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Çalışma hayatı içerisinde toksisitenin son yıl-
ların en önemli sorunlarından biri olduğunu ilk 
bölümde belirtmiştik.  Toksisitenin oluşumunu en-
gellemek için önlemler almaya çalışılsa da kurum 
içerisinde hızla yayılmasına pek de engel oluna-
mamaktadır. Toksisite, yayılmasına uygun ortam-
lar bulduğunda hem içinde bulunduğu ortamı 
hem de içinde bulunan tüm çalışanları etkilemek-
tedir. Kurum içerisinde denetleme sistemleri çalış-
mıyorsa, görmezlikten geliniyorsa ve varlığı kabul 
edilmeyip inkar yolları seçiliyorsa toksisite mutlaka 
yayılır ve zehirlemeye devam eder.

Toksik liderlere bakıldığında onlar ne hep aynı 
yıkıcı davranışları sergiler, ne de hep aynı işlevsiz 
karakteristik mekanizmalar sergiler. Bir toksik lider, 
bazen oldukça toksik davranışlar sergileyebilirken, 
bazen de başka bir durumda fazlasıyla merha-
metli olabilir. Sonuç olarak, toksik liderin oluştur-
duğu zararlı sonuçların derecesi ve şekli, bir du-
rumdan diğer duruma değişiklik göstermektedir 
(Lipman-Blumen, 2005: 2).  Zaten tutarsızlık toksik 
liderliğin doğasında vardır. (Akt. Kırbaç,2013)

Araştırmacılara göre, toksik yönetim tarzı, 
umutsuzluk, kızgınlık, düşük moral, kötü iletişim 
gibi olumsuz etkilerin yayılmasında doğrudan et-
kili olmaktadır. Toksik yöneticiler, toksik bir çalışma 
ortamının oluşturulmasında ve var olan kültürün 
gelişmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bunun-
la birlikte çalışanların yönetimin kontrolü konu-
sunda bir endişe yaşamalarına ve risklerle karşı-

laşmalarına neden olabilmektedir. Bu kurumlarda 
toksik özellikler göstermeyen ve buna uyum sağ-
lamak istemeyen çalışanlar dışarıda tutulmakta 
ve bu nedenle kendini örgüte ait hissetmemekte 
ve doyum düzeyleri düşmektedir.

Çalışma hayatı içerisinde bu tarz zehirli iletişimin 
sonlanabilmesi için şu öneriler ortaya konmuştur 

1. Çalışanlar için farklı motivasyon 
tekniklerinin belirlenip uygulamaya konması ge-
rekmektedir

2. Zehirli iletişimi ortadan kaldırmayı sağ-
layan önerileri en başından dikkate almak, toksik 
iletişimi ortadan kaldırmaktan çok daha kolay 
olduğundan dolayı önlemler önceden alınmış ol-
malıdır. 

3. Çalışanların birbirlerini çok daha iyi tanıma-
larına zemin hazırlayacak etkinliklerin kurumlarca 
sıklıkla yapılmasını teşvik etmek ve bunlara yer 
vermek. 

4. Kurum içerisinde ortaya çıkartılan dediko-
duların, söylentilerin , aslı astarı olmayan bilgile-
rin yayılmaması için çalışanların mutlak surette 
bilgilendirilmesi ve bunlara itibar etmemelerinin 
belirtilmesi .

5.Kurum içerisinde üst yönetim dahil olmak 
üzere periyodik olarak kurum içi eğitimlere tabi 
tutulması
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6. Kurumlarda pek de aktif olmayan dilek, te-
menni ve şikâyet kutularının aktif hale getirilmesi

Burke (2010) a göre kurum içerisinde toksik 
özelliklerin azaltılması amacıyla bir dizi öneri sıra-
lanmıştır. Bu öneriler: 

1. Kurumlar yöneticilerine, çalışanları eğitirken 
nasıl davranacaklarını açık ve net ifadelerle stan-
dardize etmeli ve yöneticiler saygılı ve kibar dav-
ranmalıdır, 

