yönetim 

sistemleri örgütleri çevresi ile etkileşimde olan açık sistemler olarak 

betimlemektedir. Çağdaş yönetim kuramı klasik kuramlardan tamamen ayrı bir 

çizgide değildir yaklaşımının aksine çağdaş kuramlar klasik kuramları çok 

boyutlu olarak değerlendirerek geliştirmiş kuramlardır. Çağdaş yönetim 

kuramları çalışanları klasik kuramlardaki sınıflamalardan karmaşık olarak ele 

alır ve çalışanın farklı birçok yöntemle motive edilebileceğini kabul eder (Ebcim, 

2012: 37). 
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3.5.3.2. Kararlara Katılma  

Bireyler etkilenecekleri kararlarda yer alma arzusu duyarlar. Yöneticiler, 

çalışanları alakadar eden kararların alınmasında, beraber çalıştıkları kişilerin 

düşünce ve arzularına önem vermeli ve bu düşüncelerden faydalanma 

fırsatlarını kollamalıdır. Böylece bireyler için işyerinde birlikte çalışma ortamı 

oluşturulmuş olur. Uygulamadaki aksaklıkların dikkate değer taraflarından biri 

de, çalışana tesir edecek kararlara katmamak, alınan kararların uygulanmasına 

kadar kişiden saklanmaktan kaynaklanır. Çalışanın menfaatlerini göz önünde 

bulunduran planlamalar ve tasarılar dahi bireylerin hak ettiği için yapıldığı 

duygusu verilerek takdim edilmez, aksine fazladan bir iyilikmiş gibi sunulursa, 

istenen fayda sağlanamaz.  

Üstler yönettikleri kişilerle ilgili kararların verilmesinde, onların düşünce ve 

arzularını göz önünde bulundurmalı ve bu düşüncelerden faydalanma fırsatları 

yaratmalıdır. Bu tür tutumlar birey olarak değil birlikte çalışma isteği oluşturur. 

Birlikte alınan kararların uygulamaya geçmesi daha rahat olur oluşan “biz” 

düşüncesi güçlü bir özendirme faktörüdür (Eren, 2004:524). 

Çoğunlukla, üst yönetici belli bir karara varmış olsa da, kararlara katılmış olma 

duygusu oluşturabilmek için, iş görenlerin düşünce ve yargılarına danıştıkları 

bilinir. Bu halleri iş görenler çabucak hissederler. Eğer iş görenlerin yargı ve 

düşünceleri alınacaksa, bu durumu tümüyle dikkate almak, fikirlerde son ana 

kadar üstlerin fark edemedikleri hususların da olabileceğini düşünmek 

gereklidir. Amir bu durumu başaramayacaksa, bu yolu seçmemesi önerilir.  

Herkesin alınan kararda düşüncesini belirtmesi bir işyerinde birçok pozitif sonuç 

ortaya çıkarır olumlu sonuçlar (Aşıkoğlu, 1996: 67); 

 Çalışanların motivasyonunu sağlar,  

 Eğitim fonksiyonu ortaya çıkar,  

 Bir yandan yeni olan duruma kişilerin karşı durmasını engellerken, öbür 

yandan da değişimin hızlanmasına katkıda bulunur, 

 Olumlu bir etkileşim alanı yaratarak vakit kaybetmeyi engeller,  

 Eldeki kullanılan maddi manevi kaynakların en etkin şekilde harcanması 

sağlanabilir,  
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 Çalışanların fikirlerinden faydalanılabilir,  

 Çalışanların işe gelmeme durumları engellenebilir.  

3.5.3.3. İyi Çalışma Koşulları  

İş görenler, aşağı yukarı bir günün yarısını işyerlerinde geçirirler. Bu durum göz 

önüne alındığında, işyeri düzenlemesinin rahatlatıcı, iş yapma isteğini artırıcı 

özellikte olması uygun olur. Işıklandırma, ısınma, ortam havası, aşırı ses ve 

titreşim gibi çevresel faktörler çalışanın çalışma arzusu ve ritmine büyük oranda 

tesir etmektedir. Çalışanın işe kısa sürede uyum yapabilmesini sağlamak için, 

işyeri ortamının ve koşulların çok iyi tespit edilmesi ve gerekli düzenlemelerin 

yapılması uygun olur.  

Bu tür gayretler işverenden çok insanlara yönelik olduğu için iş görenin 

motivasyon seviyesinin giderek artması beklenir. İster Maslow’un isterse 

Herzerberg’in teorileri ele alındığında, fiziksel çalışma koşullarının 

motivasyonun sağlanmasında önemli bir etkiye sahip olduğu bir gerçektir. 

Herzberg’in ifadesiyle, sağlıklı çalışma koşulları sağlığa uygun faktörlerden 

biridir (Tınar, 1996:144-145).  

3.5.3.4. Amaç Birliği  

Firmaların idaresinin en ciddiye alınması gereken fonksiyonu, örgüt olarak 

işletme hedefleri ile iş görenin hedefleri arasında bir uyum oluşturmaktır. Bu 

doğrultuda, iş gören amaçlarını tanıyarak ona yaklaşmak ve işletme amaçlarını 

da iş görene yaklaştırmak gerekmektedir (Hagemann, 1997: 90).  

Kişiler, hedeflerini gerçekleştirmek için bir işletmenin parçası olurlar. 

İşletmelerde ise durum farklıdır. Her bir işletmenin kendine göre hedefleri vardır.  

İşletmeler ve iş görenlerin arasındaki ilişki ne olabilir? İşletmelerde iki tarafının 

hedefleri arasında denge vardır. Ancak hedefler arasındaki bu dengenin 

sürmesine her zaman kesin gözüyle bakılmaz. Yöneticiler aracılığıyla bu 

dengenin sürmesi için düzenlemeler yapılabilir. İş görenlerin kişisel amaçlarının, 

işletmelerin amaçlarıyla dengede durduğu, uyumlu olduğu durumda kişi ve 
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işletme kendi hedeflerine, kendi aralarında çok fazla fedakarlık yapmadan 

ulaşabilirler. Kişilerin kimlikleri işletmelerde yok olmamakla beraber kişi, 

işletmenin ortaklaşma gereksinimini saygıyla karşılar. Kişi, işletmenin bir ferdi 

ise, işletme uygulamalarından kendisine çıkar sağlar ve işletme de kişilerin 

uygulamalarının karşılığında fayda sağlar. Böylece, karşılıklı olarak verim 

sağlanır. İşletmelerin başarısı, işletme ve bireysel hedefler arasındaki dengenin 

varlığına bağlıdır (Hicks, 1979: 67-72). 

3.5.3.5. Etkin İletişim 

Motivasyonu artırıcı olarak görülen iletişim iki ana başlıktan oluşmaktadır. 

Bunlar, mesajların iletilmesi ve geri bildirimdir.  

3.5.3.5.1. Mesajların İletilmesi 

Çalışma ortamlarında öncelikli olarak iletişim, üstten alta, alttan üste özgür bir 

biçimde ve sağlıklı bir şekilde dolaşmalıdır. Özgür iletişimin olduğu işyerlerinde 

iş görenler kendi aralarında doğal ve saygılı ilişkiler kurabilirler. İş görenlerin iş 

tanımları yapılmalı ve yöneticilerin iş görenlerden istedikleri belirli olmalıdır. Bu 

sayede kişiler yapmaları gerekenleri ve bunları neden yapmaları gerektiğini 

bilirler. Ayrıca iş görenler diğer bölümlerin işleyişini ve meslekleriyle ilgili 

işyerlerinin dışındaki gelişmeleri de merak ederler.  

3.5.3.5.2. Geribildirim 

İş görene değer verildiğinin bir göstergesi geri bildirim vermektir. Üst 

seviyedekiler alt seviyedekilere önem verirlerse, alt seviyedekilerin gözündeki 

imajları yükselir ve kendilerinin bu kurum için gerekli olduklarını düşünürler. Bu 

durumda kendi başına motivasyonu artırır. İş görenin üstleri tarafından 

desteklendiğini hissetmesi tanınma gereksinimi işyerinde karşılanmazsa hem 

kişinin performansı hem de işletmenin kazancı etkilenebilecektir (Hagemann, 

1997: 63-65). 
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3.5.3.6. Eğitim ve Yükselme 

 Eğitim ve ilerleme prosedürleri genellikle, firmanın motivasyon 

prosedürleri ile yerine getirilir. Eğitim, üstlerin yararlanabileceği güncel bilgilerin 

aktarılması, davranış ve tutumların yenilenmesi, çalışanlarda tatminin 

oluşturulmasıdır. İlerlemede hedeflenen ise, güncel bilgi ve becerilerin elde 

edilmesi aracılığıyla daha iyi ve daha üst pozisyonlara gelmektir. Eğitim 

çoğunlukla, ilerlemenin yolu ya da basamağıdır (Budak, Budak, 2004:379). 

İnsanlar işlerini iyice kavrayıp deneyimlerini artırdıkça iş sıradanlaşacak ve 

pozisyonlarındaki görev ve sorumluluklarını az olarak göreceklerdir. Sonuçta, 

daha üst düzey yetki ve sorumluluklara sahip olmayı arzu edeceklerdir. Kademe 

atlama veya ilerleme yolları kapalı olan kişilerin iş görme çabası ve hevesleri 

azalacaktır (Eren, 2004: 515). Bu yüzden çalışanların sürekli olarak 

yükselebileceği yeterli seviyeler yaratmak üzere kademe ve unvanlar 

kullanılabilir. Bu, başarının kabul görmesidir ve iyi çalışanları kurumda tutmaya 

yardımcı olabilir (Forsyth, 2006: 59). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 YÖNTEM 

Bu araştırma tanımlayıcı bir alan araştırmasıdır. Araştırma evrenini Türkiye’de 

kamu kurumlarındaki sivil savunma ve seferberlik hizmetlerinde görev alan Sivil 

Savunma uzmanları, amir ve memurları oluşturmaktadır. Türkiye’de bir 

Başbakanlık ve 21 bakanlık bulunmaktadır. Bu bakanlıkların taşra teşkilatı, bağlı 

ve ilgili kuruluşlarında afet ve acil durum ve seferberlik işleri Sivil Savunma 

Uzmanlarınca yürütülmektedir. Sivil Savunma Uzmanı olmayan kurumlarda 

kurumun uygun gördüğü personel Sivil Savunma Amiri olarak atanır. Devlet 

Personel Başkanlığının Nisan 2014 tarihli verilerine göre 1100 kadro 

bulunmakta, 736 Sivil Savunma Uzmanı aktif görev yapmaktadır. Ancak 

kurumlar sivil savunma ve seferberlik hizmetlerine çeşitli meslek mensuplarını 

geçici olarak atamakta ve sık sık değiştirmektedir. Bu nedenle Türkiye’de sivil 

savunma ve seferberlik hizmetlerini yürüten personel sayısı tam olarak 

bilinmemektedir. Bu nedenle Sivil Savunma Uzmanları Derneği eğitim semineri 

için Türkiye’deki başbakanlık, icracı bakanlıklar ve 81 ilde görev yapan sivil 

savunma ve seferberlik hizmetlerini sunanları davet etmiştir. Bu seminere 

katılan 967 kişi ile yüz yüze görüşülmüş ve araştırmaya katılmayı kabul eden 

619 kişi örneklemi oluşturmuştur. Başbakanlık, icracı bakanlıklar ve bunlara 

bağlı 80 il, bağlı ve ilgili kuruluşlardan en az bir kişi araştırmada yer almıştır. 

