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ÖZET
Giriş: Mobbing karşısında gösterilen tutumlar ve tepkiler çalışanın kişilik özellikleri, yetiştiği kültür, 
eğitim seviyesi vb unsurlara bağlı olarak farklılaşabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, çalışanların kişilik 
özellikleri ile mobbinge maruz kalma arasında ilişki olup olmadığını incelemek ve mobbinge maruz 
kalanların tutumları ile kişilik özellikleri arasında nasıl bir bağlantı olduğunun araştırılmasıdır. Yöntem: 
Araştırma, İstanbul ilinde bulunan üç yerli ve üç yurtdışı kökenli ilaç firmasının merkez ve saha 
çalışanları üzerinde yapılmış ve Cloninger Mizaç ve Karakter Envanteri, mobbing ile bir tutum anketi 
yanısıra demografik özellikleri belirleyecek anket uygulanmıştır. Örneklem seçimi, gelişigüzel ve kartopu 
yöntemleri ile yapılmış ve 100 katılımcı üzerinde uygulanan anketler istatistikî analizle 
değerlendirilmiştir. Bulgular: Mobbing görülme oranı %44 bulunmuştur. Büyük yaş grubunun psikolojik 
taciz ölçeği puanları 30 yaş altı çalışanlara göre daha yüksek, evli olanların bekarlara göre daha daha 
düşüktür. Yerli firmalarda çalışanlarının anlamlı derecede daha fazla mobbing davranışlarına maruz 
kaldıkları gösterilmiştir. Mobbing davranışlarına karşı gösterilen tutumlar ile kişilik boyutları arasındaki 
ilişki incelendiğinde; “Yenilik Arayışı” alt boyutu ile “Kaçma” tutumları arasında %26,8 düzeyinde 
pozitif yönde, “Pasif Başa Çıkma” tutumları arasında %34,7 düzeyinde negatif yönde anlamlı bir ilişki 
bulunmuştur. “Zarardan kaçınma” alt boyutu ile “Karşı Savaşma” alt boyutu arasında %38,0 düzeyinde 
negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. “Ödül Bağımlılığı” alt boyutu ile “Kaçma” tutumları 
arasında %25,0 düzeyinde negatif yönde , “Karşı Savaşma” tutumları arasında ise %23,2 düzeyinde 
pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Kendi Kendini İdare Etme alt boyutu ile Karşı Savaşma 
tutumları arasında  %22,8 düzeyinde pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Sonuçlar: Mizaç ve 
Karakter özellikleri ile mobbing davranışlarına maruz kalma ve mobbinge karşı gösterilen tutumlar 
arasında bir ilişki olduğu gösterilmiştir.
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MOBBING AND ITS RELATIONSHIP WITH PERSONALITY FEATURES

ABSTRACT
Background: Exposure to mobbing may be closely related to personality feautures and reactions or 
attitude towards mobbing also affected by cultural factors as well as education. The aim of this study is to 
evaluate the relationship of mobbing to personality features. Method: Study was conducted in three local 
and three international pharmaceutical companies situated in İstanbul. Field and head office emploies of 
the companies were included. Cloninger’s Temperament and Character Inventory (TCI), Scale for 
mobbing score and an attitude questionnnaire with sociodemographic survey were applied. Sample 
selection was done on haphazard and snowball basis and scores of 100 participants were assessed. 
Findings: Mobbing rate was 44% in our sample. Mobbing scores of elder groups comparing to ages 
under 30 was higher and married participants had lower scores comparing to singles. Local company 
workers exposed to mobbing behavior more than their colleagues working in international firms. Head 
office workers comparing to field personnel faced to mobbing more frequently. Attitude towards mobbing 
and its relationship to personality features revealed that, “Novelty Seeking” temperament correlated with 
“Fight back” behavior negatively in 38% while, “Reward Dependence” temperament correlated with 
“Fight back” behavior positively in 23,2% level. Self-Transcendence character feature also correlated 
with “Fight back” behavior positively in 22,8% level. Results: There is an obvious relationship between 
Temperament and Character features with the exposure to mobbing and attitudes towards it. 
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1. GİRİŞ

