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KADIN ÖĞRETMENLERİN MOBBiNG ALGISI ve TECRÜBESİ ARAŞTIRMASI

Mobbing, psikolojik şiddet, kuşatma, kötü muamele, işyerinde zorbalık, ta-
ciz, rahatsız etme veya sıkıntı verme anlamlarında kullanılmaktadır. 

İş yerinde; bir ya da birden fazla kişi tarafından, genellikle bir kişiye 
yönelik, sistematik biçimde (haftada en az bir defa ve en az altı ay süresince) uygula-
nan ve uygulanan kişinin çaresiz ve savunmasız kalmasına yol açan, hasmane ve etik 
dışı ilişkiler içeren davranışlardır. 

Yıldırmanın en belirgin özelliği, karşılıklı değil, tek taraflı oluşudur. 

Yıldırma olarak tanımlanan kasıtlı davranışlara maruz kalan kişi, kendisine yıldır-
ma uygulayan kişiye, çeşitle nedenlerden dolayı, aynı yöntemle karşılık vermemekte 
veya verememektedir. 

Bu nedenler arasında: 

1.  Yıldırma uygulayan kişinin amir pozisyonunda olması; 

2.  İş yerinde kendisini destekleyenlerin bulunması; 

3.  Baskın bir karakterinin olması; 

4.  Yıldırmaya maruz kalan kişinin işini kaybetmek gibi endişelerle kendisini  
 savunamaması; 

5.  Pasif bir kişiliğe sahip olması vb. sayılabilir. 

Yıldırma, gelişmiş hukuk sistemlerinde bireysel hak ve özgürlükler açısından 
şiddet olarak tanımlanır.

Kişinin maruz kaldığı muameleye aynı şekilde karşılık verememesinin 
veya maruz kaldığı muameleyi sonlandıramamasının nedenleri ne olursa olsun, haklı 
bir gerekçe olarak kabul edilemez. 

Yıldırmaya maruz kalan kişinin kişisel özellikleri, yıldırmanın gerçekleşmesinin bir 
gerekçesi olarak gösterilemez.

Yıldırma ve Özellikleri

Bireysel Hak İhlali Olarak Yıldırma
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Dolayısıyla yıldırma; 

1. İster yıldırma uygulayan kişinin psikolojik davranış bozukluğunun   
 bir sonucu olarak,

2. İsterse rekabet duygusu veya

3. İdeolojik öncelikler gibi sosyal, kültürel ve/veya siyasi gerekçelere   
 dayalı olarak gerçekleşsin

4.  Temel birey hak ve özgürlüklerini kısıtlayan ve/veya ihlal eden ve bir dizi  
 psikolojik ve sosyal probleme yol açabilen çok boyutlu bir şiddet türüdür.

«…Şiddet ve keyfiliğin, ne ölçüde “yaşamın gerçekleri” gibi alındığını ve …
ihmal edildiğini…» araştırmak amacıyla , eğitim sektörünün can damarını oluşturan 
ve Türkiye genelinde temel ve orta öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler 
tarafından yıldırmanın nasıl algılandığı ve deneyimlendiğini ortaya koymaktır.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve eğitimin kalitesini artırmaya yönelik katkısı 
göz önünde bulundurularak, yapılan çalışmanın ulusal çapta bir örnek oluşturması 
hedefi benimsemiştir.

 Araştırma, Türkiye genelinde temel ve orta öğretim kurumlarında görev ya-
pan öğretmenlerin yıldırma ile ilgili algıları, yıldırma tecrübeleri ve yıldırmanın 
sonuçlarının boyutlarını ortaya koymak  yoluyla:

 1. “Yıldırma” olaylarında “disiplin amirlerinin” ve hukuk sisteminin tutum 
ve davranışlarının (yıldırmanın devamı veya sonlanması açısından) yıldırmayla müca-
delede pozitif veya negatif yönlerini belirlemek; 

2. Bir insan hakkı problemi olan ve şiddetin özel bir biçimini  (psikolojik terör)
oluşturan yıldırmayla mücadelede önleyici tedbirlerin ve farkındalığın gelişimine kat-
kı sağlamak;

3. Öğretmenlerimizin daha iyi şartlarda görev yapmasına destek olmak;

4. Görev esnasında hak ihlallerinin engellenmesinde eğiticiler olarak daha aktif 
yurttaş olmaları vasıtasıyla,  genç neslin demokratik yurttaşlık bilincini geliştirmele-
rindeki öncü rollerini teşvik etmek

hedeflerine sahiptir.