4.1. ARAŞTIRMA PROBLEMİNİN BELİRLENMESİ 

 Sivil savunma ve seferberlik hizmetlerinde görevli kamu personelinin problem 

çözme becerisi, psikolojik şiddete uğrama ve motivasyon durumları ne 

düzeydedir?" sorusu araştırmanın temel sorusunu oluşturmaktadır. 
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4.2.  ARAŞTIRMA HİPOTEZİ 

Araştırmanın amaçlarına göre aşağıdaki hipotezlerin değerlendirilmesi 

amaçlanmaktadır: 

H1: Sivil savunma ve seferberlik hizmetlerinde görevli kamu personeli Psikolojik 

şiddete uğramaktadır. 

H2: Sivil savunma ve seferberlik hizmetlerinde görevli kamu personelinin 

psikolojik şiddete uğrama, motivasyon düzeyi ve problem çözme becerisi 

arasında bir ilişki vardır. 

H3: Sivil savunma ve seferberlik hizmetlerinde görevli kamu personelinin 

psikolojik şiddete uğrama alt boyutlarının kendi aralarında kuvvetli pozitif yönde 

ilişkileri vardır.  

H4:Sivil savunma ve seferberlik hizmetlerinde görevli kamu personelinin 

motivasyon alt önermelerinin kendi arlarında kuvvetli pozitif yönde ilişkileri 

vardır.  

4.3. VARSAYIM 

Araştırmamızın evrenini oluşturan sivil savunma ve seferberlikte görevli kamu 

personelinin kişisel bilgi formlarına ve ölçeklerine içten ve doğru cevap verdiği 

kabul edilmiştir. 

4. 4. SINIRLILIK 

Sivil savunma ve seferberlik hizmetlerinde çalışanların tam sayısına 

ulaşılamaması yöntemde sınırlılık yaratmıştır. 
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4.5. VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ 

4.5.1. Veri Toplama Araçları 

Veri toplama araçları Kişisel Bilgi Formu (Ek:1), İş Yerinde Psikolojik Şiddet 

Algısı Ölçeği (EK:2), Problem Çözme Envanteri (EK:3) ve Motivasyon (EK:4) 

ölçeklerinden oluşmuştur. 

4.5.1.1. Kişisel Bilgi Formu 

Kişisel bilgi formu, araştırmacı tarafından ilgili literatür taranarak (Candaş, 2012, 

Doğan, 2009) bağımsız değişkenleri oluşturmak üzere cinsiyet, yaş, öğrenim 

durumu, medeni durum, hizmet süresi ve unvanı, çalıştığı bakanlık ve birim gibi 

13 sorudan oluşturulmuştur.  

4.5.1.2. Problem Çözme Envanteri (PÇE) 

Bireyin problem çözme becerisi konusunda kendi algılayışını ölçen 35 maddelik 

bu envanter Heppner ve Peterson (1982) tarafından  

geliştirilmiştir. Problem Çözme Envanteri, 35 maddelik, 1-6 arası puanlanan 

likert tipidir. Her madde için kişilere kendilerinin hangi sıklıkta envanter 

maddelerindeki gibi davrandıkları sorulmaktadır. Seçenekler: “her zaman böyle 

davranırım”, “çoğunlukla böyle davranırım”, “sık sık böyle davranırım”, “arada 

sırada böyle davranırım”, “ender olarak böyle davranırım” ve “hiçbir zaman 

böyle davranmam” şeklindedir. Verilen cevaplara 1 ile 6 arasında değişen 

puanlar verilir. Puanlama esnasında 9, 22. ve 29. maddeler puanlama dışı 

tutulur. 1, 2, 3, 4, 11, 13, 14, 15, 17, 21, 25, 26, 30. ve 34. maddeler ters olarak 

puanlanan maddelerdir. Bu maddelerin yeterli problem çözme becerilerini temsil 

ettiği varsayılmıştır ve puan ranjı 32-192’dir. Envanterin değerlendirilmesinde 

kesme noktası bulunmamaktadır. Problem çözme envanterinden elde edilen 

toplam puanların yüksekliği bireyin problem çözme becerileri konusunda kendini 

yetersiz olarak algıladığını gösterir. Yapılan çalışmalar sonucunda Problem 
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Çözme Envanterinin, “probleme çözme yeteneğine güven” (5, 10, 11, 12, 19, 

23, 24, 27, 33, 34. ve 35. maddeler α=,85), “yaklaşma-kaçınma” (1, 2, 4, 6, 7, 8, 

13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 28, 30. ve 31. maddeler, α=0,84) ve “kişisel kontrol” 

(3, 14, 25, 26. ve 32. maddeler, α=,72) olmak üzere üç faktörden oluştuğu 

belirtilmektedir. Bu üç faktör arasındaki korelasyon katsayılarının ranjı ise  ,38 

ile ,49 arasında değişmektedir (Savaşır ve Şahin, 1997: 81-83). Türkiye’de 

ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları değişik araştırmacılar tarafından 

yapılmıştır (Taylan, 1990; Şahin, vd., 1993; Çam, 1999). Yapılan çalışmalar 

ölçeğin faktör yapısı açısından farklı sonuçlar vermiştir. Taylan (1990) ve Çam 

(1999: 19) PÇE toplam puanı ile alt ölçekler arasındaki ilişkilerin oldukça yüksek 

olduğunu saptamışlardır. Yapılan bu araştırmada da PÇE’nin alt ölçeklerle 

birlikte kullanılamayacağı ancak toplam puan olarak kullanılabileceği sonucuna 

varılmış ve sonuçlar buna göre değerlendirilmiştir. Bu araştırmada, Problem 

çözme envanteri toplam cronbach alfa değeri ,89 olarak bulunmuştur. 

4.5.1.3. İş Yerinde Psikolojik Şiddet Algısı Ölçeği 

İş Yerinde Psikolojik Taciz (Psikolojik Şiddet) Algısı Ölçeği; İşyerinde psikolojik 

şiddetin yaygınlığını ölçmeye yarayan beşli likert tipi 45 sorudan oluşmaktadır. 

Ölçek beş alt bölümden oluşmaktadır. Bu alt bölümler ve sorular; Kendini 

gösterme ve iletişim olanaklarının kısıtlanması (1-11 sorular), sosyal ilişkilere 

saldırı (12-16 sorular), sosyal itibara saldırı (17-31 sorular), yaşam kalitesi ve 

mesleki duruma saldırı (32-40 sorular) ve sağlığa doğrudan saldırıdır (41-45 

sorular). Bu sorulara verilen cevaplar beşli likert ölçeği ile değerlendirilecektir. 

Ölçekte 1 ile 5 puan arasında değişen puanlar üzerinden (Hiç = 1, Nadiren = 2, 

Bazen =3, Sık sık = 4, Çok sık = 5) değerlendirme yapılacaktır. Bu kısımda 

yabancı dilden Türkçe’ye Osman Cem Önertoy tarafından çevrilen Davenport, 

(2003) yazmış olduğu Psikolojik Şiddet İşyerinde Duygusal Taciz kitabında 

bulunan Leymann’ın LIPT (The Leymann Ivertory of Psychological 

Terrorization) ölçeği esas alınmıştır (Davenport, vd., 2003:63-91). Bu ölçeğin 

seçilmiş olmasının nedeni gerek yurt dışında ve gerekse yurt içinde yapılan 

araştırmalarda yaygın olarak kullanılmasıdır. 
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Bu araştırmada, İş Yerinde Psikolojik Şiddet Algısı Ölçeği toplam cronbach alfa 

değeri ,95 alt bölümler için cronbach alfa değeri kendini gösterme ve iletişim 

olanaklarının kısıtlanması ,88, sosyal ilişkilere saldırı ,80, sosyal itibara saldırı 

,89, yaşam kalitesi ve mesleki duruma saldırı ,90 ve sağlığa doğrudan saldırı 

,93 bulunmuştur. 

4.5.1.4. Motivasyon Ölçeği 

Motivasyon ölçeği, Tengiz Üçok’un “Liderlik ve Yönetici Davranış Geliştirme, 

Testler ve Alıştırmalar” kitabında yer alan Mc Clelland’ın Güdülenme Testidir 

(Üçok, 2006: 43). Motivasyon ile ilgili anket sorularından 1 ile 30 arasındaki 

önermeler için 5’li Likert kullanılmıştır. Önermelerden sadece 5. soru olumsuz 

diğerleri ise olumlu sorulardır. Buna göre puanlama yapılırken “Hiçbir zaman” 

seçeneğine 1, “Nadiren” seçeneğine 2, “Ara sıra” seçeneğine 3, “Çoğunlukla” 

seçeneğine 4, “Her zaman” seçeneğine 5 puan verilmiştir. 5. soru ise tam tersi 

şekilde puanlanmış ve o şekilde kullanılmıştır. Yüksek puan kişinin başarı, güç 

ve ilişki ihtiyacı düzeyinin yüksek olduğunu, düşük puan ise bu ihtiyaçlarının 

düzeyinin düşük olduğunu gösterir. Ölçek 30 önermeden oluşmaktadır. Bu 

önermeler aşağıda yer almaktadır.  

 Başarı İhtiyacı: 3, 5, 9, 14, 15, 19, 22, 26, 28, 30 

 İlişki İhtiyacı: 1, 6, 10, 11, 13, 16, 18, 21, 23, 25 

 Güç İhtiyacı: 2, 4, 7, 8, 12, 17, 20, 24, 27, 29. 

Bu araştırmada, Motivasyon Ölçeği, toplam cronbach alfa değeri ,90, alt 

önermelerin cronbach alfa değerleri başarı ihtiyacı ,75,  ilişki ihtiyacı ,78, güç 

ihtiyacı ,74 bulunmuştur.   