 Dünyanın değişen koşullarıyla,  içinde varolduğumuz örgütler de değişime 
uğramaktadır. Bu değişim içinde,  artan iletişim, teknolojinin hızla yenilenmesi, sınır 
ötesi faaliyetler ve  bilginin giderek artan değeri öne çıkan  farklılıklardır. Gün 
geçtikçe artan rekabet ortamının en önemli kozu ise insan faktörüdür. Tüm bu ortam 
içinde eskiden beri varolan şiddet kavramı ise günümüze kendini uyarlayarak, farklı 
şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Kavram bireysel bir sorun olarak algılandığından, 
sorun üzerine gerekli felsefi bakış açısının henüz oluşturulamadığı görülmektedir. 
Kayıplarsa, hem bireysel hem de toplumsal boyutlarda olmaktadır.(Demirci ve ark.,, 
2007) 
 Çalışma yaşamında psikolojik taciz veya yaygın İngilizce söyleniş şekliyle 
mobbing kavramı, işyerinde bireylere üstleri,  eşit düzeydeki çalışanlar veya astları 
tarafından sistematik biçimde uygulanan her tür kötü muamele, tehdit, şiddet, 
aşağılama gibi davranışları ifade eden anlamlar içermektedir (Tınaz,  2006). İlk kez 
bir endüstri psikoloğu olan Heinz Leymann tarafından 1980’li yılların sonunda 
tanımlanmış ve ama ondan daha önce etholog Konrad Lorenz 1960 yılında bu 
kavramı ““büyük bir hayvanın tehdidine karşı daha küçük hayvan gruplarından 
gelen karşı tepkiyi” ifade amacıyla kullanmıştır. İlk araştırma ise Leymann ve 
Gustavsson tarafından İsveç'te 1984'te yapılmıştır.  (Bayrak Kök, 2008). Mobbing, 
çalışma yaşamının var oluşundan bu yana yaşanan, ancak insan doğasının 
gereğinden ötürü açığa çıkarmaktan kaçınılan, adeta bilinmezden gelinen karmaşık, 
çok boyutlu ve çok disiplinli bir konudur. İş yerinde diğer çalışanlar veya işverenler 
tarafından tekrarlanan saldırılar şeklinde uygulanır, bir tür psikolojik şiddettir ve 
genelde çalışanı yıldırmayı, iş yerinden uzaklaştırmayı hedeflemektedir. Hatta kimi 
zaman sözlü saldırının ötesine geçip hafif fiziksel şiddete dönüşme olasılığından da 
söz edilmektedir (Tınaz ve ark.,  2008). 1998 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü 
(ILO) “işyerinde şiddet” konulu bir rapor hazırlamış ve bu raporda mobbing 
davranışını da ele almıştır.  Uluslararasi Çalisma Örgütü’nün 1999’da yayınladığı 
raporunda ise fiziksel ve duygusal yönüyle işyerinde şiddet incelenmiştir.  Bu 
olgunun yeni bin yılda iş yerlerinde görülen en ciddi sorunlardan biri olduğu 
vurgulanmaktadır (Yücetürk, 2006).
 Mobbing araştırmalarında yaş ve pozisyon ile mobbinge maruz kalma sıklığı 
arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Ayrıca çalışanların cinsiyetleri ile 
mobbinge maruz kalma sıklıkları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı ortaya 
çıkmıştır Bu durum çalışanların kadın veya erkek olmalarına göre mobbinge maruz 
kalma sıklıklarının istatistiksel olarak önem ifade edecek bir farka sahip olmadığını 
göstermektedir (Acar ve Dündar, 2008). Mobbing vakaları ağırlıklı olarak dikey 
hiyerarşik ilişki çerçevesinde gerçekleşir. Bu ilişkide taraflardan biri amir 
konumunda iken diğer ona bağlı bir ast konumundadır.  Bu tür mobbing 
davranışlarına “dikey mobbing” adı verilir. Amir–ast ilişkisi sürecinde Mobbing 
davranışı yukarıdan aşağı (amirden asta) bir şekilde gerçekleşebileceği gibi nadiren 
de olsa taciz eğilimi aşağıdan yukarı (asttan amire) doğru da yönlendirilebilir. 
Araştırmalar mobbing davranışının ağırlıklı olarak amirlerden kaynaklandığını ve 
psikolojik tacizi gerçekleştiren kişinin %71 oranında bu tür davranışlara maruz 
kalan kişilerden daha üst bir konumda olduğunu ortaya koymaktadır. Yapılan bir 
diğer araştırma ise,  çalışanların %81’inin yöneticileri tarafından, %58’inin ise, iş 
arkadaşları tarafından yıldırmaya maruz kaldıklarını göstermiştir (Bayrak Kök, 



2008). Yetişkinlerin %90’nından fazlası çalışma hayatlarının bir bölümünde 
işyerinde psikolojik taciz (mobbing) deneyimi ile karşılaşmaktadır. Avrupa 
Birliğinin 15 ülkesi ile 1996 yılında yapılan bir çalışmada, bir yıl içinde 12 milyon 
çalışanın (tüm çalışanların %8’i) mobbinge maruz kaldığı saptanmıştır (Tınaz, 
2006). Diğer bir çalışmada ise Avrupa’da her 20 çalışandan birinin, son bir yıl içinde 
işyerinde psikolojik taciz davranışları ile karşılaştığı saptanmıştır (Thirion ve ark., 
2007).
 İşyerinde psikolojik taciz olgusu Türkiye için görece yeni bir kavramdır. 
Çalışanların büyük kısmı “işyerinde psikolojik taciz olgusunun kabul edilemezliği” 
kavramına henüz yabancıdırlar. İkibinaltı yılında Türkiye’de mobbing kavramı ilk 
kez bir yargı kararında tanımlanmış ve 2008 yılında da bu karar Yargıtay’ca 
onaylanmıştır. Aynı zamanda 2008 yılında,  TBMM Adalet Komisyonu, işverene 
psikolojik tacizi (mobbing) engelleme yükümlülüğü getiren bir Borçlar Kanunu 
Tasarısı sunmuştur (Tınaz ve ark.,  2008). Onüç Mart  2010 tarihinde “Birinci” 
Mobbing Zirvesi ve 20 Mart 2011’de “İkinci” Mobbing Türkiye Zirvesi 
düzenlenmiştir (Duyuru, 2011). İkinci Mobbing Zirvesinden önce, 19 Mart 2011 
tarihinde de, “İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (mobbing) Önlenmesi” başlıklı 
Başbakanlık genelgesi resmi gazetede yayınlanmıştır. Bu genelge ile Borçlar 
Kanununda yapılacak değişiklikten sonra yaşanacaklara hazırlıklı olmak üzere 
kamuda ve özel sektörde önleyici çalışmalar yapılması önerilmektedir.
 Çalışanların mobbing davranışlarından etkilenme düzeyi, mobbing 
davranışlarının şiddetine,  sıklığına, uygulanma süresine ve mobbing mağdurunun 
kişilik özelliklerine göre fark göstermektedir.  Leymann, 45 farklı mobbing davranış 
özelliği tanımlamış ve davranışın temel yapısına göre bunları beş ana grupta 
toplamıştır. (Tetik,  2010; Tınaz, 2008; Leymann, 2011) Bu beş ana başlık şöyle 
özetlenmiştir: 1) Kendini göstermesini ve iletişimini engellemek  2) Sosyal 
ilişkilerden yalıtmak  3)Saygınlığına ya da sosyal konuma saldırıda bulunulmak  
4)Yasam kalitesine ve mesleki duruma saldırıda bulunmak  5) Doğrudan sağlığa 
saldırıda bulunmak. Bu davranışlar sürekli olarak ve değişik şekillerde sistemli bir 
şekilde yapıldığında mobbinge neden olmaktadır. Leymann’a göre (1996), mobbing 
eylemlerinin tanısında, bunun en az altı aylık dönem içinde haftada bir yapılmış 
olması gerekmektedir.  Buna göre süreç aşağıdaki gibi işlemektedir (Tetik,  2010; 
Leymann, 2011): a)Çatışma Aşaması b)Saldırgan Eylem Aşaması c)Yönetimin 
Devreye Girmesi Aşaması d)Yanlış Yakıştırmalarla veya Tanılarla Damgalama 
e)İşten Çıkarılma Aşaması 
 Mobbing ile kişilik arasındaki ilişkinin incelenmesi önemlidir; çünkü, insanların 
kişilikleri, onların mobbing uygulayıcısı veya mobbing mağduru olmalarında 
belirleyici bir faktördür. Ayrıca kişinin mobbinge karşı direncini de belirleyen 
kişiliktir (Tınaz, 2008). Konuyla ilgili olarak yapılan bazı araştırmalarda, psikolojik 
yıldırma mağdurlarının büyük bir bölümünün üstün özelliklere sahip, zeki, başarı 
odaklı, yaratıcı, kendisini işine adamış, dürüst, insanlara güvenen, iyi niyetli, politik 
davranmayan, kurumuna bağlı, işiyle özdeşleşmiş,  sosyal hayatta içlerine kapanık 
olmaya meyilli,  yumuşak başlı, içsel olarak kendine çok saygı duyan ve yetkinlik 
düzeyleri yüksek kişiler olduğu belirlenmiştir.  Özellikle yaratıcılık tarafı gelişmiş 
olan kişiler, getirdikleri yeni fikirler yüzünden, taşların fazla oynamamasını isteyen, 
gelenekçi eski çalışanlar tarafından taciz edilmektedir (Karavardar,  2009).  Bu 
araştırmada mobbinge maruz kalan ve kalmayan çalışanların kişilik özellikleri ile 
mobbinge maruz kalma arasında bir ilişki olup olmadığı ve mobbinge maruz 