Araştırmanın Amacı ve Hedefleri
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Kadın öğretmenlerle yapılan araştırmada evreni, Türkiye’deki illerin kent 
bölgesinde temel eğitim ve ortaöğretimde görev yapan kadın öğretmenler 
oluşturmaktadır. 

Evreni temsilen TÜİK İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) Düzey 1 bölge-
sinden 12 il seçilmiştir (İstanbul, Ankara, İzmir, Çanakkale, Sakarya,  Adana, Kayseri, 
Samsun, Trabzon, Erzurum, Malatya, Şanlıurfa). 

Yüz yüze anket tekniği ile okullarda 1024 kadın öğretmenle görüşülmüştür.

Anket formu; Yıldırmaya ilişkin veri toplamak üzere üç bölüm ve 72 sorudan 
oluşmaktadır:

1. Birinci bölüm, kadın öğretmenlerin genel ve sosyal durumunu belirleyen  
 7 sorudan; 

2. İkinci bölüm, yıldırmaya ilişkin algı ve tecrübe düzeylerini belirleyen   
 51 sorudan; 

3. Üçüncü bölüm ise, maruz kalınan yıldırmanın düzeyini, kaynağını ve   
 sonuçlarını tespit etmeyi amaçlayan 14 sorudan oluşmuştur. 

Araştırmanın Evreni, Tekniği ve Soru Seti 

“Yıldırma” algısı ve maruz kalınan yıldırma tecrübesi beş temel çerçevede ele 
alınmıştır:

1. Mağdurun itibarını zedelemeye yönelik davranışlar 

2. Mağdura yönelik iletişim biçimi

3. Sosyal ve ekonomik şartlar 

4. Mağdurun görevini yerine getirme şartları ya da olasılıkları 

5. Fiziksel şiddet ve şiddet tehdidi

Araştırmanın Çerçevesi
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Kadın Öğretmenlerin 
Çalıştığı Kurumlar: 

%8,2’si okul öncesi

%26,4’ü ilkokul

 %22,9’u ortaokul

 %4,5’i imam hatip ortaokulu

%9,6’sı anadolu lisesi

%7,8’i imam hatip lisesi veya 
anadolu imam hatip lisesi

 %18,8’i mesleki ve teknik lise ve

 %2’si diğer eğitim kurumları

Kadın öğretmenlerin çalıştıkları 
okul türleri bakımından 
yıldırmaya ilişkin algı düzeyleri 
arasında anlamlı bir farklılık 
bulunmamaktadır.

Eğitim durumu bakımından; ön lisans 

derecesine sahip kadın öğretmenlerin 

yıldırmaya ilişkin algı düzeyleri, hem 

lisans hem de yüksek lisans veya doktora 

derecesine sahip kadın öğretmenlerin algı 

düzeylerinden daha düşüktür. 

Yıldırma Algısı

8,2% 

26,4% 

22,9% 
4,5% 

9,6% 

7,8% 

18,8% 
2,0% 

Okul Türü 

Okul Öncesi 

İlkokul 

Ortaokul 

İmam Hatip Ortaokulu 

Anadolu Lisesi 

İHL-Anadolu İmam Hatip 
Lisesi 

Mesleki ve Teknik Lise 

Diğer 

3,3% 

85,9% 

10,7% 

Eğitim Durumunuz 

Ön Lisans 

Lisans 

Yüksek Lisans-Doktora 
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Kadın öğretmenlerin yıldırmaya maruz 

kalma düzeyleri bakımından okul türleri, 

yaş grupları, toplam çalışma süresi, medeni 

durumları ve eğitim durumları arasında 

anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır.

