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Sıra No / Konu Psikososyal Risk Etmenleri 

Konunun genel amacı Katılımcılar, işyerindeki sağlığı ve güvenliği olumsuz etkileyen psikososyal risk 
etmenleri hakkında bilgi sahibi olabilecek. 

Öğrenme hedefleri 

Bu dersin sonunda katılımcılar; 

 İşyerlerinde çalışanları olumsuz etkileyen psikososyal risk etmenlerini 
tanımlar.  

 Psikososyal risklerle ilgili kişiye yönelik ölçüm metotlarını sıralar. 

 Türkiye’de ve dünyada psikososyal risk etmenlerine maruziyetin 
yüksek olduğu iş kollarını karşılaştırır. 

 Psikososyal risk etmenlerinin işyerinde kontrolü ve iş güvenliği 
uzmanının bu konudaki görevlerini açıklar. 

Konunun alt başlıkları 

 İşyerinde sağlığı olumsuz etkileyebilecek psikososyal risk etmenleri: 

 Çalışma ortamı 

 Çalışma süresi 

 Ücret  

 Yönetsel ve çalışanlarla ilgili faktörler 

 Sendikalaşma 

 Kreş, gündüz bakımevi vb. 

 Gebe ve emziren çalışanlar 

 Genç çalışanlar 

 Tacizler 

 Stres 

 Ayrımcılık ve baskı  

 İlgili mevzuat 
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Giriş 

Stresi, günlük yaşamda karşılaşılan olayların, insan ilişkilerindeki baskının sonucu hissedilen sıkıntı ya da zorlanma 
durumu olarak tarif edebilir. 

Stres hem bedenen hem de ruhen kişiye birçok zarar vermekle birlikte, belli bir stresin faydalı olduğu durumlar da 
vardır. 

Stres kişide bağışıklık sistemini zayıflatmakta, yorgunluk ve halsizlik meydana getirmekte, neden olduğu sıkıntı 
sonucu sinirlilik yapabilmektedir. Yoğun stres başta mide ve sindirim sistemi rahatsızlıkları olmak üzere birçok 
hastalığa zemin hazırlamaktadır. Ayrıca, birçok hastalığın da etkisini artırmaktadır. 

Bu nedenle stresten ve stresin neden olduğu olumsuz durumlardan korunmak için stresle baş etmeyi (stres 
yönetimi) öğrenmek gerekir. 

Günümüzde değişen yaşam alışkanlıklarıyla birlikte stres de birçok insan için tanıdık bir durum oldu. Stresi 
tamamen yok etmek belki mümkün olmayabilir. Zaten bu istenen bir durum da değildir. Çünkü belli orandaki 
stresin yararları vardır. 

Belli bir düzeydeki stres yararlıdır. Olumlu stres düzeyi diyebileceğimiz bu düzeydeki stres kişiye enerji verir. 
Denetlenebilen ve yönetilebilen stres kişinin içindeki potansiyelin açığa çıkmasına yardımcı olur. Kişinin dikkatini 
ve performansını artırır. 

Bununla birlikte yoğun stresten ve stresin zararlı etkilerinden korunmak gerekir ve bu da mümkündür. 

Stresle baş etmek için yapılabilecek şeyler; 

 Spor yapmak, 

 Olumlu düşünmeye çalışmak, 

 Zamanı iyi kullanmak, 

 Rahatlatıcı uğraşlar edinmek, 

 Düzenli ve sağlıklı beslenme, 

vb. olarak sayılabilir. 

Stresle baş edebilmek için kişinin kendisinde stres oluşturan durumları tespit etmesi, stres yönetimi açısından 
önemli bir adımdır. 

Örneğin gürültü, önemli bir stres sebebidir. Bunun bilincinde olan biri gürültülü ortamlardan uzak durarak ya da 
bu mümkün olmuyorsa bulunduğu ortamları daha uygun hale getirerek stres oluşturan bu durumdan en az 
düzeyde etkilenebilir. 