4.5.1.5. Verilerin Toplanması 

Veri toplama aracı, araştırmacı tarafından sivil savunma ve seferberlik hizmeti 

sunan personele, araştırmanın amacı açıklandıktan ve katılımcının sözlü onayı 

alındıktan sonra verilmiştir ve kendilerinin doldurması istenmiştir.   
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4.5.1.6. Veri Analizi 

Çalışmada elde edilen veriler, SPSS 16,0 programına kayıt edildi. Ölçekleri tam 

doldurmayanlar verilerden çıkarıldı. Veriler bu şekilde temizlendikten sonra 

ölçek hesaplamaları yapıldı. Ölçeklerin yapı geçerliliğini test etmek için 

Cronbach alpha kat sayısına bakıldı. Araştırma amaçlarını test etmek için 

tanımlayıcı istatistiklerden (frekans, aritmetik ortalama, yüzdelik dağılım, 

standart sapma) yararlanıldı. Ayrıca veri setinin normal dağılım gösterdiği 

bağımlı değişkenlerle bağımsız değişkenlerin değerlendirilmesinde iki gruplu 

karşılaştırmalarda Independent Sample T testi ve ikiden fazla gruplu 

karşılaştırmalarda ise One Way Anova testleri kullanıldı. Ölçekler arasındaki ve 

ölçek alt bölümler ve önermeleri arasındaki ilişkiyi incelemek için korelasyon 

testi kullanıldı.  
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4.6. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Tablo 1. Sosyo-demografik Özellikler 

Cinsiyet  Sayı  % 

Kadın 122 19,7 

Erkek 497 80,3 

Medeni durum   

Evli 492 79,5 

Bekar 127 20,5 

Yaş    

21-30 77 12,4 

31-40 186 30,0 

41-50 259 41,8 

51 ve üstü 97 15,7 

Eğitim durumu   

Lise  9 1,5 

Ön lisans 177 28,6 

Lisans 370 59,8 

Yüksek lisans 57 9,2 

Doktora  6 1,0 

Toplam  619 100,0 

 

Sivil savunma ve seferberlik hizmetlerinde görevli kamu personelinin sosyo-

demografik özelliklerinin yer aldığı Tablo 1’de; % 80,3’ünün erkek,% 19,7’sinin 

kadın, % 79,5’inin evli, % 20,5’inin bekar olduğu, % 41,8’inin 41-50 yaş, % 

30’unun 31-40 yaş, %15,7’sinin 51 ve üstü yaş, % 12,4’ünün 21-30 yaş 

arasında olduğu, ve % 59, 8’inin lisans,% 28,6’sının ön lisans, % 9,2’sinin 

yüksek lisans, %1,5’inin lise ve %1’inin doktora mezunu olduğu %1,5’inin lise 

mezunu olduğu belirlenmiştir. Sivil savunma ve seferberlik hizmetlerinde görevli 

kamu personelinin sosyo-demografik özelliklerine göre öne çıkanlar ise; % 

80,3’ünün erkek,% 79,5’inin evli olduğu,% 41,8’inin 41-50 yaş aralığında olduğu 

ve %59, 8’inin lisans mezunu oldukları görüldü (Tablo 1). 
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Tablo 2. Çalışma Hayatına İlişkin Bilgiler  

Hizmet süresi Sayı  % 

0-11 ay 16 2,6 

1-5 yıl 54 8,7 

6-10 yıl 74 12,0 

11-15 yıl 73 11,8 

16-20 yıl 105 17,0 

21-25 yıl 160 25,8 

26 yıl ve üzeri 137 22,1 

Bağlı bulundukları bakanlık   

İçişleri bakanlığı 213 34,4 

Sağlık bakanlığı 194 31,3 

Gıda tarım ve hayvancılık bakanlığı 69 11,1 

Milli eğitim bakanlığı 62 10,0 

Ulaştırma haberleşme ve denizcilik bakanlığı 13 2,1 

Başbakanlık  12 1,9 

Orman ve su işleri bakanlığı  12 1,9 

Maliye bakanlığı  9 1,5 

Aile ve sosyal politikalar bakanlığı 7 1,1 

Enerji bakanlığı 6 1,0 

Gençlik ve spor bakanlığı 6 1,0 

Kültür ve turizm bakanlığı 4 ,6 

Çevre ve şehircilik bakanlığı 2 ,3 

Bilim ve sanayi bakanlığı 2 ,3 

Dış işleri bakanlığı 2 ,3 

Adalet bakanlığı 1 ,2 

Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı 1 ,2 

Milli savunma bakanlığı 1 ,2 

Unvan   

Sivil savunma uzmanı 188 30,4 

Sivil savunma amiri  224 36,2 

Sivil savunma memuru 23 3,7 

Sivil savunma görevi yapan diğer meslekler 184 29,7 

Toplam  619 100,0 

 
Sivil savunma ve seferberlik hizmetlerinde görevli kamu personelinin çalışma 

hayatına ilişkin bulguları incelendiğinde (Tablo 2), % 25,8’inin 16-20 yıl arasında 

çalıştığı, % 22,1’inin 26 yıl ve üzerinde çalıştığı, % 34,4’ünün İçişleri 

bakanlığına, % 31,3’ünün sağlık bakanlığına bağlı çalıştığı,  % 30,4’ünün sivil 

savunma uzmanı,% 36,2’sinin sivil savunma amiri unvanına sahip olduğu 

görülmüştür. Sivil savunma görevi yapan diğer meslekler içinde 72 polis 

memuru, 14 şube müdürü, yedi hemşire, sekiz şef, dört yüksekokul sekreteri, üç 
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mühendis, bir tıbbi sekreter, bir daire başkanı, bir öğretmen, bir öğretim görevlisi 

ve bir iş güvenliği uzmanı yer almaktadır. 71 kişi mesleğini belirtmemiştir (Tablo 

2).  

Tablo 3. Cinsiyete, Medeni Duruma, Yaşa, Eğitim Durumuna, Çalışma 

Süresine ve Unvanına Göre Problem Çözme Envanteri Puan Dağılımı 

  n X ss  t p 

Cinsiyet Kadın 122 94,53±21,372 1,515 ,130 

Erkek 497 90,95±23,451 

Medeni 

durum 

Evli  478 90,72±23,737 2.152 ,032 

Bekar  125 95,24±20,075   

Yaş 21-30 75 99,12±21,629   

31-40 184 93,40±23,871 7,498 ,000 

41-50 252 91,32±20,243   

51 ve üstü 92 83,03±27,213   

Eğitim 

durumu 

Lise  9 89,78±4,734 2,275 ,060 

Ön lisans 177 87,68±1,876 

Lisans  370 93,7±1,142 

Yüksek lisans 57 90,02±3,57 

Doktora  6 100±9,889 

Çalışma 

süresi 

10 yıl ve altı 144 96,52±,1,966 6,889 ,001 

11-20 178 93,61±1,643   

21 ve üzeri 297 88,23±,1,394   

Unvan Sivil savunma uzmanı 188 90,63±1,654 1,263 ,286 

Sivil savunma amiri 224 90,93±1,483 

Sivil savunma memuru 23 86,68±5,405 

Sivil savunma görevi 

yapan diğer meslekler 

 

184 

 

94,2±1,848 

 

Sivil savunma ve seferberlik hizmetlerinde görevli kamu personelinin cinsiyete, 

eğitim durumuna ve unvanına göre problem çözme envanteri puan dağılımı 
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karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı (p>,05) 

görülmüştür (Tablo 3).  

Yapılan birçok araştırmada bu araştırmaya benzer şekilde problem çözme 

becerilerinin yeterli algılanmasının cinsiyet, eğitim durumu ve unvana bağlı 

olarak değişmediği tespit edilmiştir (Üstündağ, Beşoluk, 2012:6-7;  Saracaoğlu 

ve Kanmaz, 2012:692; Kışkır, 2011; Altuntaş, 2008: 72-73; Berkant ve Eren, 

2013:1034; Ocak, Eğmir, 2014: 21-45). Aynı şekilde Taylan (1990), üniversite 

öğrencilerinde problem çözme beceri algısının cinsiyete göre değişmediğini 

belirlemiştir. Ancak yapılan bazı araştırmalarda (Konukbay, 2005; Dündar, 

2008: 88), eğitim arttıkça problem çözme becerisinin de arttığı belirtilmiştir. Bu 

farklılığın araştırmaların eğitim ve unvanı çok farklı olan gruplarda 

yapılmasından kaynaklandığı düşünülebilir.  

Sivil savunma ve seferberlik hizmetlerinde görevli kamu personelinin yaş 

gruplarına göre problem çözme envanteri puan dağılımı karşılaştırıldığında yaş 

ve çalışma süresi arttıkça problem çözme becerisini yeterli olarak algılamanın 

arttığı ve bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu (p<,05) görülmüştür Ayrıca 

evli olanların da problem çözme becerisini yeterli olarak algılamaları daha 

yüksek bulunmuştur. Bu durum istatistiksel olarak anlamlıdır (p<,05) (Tablo 3). 

Yapılan çalışmaların bazılarında yaş ve problem çözme becerisi arasında 

istatistiksel olarak fark bulunurken (Güçlü, 2003:160; Dündar, 2008: 88), bazı 

araştırmalarda yaş ile problem çözme becerisi arasında anlamlı farkın olmadığı 

(Toygar, 2011: 78; Çevik 2011:1008-1009; Aslan, 2009:198) bulunmuştur. Bu 

durumun problem çözme becerisini ölçen araçların farklı oluşundan ve/veya yaş 

gruplarının farklı oluşundan kaynaklandığı söylenebilir. Ancak problem çözme 

becerilerinin yaş ve dolayısıyla hizmet yılına bağlı olarak kişilerin deneyim 

kazandıkları düşünüldüğünde problem çözme becerisini yeterli algılamanın 

arttığı söylenebilir. Yine bu araştırmaya benzer olarak Toygar (2011: 85) yaptığı 

araştırmada yöneticilerin % 84,1’inin evli olduğu ve bu grubun problem çözme 

becerilerinin yüksek olduğunu ifade etmiştir. 
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Tablo 4. Psikolojik Şiddet Yaşantıları İle İlgili Konuların Dağılımı 

Psikolojik şiddet uğrama Sayı  % 

Uğradım  246 39,7 

Uğramadım  373 60,3 

Toplam  619 100,0 

Psikolojik şiddet uğrama süresi   

1-6 ay 91 24,5 

6 ay-1 yıl 71 19,1 

1-2 yıl 77 20,7 

2 yıldan fazla 133 35,7 

Toplam* 372 100 

Psikolojik şiddet uygulayanlar   

Amirler 360 76,8 

Aynı seviyedeki arkadaşlar 60 12,8 

Astlar  8 1,7 

Amirler ve aynı seviyedeki arkadaşlar 28 6,0 

Amirler, aynı seviyedeki arkadaşlar ve astlar 11 2,3 

Amirler ve astlar 2 0,4 

Toplam*  469 100,0 

Psikolojik şiddete uğrama sonrası yapılanlar   

Durumu üstlerimle sözlü/ yazılı olarak bildirdim 207 15,5 

Eylemi yapanlara sözlü ya da fiili karşılık verdim 201 15,1 

Hiçbir şey yapmadım 107 8,0 

Kurumdan ayrılmayı düşündüm 84 6,3 

Arkadaşlarımdan yardım istedim 72 5,4 

Durumu ailemle paylaştım 58 4,3 

Dava açtım 42 3,2 

Dua ettim 3 0,2 

Diğer 561 42,0 

**Toplam  1335 100 
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Psikolojik şiddete uğrama sonrası herhangi bir davranışta 

bulunmama nedenleri 

Sayı  % 

Şikayet etmenin durumu değiştirmeyeceğini düşündüğüm için 103 10,7 

Problemli bir kişi olarak tanınmak istenmediğim için 68 7,0 

Her iş yerinde bu tür davranışların olduğunu düşündüğüm için 55 5,7 

Yönetimin bana inanmayacağını düşündüğüm için 47 4,9 

İşimi kaybetmekten korktuğumdan için 40 4,2 

Olayın duyulması halinde çevremden gelecek tepkilerden 

çekindiğim için 
41 

4,2 

Yasal haklarım konusunda bilgim olmadığı İçin 38 3,9 

Diğer 574 59,4 

**Toplam  966 100 

*Bu konuda herkes bilgi vermemiştir.  