kalanların tutumları ile kişilik özellikleri arasında nasıl bir ilişki bulunduğunun 
incelenmesi hedeflenmiştir.

2. GEREÇ ve YÖNTEM

 Araştırma,  İstanbul il merkezinde,  ilaç sektöründe faaliyet göstermekte olan, 
üçü yerli üçü yabancı kökenli, toplam altı farklı ilaç firmasının pazarlama, satış ve 
idari bölümlerinde çalışan bölüm asistanları, ürün müdürleri, medikal müdürler, 
pazarlama müdürleri, satış müdürleri, satış temsilcileri, muhasebe-finans, bilgi işlem 
elemanları üzerinde yapılmıştır. Çalışmada, ilaç sektöründe aktif olarak görev yapan 
ve çalıştığı firmada en az bir yıldır görev yapan 100 çalışana ait veriler temel 
alınmıştır. Araştırma için 110 adet anket dağıtılmış,  tüm anket formlarını eksiksiz 
dolduran 100 kişinin sonuçları değerlendirilmiştir.  Araştırmanın örneklemini 
oluşturan bireylerin seçimi, gelişigüzel örnekleme ve kartopu örnekleme yöntemleri 
ile ilaç sektörü çalışanlarına ulaşılarak yapılmıştır. Araştırma,  gönüllülük esasına 
dayalı olarak ve sözlü onay alınarak yapılmıştır. 
 Araştırma ilaç sektörü çalışanlarının üzerinde uygulanan anket uygulamasını 
içermektedir. Araştırmada dört farklı anket uygulanmıştır. Anket formu 
başlangıcında cevaplayıcılardan formu doldurmaları istenmiş ve verecekleri 
cevapların sadece akademik amaçla kullanılacağı ve kendilerini hiçbir şekilde 
bağlamayacağı teminatı verilmiştir.  Ayrıca araştırmanın güvenilirliğini arttırmaya 
yönelik olarak katılımcılardan isim veya kimlik bilgisi istenmemiştir. Demografik 
veriler için anket: İlk anket, demografik özellikleri belirlemeye yönelik dokuz 
sorudan oluşturulmuştur. Mobbing ile ilişki göstermesi beklenen cinsiyet,  yaş, 
eğitim düzeyi, çalışma süresi, medeni durum, iş deneyimi, işyerinin alanı ve 
çalışanın işteki pozisyonu değişkenlerine ilgili seçenekler belirtilerek anket 
formunun bu bölümünde yer verilmiştir. İkinci anket mobbing davranışını ölçmek 
için kullanılan “İşyerinde Psikolojik Taciz Ölçeği”dir. 28 sorudan oluşan ölçek 2010 
yılında Tınaz ve arkadaşları tarafından uyarlanarak geçerlik ve güvenirliği 
yapılmıştır. Güvenilirlik analizinde ölçeğin Cronbach Alfa değeri olarak 0,933 
bulunmuştur. Ölçek, işe yönelik davranışlar, itibarı zedeleyen davranışlar, dışlayan 
davranışlar ve sözlü-yazılı-görsel saldırı olmak üzere dört boyut içermektedir. 
Birinci boyut “işe yönelik davranışlar” başlığı altında kişinin işle ilgili yaptıkları 
açısından, ikinci boyut “itibarı zedeleyen davranışlar” başlığı altında kişiliğine 
yönelik olarak, üçüncü boyut “dışlayan davranışlar” başlığı altında işyerinde 
dışlanma yoluyla,  dördüncü boyut ise “sözlü yazılı görsel saldırı” başlığı altında 
kendisine gönderilen veya iletilen mesajlar yoluyla mobbing ile karşılaşmasını 
sorgulamaktadır. Bu ölçeğin dışında çalışanların mobbing davranışı karşısındaki 
tutumlarını ölçmeye yönelik bir Tutum Anketi de kullanılmıştır. Zorlu tarafından 
2009 yılında geliştirilen tutum anketinin Kuder-Richardson Güvenirlik Katsayısı 
0.73‘tür ve yeterli iç tutarlılığa işaret etmektedir. Anket içeriği alt gruplara ayrılarak, 
kaçma, karşı savaşma, pasif başa çıkma ve pasif kalma olarak dört ayrı grupta 
puanlanmıştır. “Kaçma” başlığı altında, istifa ve yer değiştirme, “karşı savaşma” 
başlığı altında, ilgili kişiyle yüz yüze konuşma, şikayet,  dava etme ve şiddet 
gösterme, “pasif başa çıkma” başlığı altında,  eleştirilmemek için özen gösterme, 
daha çok çalışma ve arkadaşlarıyla paylaşma, “pasif kalma” başlığı altında 
görmezden gelme ve hiçbir şey yapmama gibi davranış ve tutumlar yer almaktadır. 
Çalışmada mizaç ve karakter özellikleri Cloninger’in Mizaç ve Karakter Envanteri 



(TCI) kullanılarak değerlendirilmiştir. Envanter dört mizaç ve üç karakter özelliğini 
değerlendiren kişilerin kendi kendine uyguladığı,  240 maddelik doğru/yanlış yanıtlar 
şeklinde düzenlenmiş bir ölçektir. 2004 yılında Köse ve arkadaşları tarafından 
Türkçe’ye çevrilerek geçerlilik ve güvenilirliği yapılmıştır. Cloninger’in 
psikobiyolojik kişilik modelindeki dört mizaç özelliği yenilik arama, zarardan 
kaçınma, ödül bağımlılığı ve sebatkârlık, karakter özellikleri ise, kendini yönetme, 
işbirliği yapma ve kendini aşma alt başlıklarından oluşmaktadır (Tablo 1).