Yıldırma İle İlgili Algı

22,5% 

74,0% 

3,1% 

0,4% 

Medeni Durum 

Bekar 

Evli 

Boşanmış 

Diğer 

Eğitim alanında farklı okul türlerinde görev yapan kadın öğretmenlerin yıl-
dırma olgusu ile ilgili algı ve tecrübelerini ölçmeyi amaçlayan bu araştır-
manın ön sonuçları, üzerinde önemle durulması gereken bazı hususlara 

dikkatimizi çekmektedir.

 Her 2 kadın öğretmenden 1’inin (%47,9) çalıştığı süre boyunca herhangi bir şekil-
de yıldırmaya maruz kaldığı dikkate alındığında, araştırmanın bazı önemli sonuçları 
şöyle özetlenebilir:

Yıldırma Tecrübesi
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Araştırma verileri, araştırmaya katılan 
kadın öğretmenlerin yaklaşık yarısının 
(%47,9) çalışma hayatlarında bir 
şekilde yıldırmaya maruz kaldıklarını 
göstermektedir. 

Bu veriler öncelikle, temel eğitim ve orta 
öğretim kurumlarında yıldırma olarak 
tanımlanan bir şiddet türünün varlığını 
ortaya koymaktadır. 

Her 2 kadın öğretmenden 1’i çalıştığı süre
boyunca herhangi bir şekilde yıldırmaya 
maruz kalmaktadır

Her 4 kadın öğretmenden 3’ü (%74) 40 yaş ve
altındadır. Her 2 kadın öğretmenden 1’i (%49) 
10 yıl ve altında bir mesleki kıdeme sahiptir

47,9% 52,1% 

Çalıştığınız süre boyunca herhangi bir şekilde 
yıldırmaya maruz kaldınız mı? 

Evet Hayır 

28,7% 

45,3% 

21,5% 

4,5% 

Yaş Grubu 

21-30 Yaş Arası 

31-40 Yaş Arası 

41-50 Yaş Arası 

51 ve Üzeri Yaş 

23,2% 

25,8% 
21,3% 

16,6% 

13,1% 

Toplam Çalışma Süresi 

5 Yıl ve Altında 

6-10 Yıl 

11-15 Yıl 

16-20 Yıl 

21 yıl ve Üzeri 
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Yıldırma ile Yaş ve İş Tecrübesi

61,7% 

33,2% 

4,7% 0,4% 

Bu yıldırmaya maruz kaldığınız dönemde kaç 
yaşındaydınız? 

21-30 Yaş Arası 

31-40 Yaş Arası 

41-50 Yaş Arası 

51 ve Üzeri Yaş 

51,7% 

25,9% 

13,8% 

6,0% 

2,6% 

Bu yıldırmaya maruz kaldığınız dönemdeki hizmet 
yılınız nedir? 

1-5 Yıl 

6-10 Yıl 

11-15 Yıl 

16-20 Yıl 

21 yıl ve üzeri 

Yıldırmaya maruz kalan her 4 kadın öğretmenden 3’ü (%74) 40 yaş ve altındadır.

Kadın öğretmenlerin en çok etkilendiği yıldırmaya maruz kaldıkları 
dönemde büyük bir çoğunluğu (%61,7) 30 yaş ve altındadır.

Veriler, kadın öğretmenlerin çoğunluğunun (%77,6) en çok etkilendiği yıldırmaya 
meslek yaşamlarının ilk 10 yılında maruz kaldıklarını göstermektedir. 

Yıldırmaya maruz kaldıklarında kaç yıldır hizmet yaptıklarına ilişkin soru, kadın 
öğretmenler tarafından %51,7 oranında 1-5 yıl, %25,9 oranında ise 6-10 yıl şeklinde 
yanıtlanmıştır. 

Dolayısıyla yaş ve iş tecrübesi ile yıldırma arasında ters korelasyon söz konusudur. 

Yaş ve İş Tecrübesi
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Yıldırmanın Kaynağı

Yıldırmanın Sebepleri

28,8% 

47,5% 

2,0% 

13,1% 

6,4% 

2,2% 

Size karşı uygulanan bu yıldırmanın kaynağı nedir? 