**Birden çok seçenek işaretlenmiştir. 

Sivil savunma ve seferberlik hizmetlerinde görevli kamu personelinin psikolojik 

şiddet yaşantıları incelendiğinde; % 39,7’sinin psikolojik şiddete uğradığı, 

psikolojik şiddete uğradığını ifade edenlerin % 35,7’sinin 2 yıldan fazladır bu 

duruma maruz kaldığı,% 76,8 oranında amirlerin psikolojik şiddet uyguladığının 

düşünüldüğü görülmüştür. Kamuda yapılan bir araştırma araştırmamızla benzer 

sonuçlara sahiptir (Taş, Korkmaz, 2014: 54). Gök (2011:326,327) yaptığı 

araştırmada çalışanların % 32’sinin hayatlarının bir döneminde psikolojik 

şiddete uğradıklarını ve % 69,9 oranında yöneticilerin psikolojik şiddet 

uyguladığını belirtmiştir. Bir araştırmacı da yöneticilerin en çok şiddet uygulayan 

kişiler olduğunu belirtmiştir (Karslıoğlu, 2011:114). Ayrıca bu araştırmayla 

benzere olarak önemli bir bölümü bu durum karşısında hiçbir şey yapmadığını 

belirtmiştir. Bankacılık sektöründe yapılan araştırmalarla bu araştırma sonuçları 

benzerdir. 

Psikolojik şiddete uğrama sonrası yapılanların ne olduğu sorusuna verilen 

cevapların % 15,5’i durumu üstlerime sözlü/yazılı olarak bildirdim, % 15,1’i 

eylemi yapanlara sözlü ya da fiili cevap verdim, şeklindedir. Psikolojik şiddete 

uğrama sonrası herhangi bir davranışta bulunmama nedenlerinin ne olduğu 

sorusuna verilen yanıtların % 10,7’si şikayet etmenin durumu 
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değiştirmeyeceğini düşündüğüm için, % 7,0’si problemli bir kişi olarak tanınmak 

istenmediğim için şeklindedir (Tablo 4).  

Tablo 5. İş Yerinde Psikolojik Şiddet Algısı Ölçeği Alt Boyutları Toplam 

Puanı 

 Alt Bölümler                           N X ss  

Kendini gösterme ve iletişim 

olanaklarının kısıtlanması  
619 1,52±,57 

Sosyal ilişkilere saldırı 619 1,34±,568 

Sosyal itibara saldırı 619 1,24±,396 

Yaşam kalitesi ve mesleki duruma saldırı 619 1,49±,74 

Sağlığa doğrudan saldırı 619 1,20±,682 

 

Sivil savunma ve seferberlik hizmetlerinde görevli kamu personelinin İş Yerinde 

Psikolojik Şiddet Algısı Ölçeği alt boyutlarından kendini gösterme ve iletişim 

olanaklarının kısıtlanması X =1,52, sosyal ilişkilere saldırı X =1,34, sosyal 

itibara saldırı X =1,24, yaşam kalitesi ve mesleki duruma saldırı X =1,49 ve 

sağlığa doğrudan saldırı X =1,20 olduğu görülmektedir. Buna göre sivil 

savunma ve seferberlik hizmetlerinde görevli kamu personeline yönelik 

uygulanan psikolojik şiddetin daha çok kendini gösterme ve iletişim 

olanaklarının kısıtlanması alt boyutlarında olduğu görülmektedir (Tablo 5). 

Sivil savunma ve seferberlik hizmetlerinde görevli kamu personeline yönelik 

uygulanan psikolojik şiddetin daha çok “kendini gösterme ve iletişim 

olanaklarının kısıtlanması” alt bölümüne yönelik olduğu görülmektedir. Yapılan 

çalışmalarda bu araştırmaya benzer olarak  “kendini gösterme ve iletişim 

olanaklarının kısıtlanması” psikolojik şiddet alt bölümüne en yüksek uygulandığı 

gösterilmiştir (Çalışkan, Tepeci, 2008:146). Bir çalışmada “kendini gösterme ve 

iletişim olanaklarının kısıtlanması” bölümü yüksek olmakla birlikte “sosyal 

ilişkilere saldırı” bölümünden daha yüksek puan alındığı gösterilmiştir  (Pelit, 

Kılıç, 2014:101). Bu durumun örgütsel farklılıktan kaynaklandığı düşünülebilir. 

 

 



114 

 

 

 

Tablo 6. Cinsiyete, Medeni Durumuna, Yaşa, Eğitim Durumuna, Çalışma 

Süresine ve Unvanına Göre İş Yerinde Psikolojik Şiddet Algısı Ölçeği 

Toplam Puanı Dağılımı 

  n X ss  t p 

Cinsiyet Kadın 122 1,33±,039 1,061 ,289 

Erkek 497 1,38±,020 

Medeni 

durum 

Evli 492 1,37±,456 ,650 ,516 

Bekar  127 1,34±,399   

    F p 

Yaş 21-30 75 1,34±,049 ,881 ,451 

31-40 184 1,36±,030   

41-50 252 1,37±,029   

51 ve üstü 92 1,40±,044   

Eğitim 

durumu 

Lise  9 1,27±,082 1,891 ,110 

Ön lisans 177 1,34±,034 

Lisans  370 1,36±,022 

Yüksek lisans 57 1,51±,067 

Doktora  6 1,44±,197 

Çalışma 

Süresi 

10 yıl ve altı 144 1,33±,034 ,585 ,558 

11-20 178 1,37±,032   

21 ve üzeri  297 1,38±,026   

Unvan Sivil savunma uzmanı 188 1,35±,031 ,881 ,451 

Sivil savunma amiri 224 1,40±,030 

Sivil savunma memuru 23 1,41±,114 

Sivil savunma görevi 

yapan diğer meslekler 

184 
1,34±,031 

 

Sivil savunma ve seferberlik hizmetlerinde görevli kamu personelinin cinsiyete, 

yaşa, eğitim durumuna ve unvanına göre İş Yerinde Psikolojik Şiddet Algısı 

Ölçeği puan dağılımı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı 
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(p>,05) görülmüştür (Tablo 6). Yapılan araştırmalarda araştırmamıza benzer 

olarak cinsiyet ve medeni durumu ile psikolojik şiddete maruz kalma durumları 

arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Ancak 

araştırmamızdan farklı olarak; 50 yaşından büyük çalışanlar psikolojik şiddete 

36-40 yaşları arasındaki çalışanlardan daha az maruz kalmaktadır ve eğitim 

durumuna göre de psikolojik şiddete uğrama etkilenmektedir (Yavuz 2007:103; 

Taş, Korkmaz, 2014: 46). Ayrıca araştırmamızdan farklı olarak yapılan bir 

araştırmada eğitim seviyesi arttıkça psikolojik şiddete uğrama artmaktadır 

(Yavuz 2007:103).  

Tablo 7. İş Yerinde Psikolojik Şiddet Algısı Ölçeği Alt Bölümleri Puanın 

Cinsiyete Göre Dağılımı 

Alt bölümler Cinsiyet  n X ss  t p 

Kendini gösterme ve 

iletişim olanaklarının 

kısıtlanması  

Kadın 122 1,52±,631 ,018 ,985 

Erkek 
497 

1,52±,555 
  

Sosyal ilişkilere saldırı Kadın 122 1,33±,603 ,218 ,828 

Erkek 497 1,34±,560   

Sosyal itibara saldırı Kadın 122 1,19±,350 1,474 ,141 

Erkek 497 1,25±,405   

Yaşam kalitesi ve mesleki 

duruma saldırı  

Kadın 122 1,45±,764 ,651 ,516 

Erkek 497 1,50±,735   

Sağlığa doğrudan saldırı  Kadın 122 1,08±,390 2,183 ,029 

Erkek 497 1,23±,734   

 

Sivil savunma ve seferberlik hizmetlerinde görevli kamu personelinin cinsiyetleri 

ile sadece İş yerinde Psikolojik Şiddet Algısı Ölçeği alt bölümlerinden sağlığa 

doğrudan saldırı puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu (p<,05) 

görülmüştür (Tablo 7). Bu farklılık erkeklerin daha fazla sağlığa doğrudan 

saldırıya uğradığı şeklindedir. Diğer alt bölümlerdeki puanların birbirine çok 
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yakın olduğu izlenmiştir. Yapılan başka bir araştırmada cinsiyetle psikolojik 

şiddet arasında farklı alt bölümlerde anlamlılık çıkmıştır (Elmas, 2012: 92). 

Tablo 8. İş Yerinde Psikolojik Şiddet Algısı Ölçeği Alt Bölümleri Puanının 

Medeni Durum Göre Dağılımı 

Alt bölümler Medeni 

Durum 

n X ss  

t p 

Kendini gösterme ve 

iletişim olanaklarının 

kısıtlanması  

Evli  492 1,52±,578 ,488 ,625 

Bekar  
127 

1,55±,539 
  

Sosyal ilişkilere saldırı Evli  492 1,36±,572 ,933 ,351 

Bekar  127 1,29±,551   

Sosyal itibara saldırı Evli  492 1,25±,414 1,857 ,064 

Bekar  127 1,19±,312   

Yaşam kalitesi ve mesleki 

duruma saldırı  

Evli  492 1,5±,747 ,243 ,808 

Bekar  127 1,48±,717   

Sağlığa doğrudan saldırı  Evli  492 1,21±,704 ,720 ,472 

Bekar  127 1,16±,592   

Sivil savunma ve seferberlik hizmetlerinde görevli kamu personelinin medeni 

durumu ile İş yerinde Psikolojik Şiddet Algısı Ölçeği alt bölümlerinden aldığı 

puan arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı (p>,05) görülmüştür 

(Tablo 8).  
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Tablo 9. İş Yerinde Psikolojik Şiddet Algısı Ölçeği Alt Bölümleri Puanının 

Yaşa Göre Dağılımı 

Alt bölümler Yaş n X ss  F p 

Kendini gösterme 

ve iletişim 

olanaklarının 

kısıtlanması  

21-30 75 1,56±,078 ,649 ,584 

31-40 184 1,56±,042   

41-50 252 1,50±,034   

51 ve üstü 92 1,49±,051   

Sosyal ilişkilere 

saldırı 

21-30 75 1,24±,051 2,797 ,039 

31-40 184 1,29±,037   

41-50 252 1,35±,037   

51 ve üstü 92 1,46±,062   

Sosyal itibara 

saldırı 

21-30 75 1,26±,045 ,576 ,631 

31-40 184 1,21±,027   

41-50 252 1,26±,026   

51 ve üstü 92 1,24±,034   

Yaşam kalitesi ve 

mesleki duruma 

saldırı  

21-30 75 1,38±,069 ,918 ,432 

31-40 184 1,49±,052   

41-50 252 1,50±,046   

51 ve üstü 92 1,56±,087   

Sağlığa doğrudan 

saldırı  

21-30 75 1,10±,031 2,297 ,077 

31-40 184 1,17±,045   

41-50 252 1,20±,042   

51 ve üstü 92 1,35±,097   

 

Sivil savunma ve seferberlik hizmetlerinde görevli kamu personelinin yaşları ile 

sadece İş yerinde Psikolojik Şiddet Algısı Ölçeği alt bölümlerinden sosyal 

ilişkilere saldırı arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu (p<,05) 

görülmüştür (Tablo 9). 
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Tablo 10. İş Yerinde Psikolojik Şiddet Algısı Ölçeği Alt Bölümleri Puanının 

Eğitim Durumuna Göre Dağılımı 

Alt bölümler Eğitim durumu n X ss  F p 

Kendini gösterme ve 

iletişim olanaklarının 

kısıtlanması  

Lise  9 1,38±,217 1,283 ,275 

Ön lisans 177 1,48±,042   

Lisans  370 1,53±,029   

Yüksek lisans 57 1,66±,078   

Doktora  6 1,53±,275   

Sosyal ilişkilere 

saldırı 

Lise  9 1,13±,088 2,349 ,053 

Ön lisans 177 1,27±,040   

Lisans  370 1,34±,029   

Yüksek lisans 57 1,52±,093   

Doktora  6 1,40±,273   

Sosyal itibara saldırı Lise  9 1,22±,078 2,924 ,021 

Ön lisans 177 1,20±,028   

Lisans  370 1,23±,019   

Yüksek lisans 57 1,38±,068   

Doktora  6 1,47±,171   

Yaşam kalitesi ve 

mesleki duruma 

saldırı  

Lise  9 1,45±,135 1,485 ,205 

Ön lisans 177 1,48±,060   

Lisans  370 1,47±,036   

Yüksek lisans 57 1,72±,113   

Doktora  6 1,53±,260   

Sağlığa doğrudan 

saldırı  

Lise  9 1,02±,022 ,743 ,563 

Ön lisans 177 1,27±,062   

Lisans  370 1,18±,031   

Yüksek lisans 57 1,19±,087   

Doktora  6 1,03±,033   
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Sivil savunma ve seferberlik hizmetlerinde görevli kamu personelinin eğitim 

durumu ile sadece İş yerinde Psikolojik Şiddet Algısı Ölçeği alt bölümlerinden 

sosyal itibara saldırı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu (p<,05) 

görülmüştür (Tablo 10). Eğitim düzeyi arttıkça sosyal itibara saldırının artığı 

belirlenmiştir.  