Tablo 1 Cloninger Mizaç ve Karakter Envanteri Puanlarına Göre Özellikler 

TCI  Alt Grup Yüksek Puan Düşük Puan

MİZAÇ

Yenilik 
arayışı 

Heyecanlı
Meraklı

Hareketli
Gayretli 

Kolay sıkılan

İlgisiz, 
Gayretsiz, 

Heyecansız,
Monotonluğu tolere eden 

Sistematik 

MİZAÇ

 
Zarardan 
kaçınma 

Sosyal engellenme,
Çabuk yorulma, 

Yabancılardan kaçınma, 
Başkalarının endişelenmediği 
durumlarda bile sorun olacağı 

beklentisi, karamsar düşünceler 
Belirsizlik korkusu 

Keyifli, 
Sempatik,

Çoğu kişinin endişeli olduğu 
durumlarda bile iyimser

MİZAÇ

Ödül 
bağımlılığı 

Temiz kalpli, Duyarlı, 
Sosyal olarak bağımlı

Kolay etki altında kalabilen

Katı,  itiraz eden, soğuk, 
Sosyal olarak kimseyi 

önemsemeyen, 
Kararsız 

MİZAÇ

Sebat 
Etme 

Beklenen ödül yanıtlarına aşırı çaba 
gösterme eğiliminde 

Beklenenden daha başarılı 

Hareketsiz
Kararsız
Düzensiz

KARAKTER

Kendini 
yönetme 

Olgun,
Güçlü,

Kendi kendine yeten, 
Güvenilir, Yapıcı 

Kendine saygı/güveni yüksek

Zayıf, 
Olgunlaşmamış,

Kırılgan,  Sorumsuz,
Etkisiz, Güvensiz,    Kendine 

saygısı az

KARAKTER İşbirliği 
yapma Sosyal hoşgörüye sahip

Eleştirici, 
Diğer kişilere karşı ilgisiz, 

Yardımsever olmayan 
KARAKTER

Kendini 
aşma 

Yaratıcı, 
Kendini unutan,

İnançlı,
Manevi duyguları olan 

İdealist

Gururlu, Sabırsız,
Hayal gücü olmayan, 

Her şeyi kontrol etmeye çalışan, 
Maddeci 

(Köse ve ark, 2004)

 Araştırmanın istatistik analizleri SPSS paket programı kullanılarak, parametrik 
değişkenler için student’s t testi ve ANOVA, nonparametrik değişkenler için ki kare, 
Mann-Whitney U , ve Kruskal Wallis ile sınanmıştır. Ölçekler arasındaki bağıntılar 
Pearson Korelasyon Analizi  ile değerlendirilmiştir.



3. BULGULAR:

 Araştırmaya katılanların %54’ü kadın, %46’sı erkek, bunların %62’si evli,  %38’i 
ise bekardır. Katılımcıların %24’ü 30 yaş ve altında ve %26’sı ise 40 yaş ve üzerinde 
olup %52’si lisans, %48’i ise lisansüstü düzeyde eğitim görmüştür. Katılanların 
%60’ı yerli ilaç firmasında, %40’ı ise yabancı kökenli bir ilaç firmasında 
çalışmaktadır. Bunların da %28’i satış, %50’si pazarlama ve %22’si de diğer 
departmanlarda çalışmaktadırlar. Çalışma alanları değerlendirildiğinde %78‘inin 
merkez ofis, %22‘sinin saha çalışanı olduğu saptanmıştır. Görev tanımları açısından 
%24’ü personel,  %32’si orta ve %44’ü üst düzey yöneticidir. Çalışanların %28’i iki 
yıl ve altında deneyim sahibi iken, %30’u on yılın üzerinde deneyim sahibidir. 
Araştırmaya katılanların %56’sı iş yerinde mobbing görmediğini,  %44’ü ise 
mobbinge maruz kaldığını belirtmiştir.  Demografik özellikler Tablo 2’de 
gösterilmiştir.

Tablo 2 Demografik Özellikler

Grup Özellik n

Cinsiyet Erkek 46Cinsiyet
Kadın 54

Yaş Grubu
< 30 yaş 24

Yaş Grubu 31 - 34 yaş 24Yaş Grubu
35 - 39 yaş 26

Yaş Grubu

> 40 yaş 26

Medeni durum Evli 62Medeni durum
Bekar 38

Öğrenim durumu
Lisans 52

Öğrenim durumu Lisans üstü 48

Çalışılan kurum Yerli firma 60Çalışılan kurum
Yabancı firma 40

Çalışılan bölüm Merkez Ofis 78Çalışılan bölüm
Saha 22

Kurumdaki çalışma süresi
< 2 yıl 28

Kurumdaki çalışma süresi 3 - 6 yıl 22Kurumdaki çalışma süresi
7 - 10 yıl 20

Kurumdaki çalışma süresi

> 11 yıl 30

Kurumdaki pozisyon
Personel 24

Kurumdaki pozisyon Yönetici 44Kurumdaki pozisyon
Orta Düzey Yönetici 32

Mobbinge maruz kalma Var 44Mobbinge maruz kalma Yok 56

 Kadınlarda mobbinge maruz kalanların oranı %48,1 iken, erkeklerde mobbinge 
maruz kalanların oranı %39,1’dir.  Cinsiyet ile mobbinge maruz kalma arasında 