1-Mesleki Tehlikeler ve Stres 

 Biyolojik, 

 Biyomekanik, 

 Kimyasal, 

 Fiziksel (+radyolojik) 

 Psikososyal 

2-Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 

Psikososyal tehlikeleri; 

 İş doyumu, iş örgütlenmesi ve yönetimi, çevresel ve örgütsel koşullar ile işçilerin uzmanlığı ve gereksinimleri 
arasındaki etkileşim temelinde tanımlamıştır. 
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 İş tasarımının, iş örgütlenmesinin ve yönetiminin ve gerçekleştirildiği toplumsal ve çevresel koşulların psikolojik, 
toplumsal veya fiziksel hasara yol açma potansiyeli taşıyan boyutlarıdır. 

3-İşin Strese Yol Açan Özellikleri: 

KATEGORİ TEHLİKEYİ BELİRLEYEN KOŞULLAR 

Örgütsel kültür ve işlev 
İletişim, sorun çözme, kişisel gelişim olanakları yetersiz, örgütsel amaçlar 
belirsiz. 

Örgütsel rol Rol belirsizliği, rol çatışması, kişilerle ilgili sorumluluk. 

Kariyer gelişimi 
Kariyer durgun ve belirsiz; yetersiz, abartılı kariyer, düşük ücret, iş 
güvencesiz. İşe verilen toplumsal değer yetersiz. 

Karar serbestisi /Denetim Yetersiz katılım ve iş üzerinde denetimin olmaması. 

İşte kişiler arası ilişkiler 
Sosyal ve fiziksel yalıtılmışlık, kişiler arası çatışma, üstlerle yetersiz ilişki, 
yetersiz sosyal destek. 

İş / ev çatışması 
İş ve evdeki beklentilerin çatışması, evde yetersiz destek, ikili kariyer 
çatışması. 

İş çevresi ve donanımı 
Donanımın ve kuruluşun güvenilirliği, uygunluğu, ulaşılabilirliği, bakım ve 
onarımı ile ilgili sorunlar. 

Görev tanımı Tekdüze, tekrarlayıcı iş, parçalanmış iş, anlamsız iş, vasıfsız iş, işte belirsizlik. 

İş yükü / iş hızı 
İşte aşırı ya da yetersiz yüklenme, hızı denetleyememe, yüksek zaman 
baskısı. 

Çalışma Saatleri 
Vardiyalı çalışma, değişmez çalışma saatleri, uzun, belirsiz, asosyal iş 
saatleri. 

4-STRES İLE İLGİLİ KURAMLAR: 

4.1-Mühendislik yaklaşımı: 

 Kişinin çevresinin kişiye yüklediği yüktür. 

 Stres kişide olan değil, kişiye olandır. 

 Bir semptomlar dizisi değil, nedenler dizisidir. 

 Sıklıkla geri dönüşümlüdür. 

4.2.Fizyolojik yaklaşım: 

 Selye (1950-56) Biyolojik sistemdeki özgül olmayan değişiklikleri kapsayan özgül bir sendromla ortaya çıkan 
durum. 

 1.aşama: alarm durumu 
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 2. aşama: direnme aşaması, 

 3. aşama: dışa vurma aşamasıdır. 

 Fizyolojik yanıtın tekrarlanması, yoğunlaşması veya uzaması vücuttaki yıpratıcı etkiyi artırır, uyum 
hastalıklarının ortaya çıkmasına neden olur. 

 Scheuch (1996); İç ve dış çevredeki değişikliklere uyum sağlama çabasındaki insanın psikofizyolojik 
etkinlikleridir. Stres, organik işlevlerde, psikolojik işlevlerde insanın sosyal çevresiyle etkileşimi sırasında ortaya 
çıkan homeastatik durum bozulmasına tepkisel bir etkinlik olarak algılanır. 

4.3.Psikolojik yaklaşım: 

 Bu yaklaşım ILO’ nun psikososyal tehlikeler ve WHO’ nun iyilik hali tanımlarıyla da örtüşür. 

 Etkileşme kuramları ve Etkileme kuramları vardır 

4.3.1 Etkileşme kuramları: 

4.3.1.1. Kişi-çevre uygunluğu kuramı: İşçinin tutum ve yeteneğinin işin gereklerini karşılama düzeyi, Çalışma 
çevresinin işçinin gereksinimlerini karşılama düzeyi ve özellikle de iş düzeninin işçinin bilgi ve becerilerini 
kullanmasını destekleme düzeyidir. 