Tablo 11. İş Yerinde Psikolojik Şiddet Algısı Ölçeği Alt Bölümleri Puanının 

Çalışma Süresine Göre Dağılımı 

Alt bölümler Yaş n X ss  F p 

Kendini gösterme 

ve iletişim 

olanaklarının 

kısıtlanması  

10 yıl ve altı 144 1,53±,051 ,691 ,501 

11-20 178 1,56±,045   

21 ve üzeri  
297 1,50±,03   

Sosyal ilişkilere 

saldırı 

10 yıl ve altı 144 1,23±,036 4,258 ,015 

11-20 178 1,33±,043   

21 ve üzeri  297 1,39±,035   

Sosyal itibara 

saldırı 

10 yıl ve altı 144 1,25±,034 ,126 ,881 

11-20 178 1,23±,028   

21 ve üzeri  297 1,24±,022   

Yaşam kalitesi ve 

mesleki duruma 

saldırı  

10 yıl ve altı 144 1,41±,052 1,154 ,316 

11-20 178 1,51±,054   

21 ve üzeri  297 1,52±,054   

Sağlığa doğrudan 

saldırı  

10 yıl ve altı 144 1,11±,033 2,587 ,076 

11-20 178 1,17±,047   

21 ve üzeri  297 1,26±,046   

 

Sivil savunma ve seferberlik hizmetlerinde görevli kamu personelinin çalışma 

süresi ile İş Yerinde Psikolojik Şiddet Algısı Ölçeği alt bölümlerinden sosyal 

ilişkilere saldırı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu (p<,05) 

görülmüştür. Çalışma süresi arttıkça sosyal ilişkilere saldırının arttığı 

belirlenmiştir (Tablo 11). Öğretmenler üzerinde yapılan bir araştırmada erkek ve 
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6-10 yıl kıdemdeki öğretmenler ile 21 yıl ve üstü kıdemdeki öğretmenlerin 

işyerinde duygusal taciz’e daha fazla uğradıkları belirlenmiştir (Ocak, 2008: 93). 

Bu araştırmada duygusal taciz olarak ayrım yapılmamıştır. Ancak sosyal 

ilişkilere saldırı kıdemle birlikte artmaktadır.   

 

Tablo 12. İş Yerinde Psikolojik Şiddet Algısı Ölçeği Alt Bölümleri Puanının 

Unvana Göre Dağılımı 

Alt bölümler Unvan n X ss  F p 

Kendini 

gösterme ve 

iletişim 

olanaklarının 

kısıtlanması  

Sivil savunma uzmanı 188 1,48±,039 1,639 ,179 

Sivil savunma amiri 224 1,55±,039   

Sivil savunma 

memuru 

23 1,73±,165 
  

Sivil savunma görevi 

yapan diğer meslekler 

184 1,50±,039 
  

Sosyal ilişkilere 

saldırı 

Sivil savunma uzmanı 188 1,44±,047 3,870 ,009 

Sivil savunma amiri 224 1,33±,036   

Sivil savunma 

memuru 

23 1,36±,168 
  

Sivil savunma görevi 

yapan diğer meslekler 

184 1,24±,032 
  

Sosyal itibara 

saldırı 

Sivil savunma uzmanı 188 1,23±,028 ,276 ,843 

Sivil savunma amiri 224 1,26±,027   

Sivil savunma 

memuru 

23 1,25±,104 
  

Sivil savunma görevi 

yapan diğer meslekler 

184 1,23±,028 
  

Yaşam kalitesi 

ve mesleki 

duruma saldırı  

Sivil savunma uzmanı 188 1,43±,050 1,223 ,301 

Sivil savunma amiri 224 1,57±,051   

Sivil savunma 

memuru 

23 1,47±,152   

Sivil savunma görevi 

yapan diğer meslekler 

184 1,47±,054   
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Alt bölümler Unvan n X ss  F p 

Sağlığa 

doğrudan saldırı  

Sivil savunma uzmanı 188 1,16±,046 1,052 ,369 

Sivil savunma amiri 224 1,26±,052   

Sivil savunma 

memuru 

23 1,104±,073   

Sivil savunma görevi 

yapan diğer meslekler 

184 1,18±,046   

 

Sivil savunma ve seferberlik hizmetlerinde görevli kamu personelinin unvanına 

ile İş Yerinde Psikolojik Şiddet Algısı Ölçeği alt bölümlerinden sosyal ilişkilere 

saldırı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu (p<,05) görülmüştür. 

En çok sivil savunma uzmanlarının sosyal ilişkilere saldırıya (1,44±,047) maruz 

kaldığı belirlenmiştir (Tablo 12).  

Tablo 13.Cinsiyet, Medeni Durumu, Yaş, Eğitim Durumu, Çalışma Suresi 

ve Unvanına Göre Motivasyon Ölçeği Toplam Puan Dağılımı 

  n X ss  t p 

Cinsiyet Kadın 120 4,37±,405 ,194 ,846 

Erkek 485 4,36±,425 

Medeni 

durum  

Evli 480 4,37±,427 ,295 ,768 

Bekar  125 4,35±,398   

Yaş 21-30 75 4,28±,047 1,345 ,054 

31-40 184 4,40±,027   

41-50 253 4,31±,028   

51 ve üstü 93 4,96±,042   

Eğitim 

durumu 

 

 

 

 

Lise  9 4,49±,108 ,716 ,940 

Ön lisans 170 4,36±,031 

Lisans  363 4,36±,022 

Yüksek lisans 57 4,34±,052 

Doktora  
6 4,56±,110 
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  n X ss  t p 

Çalışma 

Süresi 

10 yıl ve altı 141 4,34±0,36   

11-20 175 4,37±,03   

21 ve üzeri  289 4,37±,025   

Unvan Sivil savunma uzmanı 185 4,35±,032 ,759 ,901 

Sivil savunma amiri 217 4,34±,026 

Sivil savunma memuru 23 4,48±,098 

Sivil savunma görevi 

yapan diğer meslekler 

180 
4,39±,030 

 

Sivil savunma ve seferberlik hizmetlerinde görevli kamu personelinin cinsiyet, 

medeni duruma, yaşa, eğitim durumu çalışma suresi ve unvan ile Motivasyon 

Ölçeği toplam puan dağılımı karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark olmadığı (p>,05) görülmüştür (Tablo 13). Yapılan bir araştırmada 

çalışmamıza benzer şekilde motivasyonun cinsiyete, medeni duruma, yaşa, 

eğitim durumuna ve unvanı göre anlamlı bir fark olmadığını belirlemiştir (Aydın, 

2013:110-111). Başka bir çalışmada ise eğitim durumu dışındaki cinsiyete, 

medeni duruma ve yaşa ile ilgili çalışmamızla benzerdir (Bilegt, 2012;111). 

 

Tablo 14. Motivasyon Ölçeği Alt Önermeleri Puanın Cinsiyete Göre 

Dağılımı 

Alt Önermeler Cinsiyet n X ss  t p 

Başarı ihtiyacı Kadın 120 4,36±,477 ,409 ,683 

Erkek 485 4,34±,456   

İlişki ihtiyacı Kadın 120 4,46±,428 ,819 ,413 

Erkek 485 4,42±,451   

Güç ihtiyacı Kadın 120 4,29±,466 ,647 ,518 

Erkek 485 4,32±,481   
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Sivil savunma ve seferberlik hizmetlerinde görevli kamu personelinin 

motivasyon ölçeği alt önermeleri puanı ile cinsiyet arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark olmadığı (p>,05)görülmüştür (Tablo 14).    

 

Tablo 15. Motivasyon Ölçeği Alt Önermeleri Puanın Medeni Duruma Göre 

Dağılımı 

Alt Önermeler Medeni 

durum 

n X ss  

t p 

Başarı ihtiyacı Evli  480 4,34±,467 ,459 ,646 

Bekar 125 4,36±,435   

İlişki ihtiyacı Evli  480 4,43±,453 ,511 ,610 

Bekar 125 4,41±,423   

Güç ihtiyacı Evli  480 4,33±,478 ,746 ,456 

Bekar 125 4,29±,476   

 

Sivil savunma ve seferberlik hizmetlerinde görevli kamu personelinin 

motivasyon ölçeği alt önermeleri puanı ile medeni durum arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark olmadığı (p>,05) görülmüştür (Tablo 15).    

Tablo 16. Motivasyon Ölçeği Alt Önermeleri Puanın Yaşa Göre Dağılımı 

Alt Önermeler Yaş  n X ss  F p 

Başarı ihtiyacı 21-30 75 4,25±,054 5,980 ,001 

31-40 184 4,39±,031   

41-50 253 4,29±,030   

51 ve üstü 93 4,49±,043   

İlişki ihtiyacı 21-30 75 4,34±,049 4,445 ,004 

31-40 184 4,46±,030   

41-50 253 4,39±,029   

51 ve üstü 93 4,55±,045   

Güç ihtiyacı 21-30 75 4,23±,054 4,255 ,005 

31-40 184 4,36±,032   

41-50 253 4,27±,031   

51 ve üstü 93 4,43±,050   
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Sivil savunma ve seferberlik hizmetlerinde görevli kamu personelinin yaşları ile 

Motivasyon Ölçeği alt önermeleri puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

olduğu (p<,05) görülmüştür. Alt önermelerin her biri için en yüksek puanın 51 

yaş ve üstünde, daha sonra sırasıyla 31-40 yaş arası, 41-50 yaş arası ve en 

düşük 21-30 yaş arasında olduğu belirlenmiştir (Tablo 16).    