Meslektaşlarım Yönetcilerim 

Hizmetliler Veliler 

Öğrenciler Diğer 

7,3% 

3,1% 

8,5% 

13,6% 

20,7% 13,4% 

3,9% 

15,3% 

10,7% 

3,6% 

Size uygulanan bu yıldırmanın sebebi nedir? 

Cinsiyet Medeni durum 

Fiziksel görünüm İş ortamındaki rekabet 

Yönetim zafiyeti kişiilik bozuklukları 

etnik kimliğim dini inançlarım 

Siyasi fikirlerim Diğer 
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Yıldırma ve Cinsiyet

Yıldırma Sıklığı

Kadın öğretmenlerin çoğunluğu 

(%53,6) çalışma hayatında en çok 

etkilendikleri yıldırma eylemi açı-

sından bir cinsiyet farklılığı olmadı-

ğını, yıldırmayı uygulayanların hem 

kadınlar hem de erkekler olduğunu 

ifade etmiştir.

 Ancak, cinsiyet ayrımı dikkate 

alındığında yıldırma eyleminin faili 

olarak erkekler, kadınlara göre üç 

kattan daha fazla bir orana sahiptir.

31,8% 

11,6% 

53,6% 

0,4% 2,6% 

Size bu yıldırmayı uygulayan kişinin/kişilerin 
cinsiyeti nedir? 

Sadece erkekler 

Sadece Kadınlar 

Hem kadınlar, hem 
erkekler 

Sadece erkek 
öğrenciler 

Hem kız, hem erkek 
öğrenciler 

16,7% 

27,0% 

8,8% 

12,7% 

34,8% 

Ne sıklıkla bu yıldırmaya maruz kalıyordunuz? 

Her gün Haftada en az bir kere 

İki haftada bir kere Ayda bir kere 

Birkaç ayda bir 
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Yıldırmanın ne sıklıkla tekrarlandığı ve ne kadar sürdüğü, yıldırmaya maruz 
kalanları en fazla etkileyen etmenlerdir. Yıldırma yoğunlaştıkça ve süresi 
uzadıkça etkisi artmakta; verebileceği zarar da o ölçüde fazlalaşabilmektedir. 

Kadın öğretmenlerin yaklaşık yarısı (%43,7) en az haftada bir kez yıldırmaya maruz 
kaldıklarını, büyük bir çoğunluğu (yaklaşık % 77,8) ise maruz kaldıkları yıldırmanın 
altı aydan daha uzun bir süre sürdüğünü bildirmiştir. 

Yani, yıldırmaya maruz kalan kadın öğretmenlerin çoğunluğu bir defadan fazla 
(%72,6) yıldırmayı tecrübe etmiş durumdadır. 

Yıldırmaya maruz kalma sıklığı (en az haftada bir kez) ve yıldırma süresi (en az altı 
ay) ölçeğine göre, kadın öğretmenler gerçek anlamda yıldırmaya maruz kalmıştır. 

Yıldırmanın Sıklığı ve Süresi

23,8% 

46,3% 

7,5% 

22,5% 

Çalışma hayatınızda kaç kere yıldırmaya maruz 
kaldığınız? 

Bir defa 

2-5 defa 

6-9 defa 

10 defa ve üzeri 

Tekrar Eden Yıldırma

Maruz kalınan yıldırma 
tecrübesinde en etkili olan 

yıldırmanın sıklık derecesi ile ilgili 
cevaplar yıldırmanın süreklilik 

arz etmesi durumunun önemli bir 
durum olduğunu göstermektedir. 

Her gün tekrar edenden birkaç 
ayda bir tekrar edene kadar 

yıldırma eğitim sektöründe 
varlığını devam ettiren önemli bir 

problemdir. 