4.3.1.2.İstem-denetim modeli: İşin gereklerinin ağır, işteki karar verme yetkisinin düşük olduğu durumlarda sağlık 
ve iş doyumu azalır. Yüksek istemin, düşük denetim ve yetersiz destek ile birleşmesinin olumsuz etkiyi artırdığı, 
yüksek desteğin ise stres yönetiminde etkili bir araç olduğu öne sürülür. 

4.3.1.3.Değer biçme kuramı: İlk aşama kişinin yüzleştiği ve çevrenin parçasını oluşturan istemin kaynaklarını temsil 
eder. İkinci aşama kişinin bu istemleri yeteneği ile ilişkilendirerek algılamasını temsil eder ve bu ilk değer biçmedir. 
Üçüncü aşamayı, başa çıkmayı da kapsayan bu stres durumunun tanınmasına eşlik eden psikolojik ve fizyolojik 
değişiklikler temsil eder. Bu aşama stresin kişiyi etkilediği aşamadır. Dördüncü aşamayı başa çıkmanın sonuçları 
oluşturur. Beşinci aşama ise diğer dört aşamaya geri bildirimin ortaya çıktığı aşamadır. 

4.3.2. Başa çıkma kuramı: 

 Toplumsal destek arama, 

 Gevşeyerek veya dikkat dağıtarak erteleme, 

 Sorunla baş edebilmeyi sağlayacak yeterliliğe ulaşmak, 

 Sorunu ussallaştırmak, 

 Spirtüel (manevi) mutabakat ile destek sağlamak. 

4.3.3. Bireysel ve grupsal farklılıklar kuramı: 

Bireysel farklılıkları yaratan değişkenlerin hem değer biçme sürecinin parçası hem de stres-sağlık ilişkisinin 
hafifletilmesinde etkili oldukları saptanmıştır. 

A tipi davranış: 

 Çalışmaya güçlü bir adanmışlık ve kendini işine kaptırma, 

 Zaman baskısının farkında olma ve zamana karşı yarışma, 

 Güçlü bir yarışma duygusu ve belirgin bir saldırgan olma eğilimi. 

Korunmasız gruplar; (risk grupları) 

Seçme; (stresli olanların işten ayrılması) 

 

 

 

P
S

İK
O

S
O

S
YA

L R
İS

K
 E

T
M

E
N

LE
R

İ



88

ÇİMENTO ENDÜSTRİSİ
İŞVERENLERİ SENDİKASI

 

 6 / 10 

5-STRES REAKSİYONLARI 

5.1. Fiziksel sonuçlar; 

 Akıl sağlığı, kalp, dolaşım, solunum, sindirim, kas iskelet ve bağışıklık sistemlerini de etkilediği; bu etkilerin 
hormonal sistemin etkilenmesine bağlı olarak ortaya çıktığı düşünülmektedir. 

5.2. Davranışsal sonuçlar; 

 Madde bağımlılığı (sigara, çay, kahve, gıda, alkol, uyuşturucu vb.); uyku bozuklukları, absenteizm. 

5.3. Akıl sağlığı; 

 İşçide zevk almama, 

 İlgi ve istek azalması, 

 Çökkünlük gibi kısa süreli duygulanım ve duygu durum değişikliklerine yol açabilir. 

 Bunlara sıklıkla etkin sorun çözme davranışları ya da geçici çözüm üretmeye yönelik aşırı hareketlilik veya 
durgunluk, sıkıntıyı bedene yönlendirme gibi (psikosomatik) yakınmalar eşlik eder. 

 Çevresel risk etmenleri süreklileşirse bu değişiklikler kalıcılaşır ve giderek tükenme, psikoz veya depresyon gibi 
kalıcı bozukluklara dönüşebilir. 

5.4. Kalp-dolaşım sistemi bozuklukları; 

 Bu etki strese bağlı hormonal değişikliklerle (adrenalin, noradrenalin ve kortizol) veya stresle birlikte artış 
gösteren sigara ve içki içme, aşırı ve kötü beslenme gibi sağlıksız davranışlar sonucu ortaya çıkmaktadır. 

 Bu durum kan basıncının ve kalp hızının artmasıyla kendini gösterir. 

5.5. Sindirim sistemi bozuklukları; 

 Akut stresin mide asit salgısı üzerine değişik etkileri vardır. 

 Vardiya sistemi ile çalışanlarda; midede şişkinlik, dolgunluk hissi, geğirme, bulantı gibi yakınmalara yol açan 
hazımsızlık iş stresine bağlı olabilir. 