anlamlı bir ilişki yoktur. Yaş, medeni durum, öğrenim düzeyi, çalışılan kurumun 
yerli veya yabancı sermayeli olması ve çalışılan kurum departmanı (satış,  pazarlama 
veya merkez ofis ya da saha çalışanı olmak gibi) ile mobbinge maruz kalma arasında 
da anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. Kurumsal özellikler açısından yegane anlamlı 
özellik, kişilerin kurum içindeki poziyonları ile ilişkilidir.  Personel olarak çalışanlar 
içinde mobbinge maruz kalanların oranı %58,3 iken,  yönetici olarak çalışanlar 
içinde mobbinge maruz kalanların oranı %27,3 ve diğer departmanlarda çalışanlar 
içinde mobbinge maruz kalanların oranı ise %56,3’tür. İşteki konum ile mobbinge 
maruz kalma arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (X2=8,95, sd=2, p<0,05). 
Beklenebileceği gibi yöneticilerin mobbinge maruz kalma oranı diğer pozisyondaki 
kişilerden anlamlı derecede daha düşüktür. Yine, firmadaki deneyim süresi ile 
mobbinge maruz kalma arasında da anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (X2=8,95, sd=3, 
p<0,05). İki yıl veya daha az süredir firmada çalışanlarda mobbinge maruz kalma 
oranı diğer çalışanlardan anlamlı derecede daha düşüktür. Öte yandan toplam iş 
deneyimi süresi ile mobbinge maruz kalma arasında ise anlamlı bir ilişki 
bulunmamaktadır.
 Mizaç ve karakter özellikleri yaş, cinsiyet,  öğrenim düzeyi ve çalışılan kurumun 
yerli veya yabancı sermayeli olması açısından istatistiksel anlamlılık taşıyacak bir 
farklılık göstermemektedir. Medeni durum açısından bakıldığında ödül bağımlılığı 
mizaç özelliği evlillerde bekarlara kıyasla (t= 3,765, p< 0,001),  kendini aşma 
karakter özelliğine de bekarlarda evlilere kıyasla (t= 3,765, p< 0,001) daha sık 
görülmektedir. Yine, çalışılan kurum departmanı da (merkez ofis ya da saha çalışanı 
olmak) mizaç özellikleri açısından bazı farklılıklar taşımaktadır. Zarardan kaçınma 
mizaç özelliği merkez ofis çalışnlarında istatistiksel olarak anlamlı derecede daha 
sık görülen (t= 2,474, p=0.015) bir mizaç özelliği iken, ödül bağımlılığı ve sebat 
etme saha çalışanlarında anlamlı derecede daha sık görülmektedir (t= -2,572, 
p=0.012 ve t=-2,675, p=0.009).
 Yenilik arayışı,  ödül bağımlılığı, sebat etme açısından mobbinge maruz kalan ve 
kalmayan çalışanlar arasında anlamlı farklılık bulunmamakta,  zarardan kaçınma 
mizaç alt özelliği bakımından anlamlı farklılık bulunmaktadır (t:-2,758, p<0,05). 
Mobbinge maruz kalanların zarardan kaçınma davranışı özelliği mobbinge maruz 
kalmayanlardan anlamlı derecede daha azdır. Kişilik alt özellikleri açısından 
mobbinge maruz kalan ve kalmayan çalışanlar arasında kendini idare etme, iş birliği 
yapma bakımından anlamlı farklılık bulunmamakta, kendini aşma özelliği açısından 
anlamlı farklılık bulunmaktadır (t:3,024, p<0,05). Kendini aşma kişilik özelliği 
mobbinge maruz kalanlarda anlamlı derecede daha belirgindir (Tablo 3).
 Genel değerlendirmede mizaç ve karakter özellikleri ile mobbing ölçeğinin 
altgrupları arasındaki korelasyon değerlendirildiğinde zarardan kaçınma mizaç 
özelliği ile işe yönelik davranışlara yönelik mobbing arasında negatif korelasyon 
(r=-0,113, p=0.037),  yenilik arayışı mizaç özelliği ile dışlayan davranışlar 
biçimindeki mobbing arasında yine negatif korelasyon (r= -0,208, p=0.038) 
saptanırken diğer mizaç özelliklerinde mobbing tarzı açısından bir istatistiksel 
farklılık saptanmamıştır.  Karakter özellikleri içindeki kendini aşma karakter 
örüntüsü ile mobbing davranışının üç alt türü arasında pozitif korelasyon 
saptanmıştır. Bunlar hem işe yönelik mobbing davranışı (r= 0,271, p=0.006), itibarı 
zedeleyen tarzda mobbing davranışı (r= 0,372, p<0.001) ve dışlayan davranış 
tarzındaki mobbing davranışıdır (r= 0,329, p=0.001). 