En çok etkilenilen yıldırma 
eyleminin 12 ay ve daha fazla 

sürdüğünü ifade edenlerin 
oranı, yıldırma olgusunun eğitim 

sektöründeki birey haklarını, 
çalışma ilişkilerini, çalışma barışını 
ve işe dönük motivasyonu olumsuz 

yönde etkilemeye devam eden, 
etkileri açısından yaygın bir sorun 

olduğunu göstermektedir.
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Bu veriler, yıldırmanın, en azından 

söz konusu okullarda, henüz bir 

şiddet türü olarak algılanmadığını 

ve dolayısıyla bu yönde; önleyici 

tedbirler geliştirme, farkındalık 

yaratmak ve mücadele etmek için 

herhangi bir faaliyetin olmadığını 

düşündürmektedir.

Kadın öğretmenlerin tecrübesinde, 
okulların çoğunda, maruz kalınan yıldırmayı 
önlemeye dönük herhangi bir resmi, 
kurumsallaşmış araç söz konusu değildir

Okulunda yıldırmayı önlemeye dönük herhangi bir 
politika olduğunu ifade eden kadın öğretmenlerin 
sadece %36,8’i, bu politikaların kesinlikle amacına 
uygun şekilde uygulandığını, %54,4’ü ise kısmen 
amacına uygun şekilde uygulandığını ifade etmektedir

36,8% 

54,4% 

8,8% 

Okulunuzda yıldırmayı önlemeye dönük politikaların amacına uygun şekilde uygulandığını düşünüyor 
musunuz? 

Kesinlikle Evet Kısmen Evet Kesinlikle Hayır 
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Hiçbir şey yapmadım / yapamadım / yapmak istemedim (%23,3), 

Arkadaşlarımdan destek istedim (%19,6), 

Tayin istedim (%13), 

Sendikama danıştım (%10,8), 

Okul içi resmi şikayet mekanizmasını kullandım (%10,3), 

Okul dışı resmi şikayet mekanizmasını kullandım (%9,8),

 İstifa ettim (%2,6),

Diğer kamu kuruluşlarına şikayet ettim (%1,6), 

Bir avukattan destek aldım veya Baroya danıştım (%1,6), 

Savcılığa başvurdum (%1,1),

Dava açtım (%0,8), 

Yıldırma veya şiddetle mücadeleyi amaç edinen STK’lara başvurdum (%0,3) ve 

Diğer şeyler yaptım (%5,3).

Neden hiçbir şey yapmadım / yapamadım / yapmak istemedim diyenlerin 
nedenlerinin en önemlilerinin sırasıyla şunlar olduğu ortaya çıkmaktadır: 

Şikayet etsem de bu durumun değişmeyeceğini düşünmek (%42,6),

 Yasal haklarım konusunda bilgi sahibi olmamak (%12,2), 

Demokratik Yurttaşlık Bilinci

Yıldırmaya Karşı Tutum ve Davranışlar

28,0% 

41,3% 

30,7% 

Yıldırma sürecinde yasal haklarınızın neler olduğunu biliyor muydunuz? 

Evet Kısmen Evet Hayır 
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Durumu kabullenmiş olmak (%11,5), 

Her iş yerinde bu tür davranışların olduğunu düşünmek (%9,5) ve 

Problemli bir kişi olarak tanınmak istememek (%6,8).

Araştırmaya katılan kadın öğretmenler, maruz kaldıkları yıldırma karşısında 
nasıl bir tutum aldıklarına ilişkin soruyu %23,3 oranında “hiçbir şey yapmadım/
yapamadım/yapmak istemedim” seçeneğini işaretleyerek yanıt vermişlerdir. 

Bu seçenek, sorudaki diğer seçeneklere göre kadın öğretmenler tarafından en çok 
işaretlenen seçenektir. 

Bu seçeneği işaretleyen katılımcılara ayrıca, kendilerine uygulanan yıldırma 
eylemine karşı neden hiçbir şey yapmadıklarına ilişkin bir soru daha yöneltilmiştir. 

Bu soruyu ise kadın öğretmenler %42,6 oranında “şikayet etsem de bu durumun 
değişmeyeceğini düşünmek” seçeneğini işaretleyerek cevaplamışlardır. 

Bu seçenek de sorudaki diğer seçenekler arasında kadın öğretmenler tarafından 
en çok işaretlenen seçenektir. 