 Ülser olmayan dispepsi, spastik kolon (İBS) gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarının iş stresi ile ilişkili olabilir. 

5.6. Kas-iskelet sistemi bozuklukları; 

 İş stresi ile boyun, omuz, kol ve sırt kaslarında ve eklemlerinde ortaya çıkan yakınmalar arasında ilişki olduğu 
gösterilmiştir. 

 Alışılagelmiş monoton işlerdeki semptomlar dikkat isteyen işlerden daha fazla olabilir. 

5.7. Bağışıklık sistemi: 

 İş stresi bağışıklık sistemini zayıflatır ve kişinin bulaşıcı hastalıklara karşı direncini azaltır. 

5.8. Davranışsal Sonuçlar; 

 Sigara, çay, kahve, alkol tüketimi ve madde bağımlılığı stresli işlerde, stresle başa çıkma yöntemi olarak 
artmakta ve yaygınlaşmaktadır. Ancak stres azaltıcı etki kısa erimli olmakta ve bu etki hızla ortadan 
kalkmaktadır. 

 Kafein yoğun çalışma etkinliğinde dayanıklılığı kısa süreli olarak artırmakla birlikte, bu dönemi aşırı yorulmaya 
bağlı tükenme izler. 
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5.9. Davranışsal Sonuçlar; 

 Uyku bozuklukları: En yaygın olanı uykusuzluktur. Stres en önemli geçici uykusuzluk nedenlerinden biridir. 
Uykuya geç dalma, kısa sürelerle uyanma, uykunun toplam süresinde kısalma, kalitesiz uyku diğer uyku 
bozukluklarıdır. İş stresi ve vardiya ile ilişkisi gösterilmiştir. 

 Absenteizm: Yapılan araştırmalarda işten kalma ile iş stresi arasında doğrudan ilişki gösterilememiştir. Hatta 
işten kalmaya yol açan stresin iş değil, iş dışı stres olduğunu gösteren çalışmalar vardır. 

6. STRES YÖNETİMİ 

6.1. Kişisel Stres Yönetimi: 

 Gevşeme (nefes alma eg. Meditasyon, zihinsel gevşeme) 

 Egzersiz (Haftada 3 kez 45’er dakika) 

 Diyet 

 Davranış değişiklikleri 

6.2. Örgütsel Stres Yönetimi: 

 Denetim (işçinin işini denetleyebilmesi) 

 Katılım (Çalışanların örgüt içi bilgi akışına katılımları) 

 Özerklik (hiyerarşik yapı yerine çalışma ekiplerine sorumluluk) 

 Esnek çalışma programları (işverenler için de çekici işçilere de yüksek iş doyumu sağlayabilir. 

7-İŞ İLE İLGİLİ AKIL HASTALIKLARI 

7.1. Zehirli Madde Maruziyetine Bağlı Psişik Bozukluklar: 

 Kurşun buharları, karbonmonoksit, klorlu çözücüler, iyonizan ışınlar, yükseklik, derinlik, bakteri ve virüsler gibi 
etmenlerin yol açtığı akut ya da kronik ansefalopatiler genellikle geri döner. Bulgular; konfüzyon, dikkat, 
konsantrasyon, bellek ve yönelim bozuklukları, perseküsyon deliryumu ile işitsel, bazen de görsel varsanılarla 
giden “bouffées délirantes” olarak adlandırılan tablodur. 

 Cıva, karbon disülfid, toluen, arsenik, kurşun gibi kimyasalların psikoza yol açtığı bilinmektedir. 

7.2. Süre İle Sınırlı, Tekrarlayıcı İşin Yol Açtığı Nevrozlar: 

 Telefon santralinde, yazı, hesap makinesi ve bilgisayarla çalışanlarda tanımlanmış olan “iş nevrozları”, asteni, 
uyuma ve uyanma güçlüğü ve kalitesiz uyku biçiminde ortaya çıkan uyku bozuklukları, irritabilite ile ortaya 
çıkan mizaç bozuklukları, ansefalopatiler, sık spontan düşük ile sonuçlanan “genel yaygın sinirsel yorgunluk 
sendromu” ve işe bağlı ama iş dışında ve istem dışı olarak ortaya çıkan davranışsal veya sözel stereotipilerle 
belirginleşen “mesleki lapsuslar” olarak kümelenebilir. 