 

Tablo 17. Motivasyon Ölçeği Alt Önermeleri Puanının Eğitim Durumuna 

Göre Dağılımı 

Alt Önermeler Eğitim durumu n X ss  F p 

Başarı ihtiyacı 

 

Lise  9 4,52±,119 ,721 ,578 

Ön lisans 170 4,35±,033   

Lisans  363 4,34±,025   

Yüksek lisans 57 4,32±,059   

Doktora  6 4,56±,190   

 

İlişki ihtiyacı 

Lise  9 4,54±,111 ,400 ,809 

Ön lisans 170 4,42±,032   

Lisans  363 4,43±,024   

Yüksek lisans 57 4,43±,057   

Doktora  6 4,61±,119   

Güç ihtiyacı Lise  9 4,41±,139 ,407 ,804 

Ön lisans 170 4,32±,037   

Lisans  363 4,32±,025   

Yüksek lisans 57 4,28±,063   

Doktora  6 4,51±,107   

 

Sivil savunma ve seferberlik hizmetlerinde görevli kamu personelinin 

Motivasyon Ölçeği alt önermeleri puanın eğitim durumuna göre dağılımı 

karşılaştırıldığında aralarındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı 

(p>,05) görülmüştür (Tablo 17).    
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Tablo 18. İş Yerinde Psikolojik Şiddet Algısı Ölçeği Alt Bölümleri Puanın 

Çalışma Süresine Göre Dağılımı 

Alt bölümler Yaş n X ss  F p 

Başarı ihtiyacı 

 

10 yıl ve altı  4,33±,040 ,106 ,899 

11-20  4,34±,034   

21 ve üzeri   4,35±,026   

İlişki ihtiyacı 10 yıl ve altı  4,39±,037 ,613 ,542 

11-20  4,44±,032   

21 ve üzeri   4,44±,027   

Güç ihtiyacı 10 yıl ve altı  4,31±,041 ,283 ,754 

11-20  4,34±,032   

21 ve üzeri   4,31±,029   

 

Sivil savunma ve seferberlik hizmetlerinde görevli kamu personelinin 

Motivasyon Ölçeği alt önermeleri puanın çalışma süresine göre dağılımı 

karşılaştırıldığında aralarındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı 

(p>,05) görülmüştür (Tablo 18).    
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Tablo 19. Motivasyon Ölçeği Alt Önermeleri Puanının Unvana Göre 

Dağılımı 

Alt Önermeler Unvan n X ss  F p 

Başarı ihtiyacı 

 

Sivil savunma uzmanı 185 4,33±,035 ,750 ,522 

Sivil savunma amiri 217 4,32±,028   

Sivil savunma 

memuru 
23 4,46±,106   

Sivil savunma görevi 

yapan diğer meslekler 

180 
4,36±,034   

İlişki ihtiyacı Sivil savunma uzmanı 185 4,43±,036 ,604 ,613 

Sivil savunma amiri 217 4,40±,027   

Sivil savunma 

memuru 
23 4,49±,101   

Sivil savunma görevi 

yapan diğer meslekler 

180 
4,46±,032   

Güç ihtiyacı Sivil savunma uzmanı 185 4,30±,036 1,753 ,155 

Sivil savunma amiri 217 4,29±,032   

Sivil savunma 

memuru 
23 4,49±,108   

Sivil savunma görevi 

yapan diğer meslekler 

180 
4,36±,033   

 

Sivil savunma ve seferberlik hizmetlerinde görevli kamu personelinin 

Motivasyon Ölçeği alt önermeleri puanın unvana göre dağılımı 

karşılaştırıldığında aralarındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı 

(p>,05) görülmüştür (Tablo 19).  
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Tablo 20. Problem Çözme Algısı, Psikolojik Şiddet Alt Bölümleri ve 

Motivasyon Alt Önermeleri Arasındaki İlişkiye Ait Korelasyon Matrisi 
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Problem 

çözme Algısı 

91,7±23,083 1         

Kendini 

gösterme ve 

iletişim 

olanaklarının 

kısıtlanması  

1,52±,,570 -,042 1        

Sosyal 

ilişkilere 

saldırı 

1,34±,568 -,035 ,652*

* 

1       

Sosyal itibara 

saldırı 

1,24±,396 ,28 ,680*

* 

,665*

* 

1      

Yaşam kalitesi 

ve mesleki 

duruma saldırı  

1,49±,74 ,032 ,573*

* 

,554*

* 

,552*

* 

1     

Sağlığa 

doğrudan 

saldırı 

1,2±,682 ,028 ,242*

* 

,212*

* 

,233*

* 

,641*

* 

1    

Başarı ihtiyacı 4,34±,46 -,284** -,016 -,032 -

,081* 

-,036 -,033 1   

İlişki ihtiyacı 4,43±,447 -,278** -087* -

,101* 

-

146** 

-

,084* 

-,073 ,760*

* 

1  

Güç ihtiyacı 4,32±,478 -,248** -,055 -

,082* 

-

,101* 

-

,113*

* 

-

,098* 

,728*

* 

,75

1** 

1 

**korelasyon 0,01 düzeyinde anlamlıdır p<,01. 

*korelasyon 0,05 düzeyinde anlamlıdır p<,05.  
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Problem çözme envanterinin değerlendirilmesinde; elde edilen puanların 

artmasının problem çözme beceri algısının düşük olduğu anlamına geldiği 

belirtilmektedir (Savaşır, Şahin, 1997: 81-83). Tablo 20 incelendiğinde, Sivil 

savunma ve seferberlik hizmetlerinde görevli kamu personelinin Problem çözme 

beceri algısı ile psikolojik şiddet alt bölümleri arasındaki ilişkinin anlamlı 

olmadığı belirlenmiştir (p>,05).   

Sivil savunma ve seferberlik hizmetlerinde görevli kamu personelinin 

motivasyon ölçeği alt önermeleri arasındaki ilişkiye negatif gibi görünse de 

problem çözme envanterinin hesaplamasındaki farklılık nedeniyle problem 

çözme beceri algısı arttıkça başarı, ilişki ve güç ihtiyacının anlamlı düzeyde 

arttığı söylenebilir. Başarı ihtiyacı ile problem çözme beceri algısı arasındaki 

korelasyon r= -,284, İlişki ihtiyacı ile problem çözme beceri algısı arasındaki 

korelasyon r= -,278, Güç ihtiyacı ile problem çözme algısı arasındaki korelasyon 

r= -,248 yüksek kuvvettedir.  

Psikolojik şiddet alt bölümlerinin kendi aralarındaki ilişkinin genel olarak pozitif 

yönde ve yüksek kuvvette olduğu söylenebilir.  

 Kendini gösterme ve iletişim olanaklarının kısıtlanması ile Sosyal ilişkilere 

saldırı (r=,652), Sosyal itibara saldırı (r=,680), Yaşam kalitesi ve mesleki 

duruma saldırı (r=,573), Sağlığa doğrudan saldırı (r=,242),  

 Sosyal ilişkilere saldırı ile Sosyal itibara saldırı (r=,665), Yaşam kalitesi 

ve mesleki duruma saldırı (r=,554), Sağlığa doğrudan saldırı (r=,212),  

 Sosyal itibara saldırı ile Yaşam kalitesi ve mesleki duruma saldırı 

(r=,552), Sağlığa doğrudan saldırı (r=,233), 

 Yaşam kalitesi ve mesleki duruma saldırı ile sağlığa doğrudan saldırı 

(r=,641) arasındaki ilişki yüksek kuvvettedir. 

Motivasyon ölçeğinin alt önermelerinin kendi arasındaki ilişkinin genel olarak 

pozitif yönde ve yüksek kuvvette olduğu söylenebilir. Başarı ihtiyacı ile ilişki 

ihtiyacı (r=,760), güç ihtiyacı (r=,728) ve ilişki ihtiyacı ile güç ihtiyacı (r=,751) 

arasındaki ilişki yüksek kuvvettedir.  

Psikolojik şiddet alt bölümleriyle motivasyon ölçeği alt önermeleri arasındaki 

ilişki incelendiğinde; Başarı ihtiyacı ile Sosyal itibara saldırı arasındaki (r=,081) 
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İlişki ihtiyacı ile Kendini gösterme ve iletişim olanaklarının kısıtlanması (r=,087), 

Sosyal ilişkilere saldırı (r=,101), Yaşam kalitesi ve mesleki duruma saldırı 

(r=,084), güç ihtiyacı ile Sosyal ilişkilere saldırı (r=,082),  Sosyal itibara saldırı 

(r=,101), Sağlığa doğrudan saldırı (r=,098) arasındaki ilişkinin orta kuvvette 

olduğu belirlendi.  İlişki ihtiyacı ile Sosyal itibara saldırı (r=,146), güç ihtiyacı ile 

Yaşam kalitesi ve mesleki duruma saldırı (r=,113) arasındaki ilişkinin yüksek 

kuvvette olduğu belirlendi.   
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Tanımlayıcı bir alan çalışması olarak planlanan araştırmada amaç sivil 

savunma ve seferberlik görevini yürüten kamu personelinin problem çözme 

becerisinin, psikolojik şiddete uğrama, ve motivasyon durumlarının 

belirlenmesidir. Sivil savunma personelinin görevi sırasında problem çözme 

becerisini kullanması gerekir. Yaptığı işlere bağlı olarak psikolojik şiddete 

uğrama olasılığı vardır ve motivasyonları düşebilir.  Araştırmaya gönüllü 619 kişi 

katılmıştır. Araştırmaya katılanların tamamına yakını (%80,3)  erkek, çoğunluğu 

(%79,5) evli, yarıya yakını (%41,8) 41-50 yaş arasında ve yarısından çoğu 

(%59, 8) lisans eğitimini tamamlamıştır. Katılımcıların %25,8’i 16-20 yıl arasında 

ve çoğunluğu sivil savunma uzmanı ve amiridir (sırasıyla %30,4, %36,2). Ayrıca 

sivil savunma ile ilgili unvanı olmayan çeşitli meslek mensupları bu görevi 

üstlenmektedir. Katılımcıların genel olarak problem çözme becerilerini yüksek 

algıladıkları, yarıya yakınının psikolojik şiddete uğradığı (%39,7), çoğunluğunun 

motivasyonunun yüksek olduğu belirlendi.   

Sivil savunma ve seferberlik hizmetlerinde görevli kamu personelinin yaşları ve 

çalışma süreleri arttıkça problem çözme becerileri konusunda kendini yeterli 

olarak algılamaları artmaktadır. Ayrıca evli olmanın problem çözme becerileri 

konusunda kendini yeterli olarak algılamayı artırdığı söylenebilir. 

Sivil savunma ve seferberlik hizmetlerinde görevli kamu personelinin psikolojik 

şiddet yaşantıları incelendiğinde;  

Psikolojik şiddete maruz kalmanın oldukça yüksek olduğu en çok amirlerin 

psikolojik şiddet uyguladığının düşünüldüğü ve psikolojik şiddete uğrayanların 

önemli bir bölümünün şikayet etmenin durumu değiştirmeyeceğini ve problemli 

bir kişi olarak tanınacağını düşündüğü için bu duruma sessiz kaldığı ortaya 

çıkmıştır. Uygulanan psikolojik şiddetin daha çok Kendini gösterme ve iletişim 

olanaklarının kısıtlanması şeklinde olduğu belirlenmiştir.  