Yıldırmaya Karşı Tutum ve Davranış

Yıldırma sürecinde yasal haklarını bildiğini ifade eden kadın öğretmenler azınlığı 
oluşturmaktadır.

Haklarını kısmen bildiğini ya da hiç bilmediğini dile getirenlerin oranı %70’in 
üzerindedir. 

Bununla ilişkili olarak yıldırmayla mücadelede neler yapıldığı hususunda sonuçlar 
dikkat çekicidir. 

1. Resmi şikayet mekanizmalarını kullananların oranı dikkat çekici oranda  
 düşüktür

2. Kabullenme, geri çekilme ya da gayri-resmi araçlarla yıldırmayı durdurmaya  
 çalışma (yaklaşık % 45) daha baskındır. 

Bu durumu açıklamak için, şikayet edilse de durumun değişmeyeceğini 
düşünmek, yasal haklar konusunda bilgi sahibi olmamak, durumu kabullenmiş 
olmak, her iş yerinde bu tür davranışların olduğunu düşünmek ve problemli bir kişi 
olarak tanınmak istememek gibi ifadeler bir araya getirildiğinde, hem bireysel hem de 
kurumsal açıdan önemli sorun alanları mevcuttur.

Yıldırmaya Karşı Tutum ve Davranışlar
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Kadın öğretmenlerin maruz kaldıkları yıldırma karşısında, durumu değiştire-
meyecekleri düşüncesiyle, yıldırmayı sonlandırmaya yönelik herhangi bir 
girişimde bulunmamaları öğrenilmiş çaresizliğin bir göstergesi olarak ka-

bul edilebilir.

 Öğrenilmiş çaresizlik, kişinin istemediği bir davranışa maruz kalması ve maruz 
kaldığı davranışı engelleyemeyeceğini bir şekilde öğrenmesi sonucunda, o durumu 
kabullenmesi şeklinde ifade edilebilir. 

Ayrıca istenmeyen duruma kişinin sadece kendisinin değil başkalarının da ma-
ruz kaldığını bilmesi, duruma katlanma eşiğini yükseltmektedir. 

Öğrenilmiş Çaresizlik

83,2% 

5,3% 
11,5% 

Bulunduğunuz ortamda, sizden başka, aynı veya 
farklı yıldırma eylemine maruz kalan birey/ler var 

mıydı? 

Evet 

Hayır 

Bilmiyorum 

66,3% 

31,6% 2,1% 

Yıldırmaya maruz kalan diğerlerine destek oldunuz 
mu? 

Evet 

Kısmen Evet 

Hayır 

Yıldırmanın Yaygınlığı
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Nitekim araştırmaya katılan kadın öğretmenler, “Bulunduğunuz ortamda, 
sizden başka, aynı veya farklı yıldırma eylemine maruz kalan birey/ler 
var mıydı?” sorusunu %83,2 gibi oldukça büyük bir oranda “evet” ola-

rak yanıtlamıştır. 

Buna göre kadın öğretmenlerin hem maruz kaldıkları istenmeyen durumu sonlan-
dıramayacakları düşüncesine sahip olmaları hem de yıldırmaya sadece kendilerinin 
maruz kalmadıklarını bilmeleri, durumu kabullenmiş olmaları, bir diğer ifadeyle öğ-
renilmiş çaresizlik yaşadıkları şeklinde yorumlanabilir. 

tepkisiz kalma ya da yıldırmayı bir anlamda kabullenmelerde, görev yaptıkları 
okullarda yıldırmayı önlemeye yönelik herhangi bir politikanın geliştirilmemiş 
olmasının da önemli bir rolü olduğu düşünülebilir.

Kurumsal Problemler

Kadın öğretmenlerin maruz kaldıkları ve en çok etkilendikleri yıldırma 
eylemi sürecinde meslektaşlarından, amirlerinden ya da dış çevreden 
yıldırmanın artışına ya da devamına dönük en önemli davranışların sı-

rasıyla şunlar olduğu görülmektedir: 

Ayrımcı kurallar ile karşılaştım (%14,5), 

Hak aramanın bir sonuç vermeyeceği ima edildi (%14),

Şikayetim/şikayetlerim yok sayıldı (%8,1), 

İtirazlarım haksız olarak değerlendirilip ben suçluymuşum gibi davranıldı (%6,9), 

Ders saati ve boş gün uygulamasında diğer öğretmenlere göre aleyhime farklı mu-
amele yapıldı (%5,9) ve 

Daha fazla hakaretle karşılaştım (%5,4).