7.3. Doyumsuzluk: 

 Doyumsuzluk kişinin tarihsel geçmişi, tıbbi-psikiyatrik öyküsü ve yapısı ile bağlantılı olarak, perseküsyon 
sendromu ile birlikte gelişen bir nevrotik yetmezlik ya da psikotik atak süreci biçiminde de ortaya çıkabilir. 
Ancak, işten kaynaklanan baskıların bu gelişmeye yaptığı katkının belirlenmesi güçtür. 

7.4.Tatil, Emeklilik Ve İşsizlik Psikopatolojisi: 

 Aşırı yoğun iş temposunda çalışan bir işçinin olağan psişik işleyişine kavuşması için günlerce, haftalarca 
dinlenmesi gerekir. 

 Pek çok doyumsuzluk ve psikosomatik bozukluk dinlenme dönemlerinde ve tatillerde açığa çıkar. 

 Aynı durum, etkin yaşam dışında işsizlik ve emeklilik dönemlerinde de yaşanır. 
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7.5.Depresyon: 

 İşin sürdürülebilmesi için isteğin bastırılması ve sıkıntıya direnilmesi sıklıkla depresyona yol açar. 

 “Ben”in değersizleşmesi, toplumsal ilişkilerden ve çoğu etkinlikten zevk almama akut depresyon öncesi 
durumu tanımlayan, tıbbi muayene, ilaç kullanımını gerektiren ve işten kalmaya yol açan bulgulardır. 

 On işçiden ikisi tüm yaşamları boyunca bir depresif dönem ile karşı karşıya kalacak ve her on işçiden birisi 
ise işten ayrı kalmasına neden olacak düzeyde ciddi klinik bir depresif epizod yaşayacaktır. 

7.6. Esansiyel Depresyon Ve Somatik Hastalıklar: 

 Biyolojik düzen bozukluklarıyla başlayan ve kimi zaman ölümle de sonuçlanabilen hastalıklarla ve 
komplikasyonlarla ilerleyen bir sürecin başlangıcıdır. 

 Somatik hastalıklar ise; organik etyolojisi gösterilemeyen, uzun süreli bedensel yakınmalarla seyreden 
hastalıklardır. Bir başka deyişle; ruhsal olan rahatsızlığın bedensel yoldan ifade edilmesidir. {Fibromiyalji S., 
Kronik Yorgunluk S., Çok sayıda kimyasal duyarlılık, Fonksiyonel Barsak S. (İrritabl kolon, Gastro-özefageal 
reflü, Non-ülser dispepsi), Non-kardiyak göğüs ağrısı, Üretral S., Pelvik ağrı} 

7.7. İşe Bağlı Anksiyete: 

 İşi üzerinde denetimi olmayan ve aşırı psikolojik baskı altında kalan işçiler anksiyete bozukluklarıyla karşı 
karşıya kalırlar. 

 Anlamsız korkular, takıntılar, panik ataklar, rahatsızlık duygusu, aşırı yorgunluk hali, konsantrasyon azalması, 
kas gerginlikleri, uyku bozuklukları anksiyete yakınmalarıdır. Pek çok ülkede bu yakınmalar ayıp sayıldığı ya 
da işçinin damgalanmasına yol açtığı için dile getirilemez ya da daha kabul edilebilir bedensel belirtiler ile 
dışa vurulur. 

7.8. Travma Sonrası Stres Bozukluğu: 

 Kişinin gündelik yaşamı için olağan dışı sayılan, kişiyi ezen beklenmedik ve genellikle yaşamı tehdit eden bir 
yaralanmayla ya da ölümle sonuçlanmış, sıklıkla şiddet de içeren ve kişide korku, dehşet ve çaresizlik 
yaratan bir olay (iş kazası, saldırı vb.) yaşadığında ya da o olaya tanık olduğunda veya bu olay sonrasında, 
donup kalma, psikolojik ve sosyal geri çekilme, başta öfke atakları olmak üzere duyguları denetleme 
güçlüğü ve yaşanan olayı veya durumu yeniden yaşama bulgularıyla ortaya çıkan bozukluklardır. 