“Size psikolojik şiddet uygulanıyor mu?” sorusuna hayır yanıt verenlerle ölçeği 

okuduktan sonra kimin uyguladığı ve ne kadar süredir uygulandığına ilişkin 

sorulara yanıt verenler arasında fark vardır. Bu durum psikolojik şiddet 

konusunda farkındalığın olmadığını gösterebilir.  
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Erkeklerin daha fazla sağlığa doğrudan saldırıya uğradığı, yaş ve çalışma 

süresi arttıkça sosyal ilişkilere saldırının arttığı, en çok sivil savunma 

uzmanlarının sosyal ilişkilere saldırıya maruz kaldığı ve eğitim düzeyi arttıkça 

da sosyal itibara saldırının artığı belirlenmiştir. Medeni durum ile psikolojik 

şiddet arasında istatistiksel anlam taşıyan bir ilişki tespit edilmemiştir. Sivil 

savunma ve seferberlik hizmetlerinde görevli kamu personelinin cinsiyet, 

medeni durum, eğitim durumu, çalışma süresi ve unvanı ile Motivasyonda 

değişim tespit edilmemiştir. Ancak yaşın motivasyonun alt önermeleri olan 

başarı ihtiyacı, ilişki ihtiyacı ve güç ihtiyacını etkilediği tespit edilmiştir. Alt 

önermelerin her biri için en yüksek puanın 51 yaş ve üstünde, daha sonra 

sırasıyla 31-40 yaş arası, 41-50 yaşa arası ve en düşük 21-30 yaşa arasında 

olduğu belirlenmiştir. Problem çözme beceri algısı ile psikolojik şiddet alt 

bölümleri arasındaki ilişki olmadığı belirlenmiştir. Problem çözme becerileri 

konusunda kendini yeterli olarak algılama arttıkça motivasyonun alt önermeleri 

olan başarı, ilişki ve güç ihtiyacının anlamlı düzeyde arttığı belirlenmiştir.  

Psikolojik şiddet alt bölümlerinin ve Motivasyon ölçeğinin alt önermelerinin kendi 

aralarındaki ilişkinin genel olarak pozitif yönde, yüksek kuvvette olduğu 

söylenebilir. Psikolojik şiddet arttıkça motivasyonun düştüğü, problem çözme 

becerileri konusunda kendini yeterli olarak algılamanın motivasyonu artırdığı 

belirlenmiştir.  

Öneriler; 

Problem çözme becerisi ile ilgili öneriler; 

İşe yeni başlayanların ve bekar olanlara yönelik; 

 Zorluklar karşısında mücadele edebilmeleri için problem çözme 

becerilerinin geliştirilmesi, 

 Hizmet içi eğitim sırasında problem çözme becerilerini geliştirme eğitimi 

almaları, 

 Kurumlarda problem çözme yeterliliğine yönelik programların 

geliştirilmesi, 

Psikolojik şiddet ile ilgili öneriler; 

 Sivil savunma ve seferberlik hizmetlerinde görevli kamu personelinin 

psikolojik şiddet konusunda farkındalık yaratacak eğitimler almaları, 
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 Psikolojik şiddetten kendini koruma konusunda özellikle erkeklerin, yaşı 

ileri ve çalışma süresi fazla olanların eğitim almaları, 

 Psikolojik şiddete maruz kalanların ne yapacakları konusunda 

danışmanlık almaları,    

 Psikolojik şiddetin önlenmesinde risk değerlendirmesi önemlidir. 

Toplumsal risklerden olan psikolojik şiddetin tespiti ve değerlendirmesi 

çalışanlar arasında yapılacak anket ve görüşmelerle sağlanabilir ve gerekli 

tedbirler alınması,  

 Çalışanların özellikle çalışma arkadaşlarına zarar verici olmalarını 

engelleyen veya uyumu bozucu dedikodu ve söylentilerden arındırıcı örgüt 

politikaları geliştirilmesi, 

 Çalışanlara ve yöneticilere yönelik psikolojik şiddetle bireysel ve 

kurumsal mücadele konusunda bildiri, broşür hazırlanabilir ve paneller 

düzenlenmesi,  

 Başbakanlığa bağlı “alo mobbing” hattı kurulmasır,   

 Psikolojik şiddet konusunda yeterli yasal düzenlenmenin hayata 

geçirilmesi,  

 Kamu kurumlarında ve özel sektör bünyesinde mobbing gözlem büroları 

oluşturulması, 

  İş hukuku kapsamında psikolojik şiddete uğrayan çalışana derhal fesih 

hakkı ile birlikte diğer tazminatlardan hariç olmak üzere cezai şart olarak 

“psikolojik şiddet tazminatı” ödenmesi konusunda ilgili kanunlarda düzenlemeler 

yapılması önerilir.   

Motivasyon ile ilgili öneriler; 

 Yaşın motivasyonu etkilemesi nedeniyle sivil savunma ve seferberlik 

hizmetlerinde görevli kamu personelinin motivasyonlarını artırıcı etkinliklerde 

bulunmaları önerilir.  

Problem çözme becerileri konusunda kendini yeterli olarak algılamanın 

motivasyonu etkilemesi nedeniyle; problem çözme becerileri kazandırmaya 

çalışılabilir. 
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Ek 1:  

Kişisel Bilgi Formu 

KİŞİSEL BİLGİ FORMU  

Sayın Katılımcı  

Bu ankette sizinle ve çalışma ortamınızla ilgili sorular bulunmaktadır. Yapılan 

bu çalışmanın amacı işyerinde uygulanan psikolojik şiddetin belirlemesine 

yöneliktir.  Kesinlikle bilimsel amacı dışında kullanılmayacaktır.  

Bu bakımdan isim belirtmenize gerek yoktur. Soruları ve ifadeleri size en çok 

uyan biçimde cevaplandırmanız çalışma için son derece önemlidir. 

Desteklerinizi esirgemeyeceğinize olan inancımla, katkılarınız için şimdiden 

teşekkür ederim. Araştırma sorumlusu: Alişan ALBAYRAK  

1. BÖLÜM  

Cevabınızı lütfen parantez içerisine çarpı (X) işareti koyarak belirtiniz.  

1-Cinsiyetiniz: 1.(  ) Kadın 2. (  ) Erkek  

2. Medeni Durumunuz : 1.( )  Evli 2. (  ) Bekar  

3. Yaşınız  

1.(  ) 20 ve altı  

2.(  ) 21-30  

3.(  ) 31-40  

4.(  ) 41-50  

5.(  ) 51 ve üzeri  

4-Eğitim Durumunuz  

1.(  ) 2 yıllık yüksekokul 

(Önlisans)  

2.(  ) 4 yıllık yüksekokul veya 

fakülte(Lisans)  

3.(  ) yüksek lisans  

4.(  ) doktora  

5. Hizmet Süreniz  

1.(  ) 0- 11 ay  

2.(  ) 1-5 yıl arası  

3.(  ) 6-10 yıl arası  

4.(  ) 11-15 yıl arası  

5.(  ) 16-20 yıl arası  

6.(  ) 21- 25 yıl arası  

7.(  ) 26 yıl ve üzeri  

6-Unvanınız  

1.(  ) Sivil Savunma Uzmanı  

2.(  ) Sivil Savunma Amiri  

3.(  ) Diğer……………….  
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7. Çalışma veya Emeklilik 

Durumunuz Nedir?  

1. Kamuda çalışıyorum (    ) 

2. Kamu Emeklisiyim     (    )    

3.Özel sektörde çalışıyorum ( ) 

4. Diğer …………….. 

 

 

 

 

 

 

8. 1. Çalıştığınız Bakanlık 

2. Çalıştığınız Birim …….. 

  

9. 1. Yaşadığınız İl…….….. 

2. Yaşadığınız İlçe…. ….. 

  

 

10. Çalıştığınız işyerinde yukardaki davranışlar çoğunlukla kimler 

tarafından uygulanmaktadır?  

1. ( ) Amirleriniz  

2. ( ) Aynı seviyedeki arkadaşlarınız  

3. ( ) Astlarınız  

11. Yukardaki davranış/davranışlara maruz kaldığınızda tepkiniz ne oldu? 

Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz.  

1. ( ) Durumu üstlerimle sözlü/ yazılı olarak bildirdim  

2. ( ) Eylemi yapanlara sözlü ya da fiili karşılık verdim  

3. ( ) Dava açtım  

4. ( ) Durumu ailemle paylaştım  

5. ( ) Arkadaşlarımdan yardım istedim  

6. ( ) Kurumdan ayrılmayı düşündüm  

7. ( ) Hiçbir şey yapmadım  

8. ( ) Diğer …….  
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12. Yukarıda "Hiçbir şey yapmadım" seçeneğini işaretlediyseniz nedeni 

nedir? Lütfen size uygun seçeneğe (x) işareti koyunuz (Birden fazla 

seçeneği işaretleyebilirsiniz).  

1.( ) İşimi kaybetmekten korktuğumdan için  

2.( ) Yönetimin bana inanmayacağını düşündüğüm için  

3.( ) Şikayet etsem de bu durumun değişmeyeceğini düşündüğüm için  

4.( ) Yasal haklarım konusunda bilgim olmadığı İçin  

5.( ) Her iş yerinde bu tür davranışların olduğunu düşündüğüm için  

6.( ) Problemli bir kişi olarak tanınmak istenmediğim için  

7.( ) Bu olayın duyulması halinde çevremden gelecek tepkilerden çekindiğim 

için  

8.( ) Diğer (belirtiniz).................................................  

13. Yukarıdaki davranışlara ne kadar süredir maruz kalıyorsunuz?  

1. ( ) 1-6 ay  

2. ( ) 6 ay 1 yıl  

3. ( ) 1-2 yıl  

4. ( ) 3 yıl ve üzeri  
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Ek 2:  

İş Yerinde Psikolojik şiddet Algısı Ölçeği 

 Psikolojik şiddet: Bir kişinin yöneticiler, astlar 

veya iş arkadaşları tarafından sürekli olarak ve 

sistematik biçimde aşağılanması, küçümsenmesi, 

küçük düşürülmesi, azarlanması, kişiliğine yönelik 

tehdit ve saldırılara uğraması, işiyle ilgili bilgilere 

ulaşmasının engellenmesi gibi davranışlara 

maruz kalınmasına Psikolojik şiddet 

denilmektedir.  

Böyle bir davranışa maruz kaldınız mı?  