Yıldırmanın Sonuçları
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Kadın öğretmenlerin maruz kaldıkları ve en çok etkilendikleri yıldırma eylemi kay-
naklı psikolojik, sosyal ve fizyolojik etkilerin sırasıyla şunlar olduğu ortaya çıkmakta-
dır.

 1. İşe gitme isteğinde azalma (%19,4), 

2. Stres (%18,3), 

3. Sosyal olarak dışlanmışlık ya da yalnızlık hissi (%9,6), 

4. Değersizlik ya da harcanmışlık hissi (%8), 

5. İşi bırakma isteğinde artış (%6,3), 

6. Baş dönmesi, baş ağrısı (%6,2) ve 

7. Depresyon (%4,7).
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Araştırmanın ön sonuçları, her 2 kadın öğretmenden 1‘inin iş 

hayatında yıldırmaya maruz kaldığını ortaya koymakta; yıldır-

maya maruz kalan kadın öğretmenlerin yıldırma sonucunda 

yaşadıkları psikolojik ve sosyal sorunlar hakkında da önemli ipuçları ver-

mektedir. Elde edilen veriler ve ulaşılan bulgular çerçevesinde, temel eği-

tim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan kadın öğretmenlerin maruz 

kaldıkları yıldırmanın, ivedilikle önlenmesi gereken önemli bir problem 

olduğu düşünülmekte ve sorunun giderilmesine yönelik; kısa, orta ve 

uzun vadede hayata geçirilecek politikalara ihtiyaç olduğu görülmektedir.     

Yıldırma sorununun çözülmesinin önündeki en önemli engellerden bi-

rinin, iş yerinde yaşanan psikolojik terörün, yani yıldırmanın, toplumda 

bir şiddet türü olarak yeterince algılanmamasından kaynaklandığı düşü-

nülmektedir. Bu çalışmanın başında vurgulandığı üzere, kitlesel ölümlere 

yol açan terör olaylarının dahi kanıksanmaya başlandığı günümüzde, yıl-

dırmanın bir şiddet türü olduğuna dair bir farkındalığın oluşturulmasının 

kolay olamayacağı açıktır. Bununla birlikte mümkün olan tüm mücadele 

yollarına başvurmak ve yıldırmayı sonlandırmaya yönelik yeni stratejiler 

geliştirmek her şeyden önce bilinçli yurttaşlığın bir gereğidir.

Sorunun çözümü için üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve 

medyanın, karar vericileri (yasa yapıcıları) harekete geçirme ve toplumu 

bilinçlendirme konusunda ortak hareket etmeleri son derece önemlidir. 

Bu çerçevede vakit kaybetmeden atılabilecek birkaç adım şöyle belirlen-

miştir: 

Öneriler



22

KADIN ÖĞRETMENLERİN MOBBiNG ALGISI ve TECRÜBESİ ARAŞTIRMASI

• Kısa vadede atılacak adımlardan biri olarak; yıldırmanın, temel 

bireysel hak ve özgürlükleri ihlal eden bir şiddet türü olduğuna ve bir dizi 

sosyal probleme yol açtığına dair farkındalığın oluşturulması için dikkati 

çekecek kamu spotlarının hazırlanması; 

• Okullarda, öğretmenlerin ve diğer tüm çalışanların katılımlarını 

sağlayarak, yıldırma üzerine çalışan uzmanların davet edileceği, sürdürü-

lebilir nitelikte çeşitli toplantılar (seminer, panel, konferans, çalıştay vb.) 

düzenlenmesi; 

• Üniversitelerde yıldırmanın başlı başına bir ders olarak müfredata 

girmesi için gerekli çalışmalara başlanması. 
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