7.9. Strese Bağlı Tükenmişlik Sendromu: 

 Çalışma temposu ve iş yükü çalışanın var olan kapasitesini aştığı durumlarda, bu koşullara bir süre 
dayanabilen işçi, bir süre sonra tükenir. İşçinin çalışma güdüsü azalır, aşırı yorgunluk, sindirim sistemi 
yakınmaları, kas ve eklem ağrıları, baş ağrısı, çeşitli deri yakınmaları, açıklanamayan kalp-dolaşım sistemi 
yakınmaları, uyku bozuklukları, çabuk sinirlenme, cinsel işlev bozuklukları, özgüvensizlik, toplumdan geri 
çekilme süreci depresyonla sonuçlanır. Kişilik özellikleri, aile içi sorunlar gibi dış özellikler süreci hızlandırır. 

7.10.Karoshi-aşırı Çalışmaya Bağlı Ölüm: 

 Bu olgularda ölüm nedeni beyin veya kalp damarlarından birinde kanamaya yol açan dolaşım sistemi 
sorunlarıdır. Genelde bu nedenle ölenlerin işinin çok ağır olduğu, sosyal desteğin zayıf olduğu, işini seven, 
işine bağlı, dinlenme sürelerini bile kullanmayan hatta sağlık muayenesi bile yaptırmayan kişiler olduğu 
anlaşılmıştır. 

7.11. İşe bağlı psikozlar: 

 Psikozların toplumda görülme sıklığı % 1’ den daha azdır. Sağlıklı işçi etkisi göz önüne alındığında çalışanlarda 
bu oranın daha da düşmesi beklenir. Gündelik yaşam etkinliklerini ve çalışmayı engelleyen bir akıl 
hastalığıdır. 

 Tedavi sonrası işe dönüş önemli bir sorundur. 
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8-AKIL SAĞLIĞI SORUNLARINDA YÖNETİM STRATEJİLERİ 

Önleme Türü Çalışma Çevresi Kişisel Özellikler ve Sağlık Çıktıları 

Birincil 
Görev içeriğini yeniden tasarlamak, 

İletişimi yeniden yapılandırmak 

İş ile ilgili sorunları tanımlayıp 
çözebilmeleri için bir işçi grubunu 
eğitmek 

İkincil 

Akıl sağlığı sorunları ortaya çıktığında yapılacak 
olanla ilgili politika, 

İşletmede özellikle risk gruplarına yönelik 
danışmanlık hizmetleri 

Stres ile başa çıkma eğitimi 

Üçüncül 
Kişinin (tedavi sonrası) işyerine uyumunun 
sağlanması- mesleki rehabilitasyon 

Kişisel danışmanlık hizmeti 

Kişinin medikal ya da psikoterapisi 

 

9. AYRIMCILIK (YILDIRMA), BASKI VE TACIZ 

9.1 Yıldırma (Mobbing ) nedir? 

 Sabit hatalar bulunması ve önemsiz olayların saçmaca eleştirilmesi, düzenli ve sık sık ihanet hissedilmesi. 

 Gerçeğe dayanmayan eleştiri, yorum yapılması ve aşağılanma. 

 Aynı anda yapılan olumsuz eleştiriler, bilgi verilememesi ve geri bildirim yapılmaması. İş yerin deki başarısının 
görmezden gelinmesi ve takdir edilmemesi. 

 İş yerin deki konum ve pozisyonunun değiştirilmesi. 

 İş yerin de diğer çalışanların gruplaşması, diğerlerinden farklı görülmesi ve ayrımcılık yapılması. Sürekli 
hatalarının bulunması, evrak kaybı nedeniyle hırsızlıkla suçlanması, yalnız bırakılma. 

 Başkalarının yanında özelikle küçültücü konuşmalar yapılması. 

 İzole edilme, ayrı bölüme alınma, ihmal edilme, dikkate alınmama. 

 Diğerlerinin önünde korkutma, utandırma, bağırma ve aşağılanma. 

 Yapılan işle ilgili hatalar bulma ve hakkında olumsuz not verme. 

 Görevi dışında işler verilmesi (dosyalama, fotokopi çekme, telefonlara bakma). 

 Göreve uygunsuzluğunun kanıtlanması amacıyla, yetkileri azaltılarak sorumluluklarının arttırılması. 

 Yıllık izinlerinin istem dışı kullandırılması, hastalık izni verilmesi. 