Tablo 3 Mizaç ve Karakter ile Mobbinge Maruz Kalma Arasındaki İlişki 

TCI Mobbing n Ort ± SS t p

Yenilik Arayışı
Var 44 18,05±3,815

-0,813 0,418Yenilik Arayışı
Yok 56 18,71±4,280

-0,813 0,418

Zarardan Kaçınma
Var 44 9,59±4,541

-2,758 0,007*Zarardan Kaçınma
Yok 56 12,61±6,384

-2,758 0,007*

Ödül Bağımlılığı
Var 44 14,27±3,037

-0,718 0,475Ödül Bağımlılığı
Yok 56 14,75±3,492

-0,718 0,475

Sebat Etme
Var 44 5,91±1,696

-1,439 0,153Sebat Etme
Yok 56 6,39±1,648

-1,439 0,153

Kendini İdare Etme
Var 44 33,68±5,215

-0,028 0,977Kendini İdare Etme
Yok 56 33,71±5,981

-0,028 0,977

İş Birliği
Var 44 31,91±4,136

0,607 0,545İş Birliği
Yok 56 31,32±5,271

0,607 0,545

Kendini Aşma
Var 44 19,86±4,003

3,024 0,003*Kendini Aşma
Yok 56 16,61±6,673

3,024 0,003*

 Mobbing davranışını ölçmeye yönelik testin yanısıra mobbing karşısında kişinin 
tutumunu değerlendiren tutum ölçeği de uygulanmış ve bu ölçek ile mizaç ve 
karakter özelliklerinin ilişkisi de değerlendirilmiştir. Buna göre, mobbinge karşı 
savaşma ile zarardan kaçınma mizaç özelliği arasında negatif korelasyon (r=-0,380, 
p<0.001), ödül bağımlılığı arasında pozitif korelasyon (r=0,232, p=0.020); 
mobbingden kaçma ile yenilik arayışı mizaç özelliği arasında pozitif korelasyon 
(r=0,268, p=0.007), ödül bağımlılığı arasında negatif korelasyon (r=-0,250, 
p=0.012) saptanmıştır. Yenilik arayışı mizaç özelliği mobbingle pasif başa çıkma 
davranışıyla da negatif korelasyon (r=-0,347, p<0.001) göstermekteydi.  Karakter 
özellikleri içinde, kendini idare etme, mobbinge karşı savaşma açısından pozitif 
korelasyon gösteren yegane özellik olarak dikkati çekmiştir (r= 0,228, p=0.022). 
 Mobbing ölçeği toplam puanları değerlendirildiğinde yaş,  cinsiyet, medeni 
durum, eğitim düzeyi, çalışma süresi, firmadaki görev tanımı ve yeri ile yerli ya da 
yabancı firma çalışanı olmak açısından anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.

4. TARTIŞMA VE SONUÇ

 Bu çalışmanın da konusu olan “işyerinde duygusal taciz” anlamına gelen 
mobbing henüz yeni tanımlanmaya başlanmış olan bir şiddet türüdür. Bu şiddet türü, 
bireysel polemikler ya da kişiselleştirilmiş problemler olarak görüldüğünden çoğu 
kez dışarıdan herhangi bir müdahale görmeyerek sinsi bir süreç içinde 



ilerlemektedir.  Bu nedenle konu, önemli nedenlerden biri olarak görülen kişilik 
konusu ile beraber değerlendirilmiş, ve Cloninger’in psikobiyolojik temelli, karakter 
ve mizacın yedi boyutta değerlendirildiği kişilik modeli çerçevesi içinde 
incelenmiştir.  Bu çalışma, literatürde mizaç ve kişilik boyutlarının mobbing ile 
birlikte değerlendirildiği ilk çalışma olarak görülmektedir. 
 Anket çalışması yapılan kurumlarda, mobbing görülme oranı %44 olarak 
saptanmış ve bu oran hem ulusal hem de uluslararası verilerle kıyaslandığında 
yüksek bulunmuştur.  Ülkemizde %30-35 olarak saptanan mobbingin, Amerika ve 
Avrupa ülkelerinde görülen %16 oranına kıyasla daha fazla olduğu bildirilmiş 
(Demirci ve ark.,, 2007), bunun olası nedenleri arasında aynı işyerinde uzun süre 
çalışma ve kıdem yükünün artmasından söz edilmiştir (Solakoğlu, 2001).  Türkiye’de 
İnternet üzerinden yapılan bir çalışmada katılımcıların %81’i iş hayatında mobbing 
ile karşılaştıklarını belirtmişlerdir (Forum, 2011). Bu çalışmanın,  hem özel sektörde 
hem de rekabetin çok yoğun olduğu bir alanda yapılmış olması da yüksek bir oran 
elde edilmesinde etkin olmuş olabilir.
 Bizim çalışmamızda cinsiyet değişkenine göre bakıldığında kadın ve erkek 
çalışanlar arasında mobbinge maruz kalma anlamında fark olmadığı bulunmuştur. 
Başka çalışmalarda da kadın ve erkeklerin aynı sıklıkta mobbinge maruz kaldıklarını 
ve bundan dolayı cinsiyetler arasında belirli bir fark bulunmadığı öne sürülmüştür 
(Tınaz, 2008). Ülkemizde genelde kadın çalışanların erkeklere göre mobbinge daha 
fazla maruz kaldığı ndan söz edilmektedir (Salin,  2001; Demirci ve ark.,,  2007). Öte 
yandan, çalışmamızda 31-34 yaş arasındaki grubun psikolojik taciz ölçeği puanı 30 
yaş altı çalışanlara göre daha yüksek bulunmuştur. Yapılan çalışmalarda yaş arttıkça 
mobbing kurbanı olma riskinin arttığı (Tınaz, 2008) ve duygusal tacize maruz kalan 
kişilerin daha çok orta yaş grubunda bulunduğu da belirtilmektedir.  Burada 
mağduriyet bildirenlerden büyük çoğunluğunun 31-34 yaş grubunda olması, ilaç 
sektörü için bu grubun iş tecrübesi artmış, kariyer ve işe yönelik beklentilerin daha 
yüksek olan bir kitle olmasından ileri gelmekte olabilir.
 Araştırmamıza katılanların %62’si evlidir ve evli olanların psikolojik taciz ölçeği 
puanları bekarlarınkine kıyasla anlamlı derecede düşük bulunmuştur. Literatürde 
evli ve bekar kişilerin mobbing düzeylerine yönelik bir bilgiye rastlanmamıştır.Yine, 
lisans mezunlarının puanları lisansüstü mezunlarının düzeyine kıyasla anlamlı 
derecede daha düşüktür. Oysa, ülkemizde Acar ve Dündar’ın 2008’de yaptıkları, 
demografik veriler ve mobbing arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışmada bu 
parametrede anlamlı fark olmadığı bildirilmiştir. Mobbinge uğradığını ifade 
edenlerin firmada çalışma süresi ile mobbinge maruz kalma ilişkisine bakıldığında 
iki yıl ve altında deneyimi olan kişilerin ölçek puanları, 11 yıl ve üstünde deneyimi 
olan kişilerin düzeyinden daha yüksek bulunmuştur. Diğer yandan, personel 
pozisyonundaki kişiler ile yönetici pozisyonundaki ve orta düzey yönetici 
pozisyonundaki kişiler arasında ölçek puanları bakımından anlamlı bir farklılık 
bulunmamaktadır. Yurtdışında yapılan çalışmalar,  çalışanların yöneticilere göre daha 
fazla oranda duygusal zorbalıkla karşı karşıya olduğunu göstermektedir ( Salin, 
2001). Bizim çalışmamızda böyle bir farkın bulunmamış olması belki de olası 
kültürel farklılıklarla açıklanabilir. 
 Araştırmada bir başka olası kültürel farklılığa işaret edebilecek konu, yerli ve 
yabancı sermayeli firmalarda çalışanların farklılığıdır. Nitekim, yerli firma 
mensuplarının yurtdışı kökenli firmalarda çalışanlara göre anlamlı derecede daha 
fazla mobbing mağduru oldukları saptanmıştır.  Bu sonuçlar, yerli ve yurtdışı kökenli 