1.( ) Evet 2.( ) Hayır  H
iç

 

N
a
d

ir
e

n
 

B
a

z
e

n
 

S
ık

 s
ık

  

Ç
o
k
 s

ık
 

1.  Üstleriniz tarafından kendinizi ifade etme 

olanaklarınız kısıtlanıyor 

     

2.  Konuşurken sözünüz sürekli kesiliyor      

3.  Meslektaşlarınız veya birlikte çalıştığınız kişiler 

tarafından kendinizi ifade etme olanaklarınız 

kısıtlanıyor 

     

4.  Yüzünüze bağırılıp azarlandığınız oluyor      

5.  Yaptığınız işler haksız yere eleştiriliyor      

6.  Özel yaşamınız sürekli eleştiriliyor      

7.  Telefonla rahatsız ediliyorsunuz      

8.  Sözlü tehditler alıyorsunuz      

9.  Yazılı tehditler alıyorsunuz      

10.  Başkalarıyla iletişim kurmanız jestler ya da 

bakışlar yoluyla reddediliyor 

     

11.  Başkalarıyla iletişim kurmanız imalar yoluyla 

reddediliyor 

     

12.  Çevrenizdeki insanların sizinle iletişim kurmaları 

engelleniyor 

     

13.  Kimseyle konuşamıyor ve başkalarına ulaşma      
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girişiminiz engelleniyor 

14.  Size kasıtlı olarak diğer çalışanlardan ayrı bir 

çalışma ortamı veriliyor 

     

15.  Meslektaşlarınızın sizinle konuşması yasaklanıyor      

16.  Size sanki orada değişmişsiniz gibi davranılıyor      

17.  İnsanlar arkanızdan kötü konuşuyor      

18.  Ortada hakkınızda asılsız söylentiler dolaşıyor      

19.  Gülünç durumlara düşürülüyorsunuz      

20.  Size sanki akıl hastasıymışsınız gibi davranılıyor      

21.  Psikolojik incelemeden geçmeniz için size baskı 

yapılıyor 

     

22.  Bir özrünüzle alay ediliyor      

23.  Sizi gülünç duruma düşürmek için yürüyüşünüz, 

jestleriniz veya sesiniz taklit ediliyor 

     

24.  Dini veya siyasi görüşünüzle alay ediliyor      

25.  Özel yaşamınızla alay ediliyor      

26.  Milliyetinizle alay ediliyor      

27.  Özgüveninizi oluşuz etkileyen bir iş yapmaya 

zorlandığınız oluyor 

     

28.  Çabalarınız yanlış ve küçültücü şekilde 

yargılanıyor 

     

29.  İş ile ilgili aldığınız tüm kararlar sürekli 

sorgulanıyor 

     

30.  Küçük düşürücü isimlerle (lakaplarla) 

anılıyorsunuz 

     

31.  Size cinsel imalarda bulunuluyor       

32.  Kurumda sizin için hiçbir özel görev verilmiyor       

33.  Size verilen işlerin geri alındığı ve yenilerinin 

verilmediği oluyor  

     

34.  Yapmanız için size anlamsız işler veriliyor       

35.  Sahip olduğunuzdan daha az yetenek gerektiren      
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 işler size veriliyor  

36.  Yaptığınız işler sürekli değiştiriliyor       

37.  Özgüveninizi olumsuz etkileyecek işler veriliyor       

38.  

 

İtibarınızı düşürecek şekilde, niteliklerinizin 

dışında işler size veriliyor  

     

39.  Size mali yük getirecek genel zararlar veriliyor       

40.  Evinize ve iş yerinize zarar veriliyor       

41.  Fiziksel olarak her zamankinden ağır işler size 

veriliyor  

     

42.  Fiziksel şiddet tehditleri alıyorsunuz       

43.  Gözünüzü korkutmak için size hafif şiddet 

uygulanıyor  

     

44.  Size fiziksel zarar veriliyor       

45.  Doğrudan cinsel tacize uğruyorsunuz       
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Ek 3: 

Problem Çözme Envanteri 

Bu envanterin amacı, günlük yaşantınızdaki problemlerinize (sorunlarınıza) 

genel olarak nasıl tepki gösterdiğinizi belirlemeye çalışmaktır. Sözünü ettiğimiz 

bu problemler, matematik ya da fen derslerindeki alışmış olduğunuz 

problemlerden farklıdır. Bunlar, kendini karamsar hissetme, arkadaşlarla 

geçinememe, bir mesleğe yönelme konusunda yaşanan belirsizlikler ya da 

boşanıp boşanmama gibi karar verilmesi zor konularda ve hepimizin başına 

gelebilecek türden sorunlardır. Lütfen aşağıdaki maddeleri elinizden geldiğince 

samimiyetle ve bu tür sorunlarla karşılaştığınızda tipik olarak nasıl 

davrandığınızı göz önünde bulundurarak cevaplandırınız. Cevaplarınızı, bu tür 

problemlerin nasıl çözülmesi gerektiğini düşünerek değil, böyle sorunlarla 

karşılaştığınızda gerçekten ne yaptığınızı düşünerek vermeniz gerekmektedir. 

Bunu yapabilmek için kolay bir yol olarak her soru için kendinize şu soruyu 

sorun: “burada sözü edilen davranışı ben ne sıklıkla yaparım?”.  

Yanıtlarınız aşağıdaki ölçeğe göre değerlendirin: 

1. Her zaman böyle davranırım 

2. Çoğunlukla böyle davranırım 

3. Sık sık böyle davranırım 

4. Arada sırada böyle davranırım 

5. Ender olarak böyle davranırım 

6. Hiçbir zaman böyle davranmam 

 

 

 

PROBLEM ÇÖZME ENVANTERİ 
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1. Bir sorunumu çözmek için 

kullandığım çözüm yolları başarısız ise 

bunların neden başarısız olduğunu 

araştırmam.        
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2. Zor bir sorunla karşılaştığımda ne 

olduğunu tam olarak belirleyebilmek 

için nasıl bilgi toplayacağımı uzun 

boylu düşünmem.        

3. Bir sorunumu çözmek için gösterdiği 

ilk çabalar başarısız olursa o sorun ile 

başa çıkabileceğimden şüpheye 

düşerim.        

4. Bir sorunumu çözdükten sonra bu 

çözerken neyin ise yaradığını, neyin 

yaramadığının ayrıntılı olarak 

düşünmem        

5. Sorunları çözme konusunda yaratıcı 

ve etkili çözümler üretebilirim.        

6. Bir sorunumu çözmek için belli bir 

yolu denedikten sonra durur ve ortaya 

çıkan sonuç ile olması gerektiğini 

düşündüğüm sonucu karşılaştırırım.        

7. Bir sorunum olduğunda onu 

çözebilmek için başvurabileceğim 

yolların hepsini  

düşünmeye çalışırım..        

8. Bir sorunla karşılaştığımda, neler 

anladığımı anlamak için duygularımı 

incelerim..        

9. Bir sorun kafamı karıştırdığında 

duygu ve düşüncelerimi somut ve açık-

seçik terimlerle ifade etmeye 

uğraşmam.        

10. Başlangıçta çözümünü fark 

etmesem de sorunlarımın çoğunu 

çözme yeteneğim vardır.        
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11. Karşılaştığım sorunları çoğu, 

çözebileceğimden daha zor ve 

karmaşıktır.        

12. Genellikle kendimle ilgili kararları 

verebilirim ve bu kararlardan hoşnut 

olurum.        

13. Bir sorunla karşılaştığımda onu 

çözmek için genellikle aklıma gelen ilk 

yolu izlerim.        

14. Bazen durup sorunlarım üzerinde 

düşünmek yerine gelişigüzel sürüklenip 

giderim.        

15. Bir sorunla ilgili olası bir çözüm 

yolu üzerinde karar vermeye çalışırken 

seçeneklerimin başarı olasılığını tek 

tek değerlendirmem        

16. Bir sorunla karşılaştığımda, başka 

konuya geçmeden önce durur ve o 

sorun üzerinde düşünürüm.        

17. Genellikle aklıma ilk gelen fikir 

doğrultusunda hareket ederim.        
18. Bir karar vermeye çalışırken her 

seçeneğin sonuçlarını ölçer, tartar, 

birbirleriyle karşılaştırır sonra karar 

veririm.        

19. Bir sorunumu çözmek üzere plan 

yaparken o planı yürütebileceğime 

güvenirim.        

20. Belli bir çözüm planını uygulamaya 

koymadan önce, nasıl bir sonuç 

vereceğini tahmin etmeye çalışırım.        

21. Bir soruna yönelik olası çözüm       
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yollarını düşünürken çok fazla seçenek 

üretmem.  

22. Bir sorunumu çözmeye çalışırken 

sıklıkla kullandığım bir yöntem; daha 

önce basıma gelmiş benzer sorunları 

düşünmektir.        

23. Yeterince zamanım olur ve çaba 

gösterirsem karşılaştığım sorunların 

çoğunu çözebileceğime inanıyorum.        

24. Yeni bir durumla karşılaştığımda 

ortaya çıkabilecek sorunları 

çözebileceğime inancım vardır.        

25. Bazen bir sorunu çözmek için 

çabaladığım halde, bir türlü esas 

konuya giremediğim ve gereksiz 

ayrıntılarla uğraştığım duygusunu 

yasarım.        

26. Ani kararlar verir ve sonra 

pişmanlık duyarım.        

27. Yeni ve zor sorunları çözebilme 

yeteneğime güveniyorum..        
28. Elimdeki seçenekleri 

karşılaştırırken ve karar verirken 

kullandığım bir sistematik yöntem 

vardır.        

29. Bir sorunla basa çıkma yollarını 

düşünürken çeşitli fikirleri birleştirmeye 

çalışmam.        

30. Bir sorunla karşılaştığımda bu 

sorunun çıkmasında katkısı olabilecek 

benim dışımdaki etmenleri genellikle 

dikkate almam.        
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31. Elimdeki seçenekleri 

karşılaştırırken ve yaptığım şeylerden 

biri, durumu gözden geçirmek ve 

konuyla ilgili olabilecek her türlü bilgiyi 

dikkate almaktır.        

32. Bazen duygusal olarak öylesine 

etkilenirim ki sorunumla basa çıkma 

yollarından pek çoğunu dikkate bile 

almam.        

33. Bir karar verdikten sonra, ortaya 

çıkan sonuç genellikle benim 

beklediğim sonuca uyar.        

34. Bir sorunla karşılaştığımda, o 

durumla basa çıkabileceğimden 

genellikle pek emin değilimdir.        

35. Bir sorunun farkına vardığımda ilk 

şeylerden biri, sorunun tam olarak ne 

olduğunu anlamaya çalışmaktır.        
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EK 4: 

Motivasyon Ölçeği 
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1. Takım çalışmalarından hoşlanırım.        

2. Yetkiye saygı duyarım.        

3. Belirli risklere girerim.        

4. Saygınlığa (prestije) önem veririm.        

5. Tek başıma çalışmaktan hoşlanırım.        

6. Yaratıcı grup çalışmasından hoşlanırım.        

7. Düzenli ve organize olmayı severim        

8. Her zaman başkalarına yardım etmeye 

hazırım.  

      

9 Kendi hareketlerimden sorumluyumdur.        

10. Kendimi bir birleştirici gibi görürüm.        

11. Başkaları tarafından takdir edilmeyi 

beklerim.  

      

12 Önemli projelere katılmaktan hoşlanırım.        

13. Başkalarıyla etkileşmekten hoşlanırım.        

14. Her zaman performansımı yükseltmeye 

çalışırım.  

      

15. Kendimi bir girişimci gibi hissederim.        

16. Başkalarıyla çalışırken iletişime önem 

veririm.  

      

17. Başkalarının işlerini iyi yönettiğime       
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inanırım  

18. İşbirliğine önem veririm.        

19. Zor görevlerden hoşlanırım.        

20. Başkalarını yönlendirmeyi severim..        

21. Başkalarının ihtiyaç ve beklentilerine 

saygı duyarım  

      

22. Etkin olmaktan hoşlanırım..        

23. İnsanları bir proje etrafında bir araya 

getirmekte başarılıyımdır.  

      

24. İyi yapılmış bir işin sonucunun doğru 

olarak fark edilmesinden  

hoşlanırım.  

      

25. Arkadaşlığa değer veririm.        

26. Kendi çalışma hedeflerimi seçmek 

isterim.  

      

27. Liderliğin her türlü çalışma şartlarında 

önemli olduğuna inanırım.  

      

28. Yaratıcı ve yenilikçiyimdir.        

29. Başkalarına öğüt vermeyi severim.        

30. Ne kadar başarılı olduğumu bilmek 

isterim.  
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Ek 5: 
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Ek 6: 
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Ek 7: 
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Ek 8: 
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Ek 9: 
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