 Hakkında çarpıtılmış, doğru olmayan bilgiler verilmesi. 

 Disiplin prosedürleriyle karşı karşıya getirilebilecek durumlarda görevlendirilmesi. Sözlü ve yazılı ikaz edilme. 

 Kendisinde hata bulmasını sağlayıcı davranma, iş den kovma, hastalık bahane edilerek erken emekliliğe 
zorlanma. 

 Bu davranışlar ve kurumun ya da kişinin özeliklerine bağlı bu tür davranışlar süreklilik gösterdiği ve sistematik 
olarak kötü niyetli olduğu belirlendiğinde yıldırma davranışı olarak tanımlanmaktadır. 
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9.2 Sağlığı nasıl etkiler? 

 Yıldırma davranışları birey üzerinde şiddetli derecede olumsuz etki yaratabilir. Sağlığa zarar verici bu 
davranışlar bünyeye hasar vermektedir. Bu belirtilerden bazıları aşağıda belirtilmektedir. 

 Yüksek düzeyde stres ve anksiyete, korku, endişe, 

 Sık sık hastalanma, rahatsızlık ve halsizlik, vücut ısısında artış, grip, üşütme, burun ağız ve boğazda enfeksiyon 
hastalıkları, bağışıklık sistemine zarar verici stres, 

 Kas ağrısı ve acı duyma, sırt-boyun ağrıları, 

 Migren ve baş ağrısı, 

 Yorgunluk ve sık sık halsizlik duyma, 

 Uykusuzluk, kâbus görme, erken uyanma veya yorgun uyanma, dinlememek, 

 Takıntılı hal, ani geçmişe ait hatırlamalar, alınganlık, bağırsak sorunları, 

 Zayıf konsantrasyon ve dikkat toplayamama, dikkat dağınıklığı, 

 Günlük basit işlerde bile olan unutkanlık, hatırlayamama, 

 Terleme, titreme, çarpıntı, panik atak, 

 Karakteristik alınganlık ve sinirlilik hali, 

 Sürekli paranoya hali hissetme, 

 Tepkimeli depresyon, uyuşukluk, çaresizlik, öfkelilik ve faydasız-değersizlik hissi, 

 Kendine güvenin kırılması, kendi değer düşüklüğü hissi, özsaygının yitirilmesi, kendine saygının kaybedilmesi, 

Bu duygu durumları mağdurda yıldırma davranışları sonucu sıklıkla görülmektedir. Bunun yanında fiziksel 
muayene esnasında teşhis konamayan psikolojik temelli psikosomatik rahatsızlıklar ve travma sonrası stres 
bozukluğu görülmektedir. 

9.3 Yıldırma nerede görülür? 

 İş yerinde yöneticileriniz, iş arkadaşlarınız, ortaklarınız, müşterileriniz tarafından psikolojik yıldırma, duygusal 
baskı, şiddet, ayırım, 

 Ev de eşiniz, aile bireyleriniz, komşularınız tarafından sözlü hakaret, saldırı, yerel şiddet, 

 Okulda sınıf arkadaşlarınız, öğretmenleriniz, müdürünüz, sorumlu olduğunu idari sorumlunuz tarafından sözlü 
suiistimal, saldırı, zorbalık, 

 Hastane de hastalarınız, doktorlarınız, idari müdürleriniz tarafından sözlü saldırı, aşağılama, hakaret, 

 Askeri birimlerde üstünüz veya derece altınız tarafından sözlü hakaret, aşağılanma, zorbalık 

 Tanımadığınız yabancı kişiler, yolcular tarafından saldırı, cinsel taciz, sıkıntı, fiziksel şiddet durumlarına 
rastlanmaktadır. Bu kavramlar sadece tanımlanabilen birkaçı. Bu durumlar ortama göre çoğaltılabilir. 

 Yaşanan ufak sıkıntılar ile yıldırma davranışlarını ayırt edebilmeliyiz. İş yerinde yaşanan her çatışma yıldırma 
olarak tanımlanmamalıdır. Uzun periyodlar halinde devam eden, süreklilik gösteren birçok küçük saldırı ya 
da sıkıntı yaratan olayın toplamı olarak ifade edilebilir. Her biri önemsiz olarak nitelendirilebilen olayların 
içeriği aslında sıkıntı yaratan kusurlu durumu anlatmaktadır. 