firmaların kurumsallığa bakış açılarındaki farklar ve iş yapış biçimlerindeki 
farklılıklar nedeniyle oluşmuş olabilir. Bu etkenlerin, işyerinin örgüt iklimini 
belirleyebilen nedenler arasında olması ve örgüt iklimininin de en önemli mobbing 
etkenlerinden birisi olduğunun bildirilmiş olması (Einarsen, 1999) bunu 
düşündürtmektedir. Satış bölümünde çalışan kişilerin ölçek puanlarının pazarlama 
ve idari bölümlerde çalışanlara göre daha düşük, merkez ofis çalışanlarının ise saha 
çalışanlarına kıyasla anlamlı derecede daha yüksek olması ise rekabet ve çalışma 
ortamı nedeniyle öngörülebilecek özellikler arasında olduğu düşünülmüştür.
 Bu çalışmanın temel varsayımı mobbinge uğrama ve kişilik özellikleri arasındaki 
ilişki olduğu için, çalışmanın odağını bu konu oluşturmaktadır. Mobbinge maruz 
kalanlarda, Cloninger’in tanımladığı dört mizaç boyutundan birisi olan “zarardan 
kaçınma” puanları anlamlı derecede daha düşüktür. Bu mizaç skoru düşük bireylerin 
keyifli, cesaretli, sempatik, enerjik,  hatta çoğu kişinin endişeli olduğu durumlarda 
bile iyimser kişiler olduğu belirtilmiştir (Köse ve ark, 2004). Çalışkan, dürüst, iyi 
niyetli,  neşeli, yeterlilik, zeka ve yaratıcılık gibi olumlu özelliklere sahip kişilerin iş 
yerlerinde dikkat çektikleri ve daha fazla mobbinge maruz kaldıkları Tınaz ve 
arkadaşlarının (2010) çalışmalarında da bildirilmiştir.  
Bir diğer  bulgumuz, Cloninger’in tanımladığı üç karakter boyutundan biri olan 
“kendini aşma” bakımından mobbinge maruz kalanların daha yüksek puana sahip 
olmasıdır. Kendini aşma, kendini unutma, kişilerarası özdeşim ve manevi kabulden 
oluşmaktadır ve  bu özelliği belirgin olan bireyler, yaratıcı, inançlı, manevi 
duyguları olan, idealist kişilerdir (Köse ve ark, 2004). Yine Tınaz’ın (2008) 
bildirdiği gibi mobbing kurbanları yaratıcılıkları yüksek, dürüst, işe bağlı ve idealist 
kişilerdir. Bu anlamda da, bizim bulgularımız literatürle paralellik göstermektedir.
 Çalışmamızda, zarardan kaçınma özelliği arttıkça, işe yönelik olarak yapılan 
mobbing davranışlarında azalma olduğu görülmektedir. Zarardan kaçınma açısından 
düşük skora sahip kişiler tehlike hakkında önceden daha az anksiyete ya da korku 
hissederler, dolayısıyla iyimser ve risk alıcı özelliktedirler (Akay, 2008). Bu durum 
işyerlerinde daha çok göze batma ve risk almaları nedeniyle işlerinin daha fazla 
sorgulanması riskini getirebilir.  İşini seven ve bütünleşen kişilerin diğer çalışanların 
dikkatini çektiği ve mobbing riskinin arttığı da bildirilmektedir (Tınaz, 2008).  
Zarardan kaçınan kişiler daha dikkatli, çekingen ve sakıngan bir yapıya sahiptir 
(Köse, 2004); dolayısıyla, yapılan işin izlenmesi, eleştirilmesi,  sorumlulukların 
daraltılması, görüş ve önerilerin reddedilmesi, bağırılarak kaba bir tarzda 
konuşulması gibi bazı mobbing davranışları ile karşılaşma riskleri azalmış olabilir. 
Diğer bir mizaç boyutu olan “yenilik arayışı” ile mobbing ölçeğinin “dışlayan 
davranışlar” alt boyutu arasındaki negatif yönde anlamlı ilişki yenilik arayışı arttıkça 
dışlayan davranışların azaldığını göstermektedir. Yenilik arayışı özelliği olan 
bireyler impulsif, hayal kırıklığına öfkelenen, kendilerine zevk veya heyecan 
getireceğine inandıklarında kuralları veya düzeni bozma eğiliminde (Akay, 2008) 
olan kişilerdir. Aynı zamanda bu kişiler heyecanlı, araştırıcı, meraklı, hareketli, 
gayretli ve kolay sıkılan kişiler olarak da tanımlanmaktadır (Köse, 2004). Bu 
kişilerin “yokmuş gibi davranılmak, ortamlardan dışlanmak, iş arkadaşlarından ayrı 
yerde çalışmaya zorlanmak, başarılarının sahiplenilmesi” gibi başlıkları içeren 
dışlayan tarzda mobbing davranışları ile karşılaşma olasılığı daha düşük olduğu 
düşünülmektedir.  Karakter özelliklerinden birisi olan kendini aşma özelliğinin 
belirgin olması durumunda işe yönelik olarak yapılan mobbing davranışlarında da 
artma olmaktadır. Keza, kendini aşma belirginleştikçe itibarı zedeleyen mobbing 



davranışları ve dışlayan davranışlar da artmaktadır. İşyerinde mobbingin kurbanı 
olan bireyler genelde belirgin beceri ve yetenekleri olup kıskançlık duygusu 
uyandıran başkasının hizmetinde olan bireylerdir (Tınaz ve ark., 2010).  Çalışmamız 
kendini aşma özelliği belirgin çalışanların birden daha fazla boyutta mobbing 
davranışına maruz kaldığını göstermektedir. Bu bireylere “yapılan işin izlenmesi, 
eleştirilmesi, sorumlulukların daraltılması,  görüş ve önerilerin reddedilmesi, 
bağırılarak kaba bir tarzda konuşulması” gibi işe yönelik davranışların yanında 
kişisel itibara yönelik “aşağılayıcı bir üslupla konuşulma, alay edilme” gibi 
davranışlar ve iş yerinde dışlamaya yönelik davranışların da yöneltildiği 
saptanmıştır. Diğer bir karakter özelliği olan iş birliği yapma arttıkça, sözlü,  yazılı 
ve görsel olarak yapılan mobbing davranışları da artmaktadır. İşbirliği yapabilen 
bireyler, sosyal hoşgörüye sahip, empati yapma özelliği olan ve diğer kişilere yardım 
etmekten hoşlanan kişiler olarak tanımlanırlar. Çalışmamızda bu kişilerin mesaj 
yoluyla veya sözlü olarak tehdit ve hakaretlere, özel yaşama yönelik saldırılara daha 
fazla maruz kaldığı görülmüştür. Alçak gönüllü ve yardımsever kişilerin mobbing 
kurbanı olma olasılığının yüksek olduğu Tınaz ve arkadaşları (2008) tarafından da 
bildirilmiştir. Literatür taraması, kişilik ve mobbing ilişkisinin yeterince 
incelenmediğini göstermektedir. Az sayıdaki çalışmalardan bir tanesinde kişilik beş 
faktör modeli çerçevesinde incelenmiş, deneyime açıklık boyutu ve dışadönüklük ile 
geçimlilik özellikleri arttıkça mobbing algısının azaldığı, sorumluluk düzeyi artıkça 
mobbinge maruz kalma düzeyinin de azaldığı tespit edilmiştir (Tekçe, 2010) 
 Çalışmamızda, yenilik arayışı arttıkça mobbing karşısında kaçma tutumunun da 
arttığı, pasif başa çıkma tutumunun azaldığı saptanmıştır. Bu bireylerin daha 
heyecanlı, gayretli fakat hareketli ve kolay sıkılan kişiler olması mobbing 
karşısında,  istifa etme, işyeri/bölüm değiştirme gibi kaçma tutumları göstermelerini 
açıklayabilir gibi görünmektedir.  “Eleştiri almamak için işine daha çok özen 
göstermek, daha planlı ve daha çok çalışmak, tacizi sadece arkadaşlara ve iş 
arkadaşları ile paylaşmak” gibi pasif başa çıkma tutumlarının azalması da bu kişilik 
özellikleri ile uyumlu olabilir. Bir başka sonuç, zarardan kaçınma özelliği arttıkça 
karşı savaşma ile ilgili tutumların azalmasıdır. Karşı savaşma tutumu ile uğradığı 
haksızlığı ortadan kaldırmak için ilgili kişiyle yüz yüze konuşmak, durumu üst 
makamlara bildirmek,  dava açmak,  fiziki şiddet ve sözel şiddet göstererek çözmek, 
ilgili kişiyi bir daha yapmaması için uyarmak anlatılmaktadır. Zarardan kaçınma 
özelliği belirgin kişilerin daha dikkatli, çekingen ve sakıngan-korkak bir yapıya 
sahip olmaları, diğer insanların endişelenmediği durumlarda bile bazı sorunların 
olacağı beklentisi ile karamsar düşünceler içinde olabilmeleri ve sosyal 
engellenmeleri karşı savaşma tutumunun düşük olması ile uyumlu görünmektedir. 
Ödül bağımlılığı mizaç özelliği belirginleştikçe de kaçma tutumu azalmakta karşı 
savaşma artmaktadır. Ödül bağımlılığının davranışı sürdürme sistemi ile ilişkili, 
duygusallık, sosyal bağlanma, başkalarının onayına bağımlılık ile kendisini gösteren 
kalıtsal bir eğilim olması (Yancar,  2005) bu özelliği düşük olan bireylerin soğuk ve 
sosyal iletişimlere karşı duyarsız, yüksek olan bireylerin ise tersine sıcak, sosyal 
yakınlaşmalar kurmaya eğilimli ve duygusal çekiciliğe içtenlikle yanıt verme 
eğiliminde olan bireyler olmasına neden olur (Akay, 2008). Böylece, kaçma 
tutumlarının neden daha az olduğunu da anlamak mümkündür. Yine bu eğilimler 
nedeniyle uğradığı haksızlığı ortadan kaldırmak için ilgili kişiyle yüz yüze 
konuşmak, ilgili kişiyi bir daha yapmaması için uyarmak gibi karşı savaşma 
tutumlarının bu kişilerde yüksek olması da öngörülebilir özelliklerdir. Bulgular 



bölümünde, kendini idare etme karakter özelliğinin mobbinge karşı savaşma 
açısından pozitif korelasyon gösteren yegane özellik oduğunu bildirmiştik. Kendini 
yöneten bireyin özerk, sorumlu, amaç ve hedefleri olan, becerikli, kabul edici 
olduğunu düşünürsek (Yancar, 2005),  bu bireylerin kendilerine güvenmeleri ve 
sorun çözmedeki becerileri ile karşı savaşma tutumu göstermelerinin de karakter 
özelliği ile gayet uyumlu olduğunu görürüz. Mobbinge karşı gösterilen tutum ve 
kişilik özelliklerinin incelendiği bir başka çalışmada (Zorlu, 2009),  kişilik kişilik 
testi olarak Eysenck Kişilik Envanteri kullanılmış ve nevrotisizm özellikleri yüksek 
kişilik yapısına sahip olanların, mobbing karşısında daha çok pasif kalma, 
psikotisizm puanı yüksek olanların, daha çok karşı savaşma tutumunu 
benimsedikleri ve bunun istatistiksel anlamlılık gösterdiği tespit edilmiştir.  
 Bu araştırmanın en önemli kısıtlılığı kurumsal firmaların insan kaynakları 
departmanlarının çalışanları üzerinde toplu olarak anket uygulanmasına sıcak 
bakmamaları nedeni ile çalışanlara tek tek ulaşılmış ve görece kısıtlı bir sayı ve 
grupla çalışılmış olmasıdır.   Yalnızca ilaç firması çalışanları ve ilaç endüstrisi 
değerlendirilmiştir. Bu çalışma karakter ve mizaç özellikleri ile mobbing ve karşı 
tutumu değerlendiren ilk çalışmadır. Başka bir boyutsal kişilik testi uygulanarak 
mizaç ve karakter özellikleri ile bağıntısının incelenmesi, örneklem sayısını 
artırılarak diğer sektörlere yaygınlaştırılması önerilir.
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