2. İnsan kaynakları bölümü acilen şikâyetleri 
dışarıdan uzmanlar getirerek incelemelidir, 

3. Şikâyette bulunan çalışanlar korunmalıdır, 

4. Toksik yöneticiler ve çalışanlar öfke kontrolü 
merkezlerine gönderilmeli ve onlara benzer 
davranışların tekrar sergilenmesi durumunda bir 
kez daha tolere edilmeyeceği anlatılmalıdır, 

5. Potansiyel bir rolü olan toksik örgüt kültürün-
den uzaklaşılmalı, 

6. Tüm yöneticilere kişisel ilişkilerden uzak dur-
maları gerektiği söylenmelidir, 

7. Tüm personel sorumluluklarını daha iyi yerine 
getirebilmeleri için eğitim programlarına alınma-
lıdır, 

8. İş yerinde eğer şiddet varsa, işyerinde şid-
detten korunma programı ve eğitimden dönen 
personel için yeni pozisyonlar ve politikalar uygu-
lanmalıdır.(Akt. Kırbaç,2013)

Yıkıcı liderlerin sığındığı  ve başvurduğu en te-
mel yönetim biçimi kurum içerisinde bir korku kül-
türü oluşturmaları ve bu kültür oluştuğunda  bü-
tün çalışanları savunmasız, itaatkâr bir ortama 
büründürerek istedikleri her şeyi yaptırabilmeleri-
dir. Bu ortam bir kere oluştuğunda ve kurum içeri-
sine yerleştiğinde artık o kurumda etkili bir iletişim 
yönteminden, sağlıklı kurum kültüründen, iş do-
yumundan, verimlilikten vb. bahsetmek mümkün 
olmamaktadır. Korku ile yönetilen çalışanların 
çalıştıkları kurumu kabullenmeleri, benimsemeleri, 
o yere kendilerini ait hissetmeleri çok da müm-
kün olmamaktadır. Korku yaptığımız işi, muha-
tap olduğumuz insanları, bulunduğumuz ortamı 
benimsememizi ve sevmemizi engeller. Korkulu 
ortamlarda ne kendimize ne de çevremize güven 

duyabiliriz. Korku kültürünün hakim olduğu çalış-
ma hayatı içerisinde, işlerin baştan savma şekilde 
yapılması, herkesin bir diğerini kolaylıkla suçlaya-
bilmesi, takım arkadaşlarıyla iletişimsizlik, mob-
bing vb. alışkanlıkların yerleşmesine fırsat verir.
(Aksoy,T.2009) 

Aksoy’ e göre “liderlik ettiğimiz tüm ortamlar-
da korku kültürü yerine insanların gönüllü katılım-
larını sağlayacak bir değerler kültürü oluşturma-
mız gerekir. Korku yerine değerlere dayalı bir kültür 
oluşturmak için bazı önemli kararları almak ve 
bunları hayata geçirmek zorundayız: Çalışanla-
rın bir taraftan korkusuzca kendi görüşlerini açık-
lamalarına, diğer taraftan da ortak değerleri ve 
hedefleri sahiplenen “birliktelik” oluşturmalarına 
imkân veren bir ortam yaratabiliriz. Tüm çalışan-
ların hem birey olmalarını hem de ait olmalarını 
sağlayabiliriz. Çalışanların umursandıkları, fikir-
lerinin ve katkılarının değerli olduğunun kendi-
lerine hissettiren bir çalışma ortamı yaratmak 
için yöneticilerin ve çalışanların işbirliği içinde 
olacağı, sadece hataların değil övgülerin de dile 
getirileceği bir ortam oluşturabiliriz. İş ortamında 
disiplin kavramını yeniden tarif etmeliyiz. Aslına 
bakarsanız sadece kurumsal ya da yönetsel değil 
toplumsal olarak da buna ihtiyacımız var; çünkü 
disiplin bizim dünyamızda genelde “zorla yaptır-
ma” ve “cezalandırma” olarak algılanır; hâlbuki 
disiplin hem özel hem profesyonel hayatımızı dü-
zenlemek için olmazsa olmaz bir koşuldur. Disip-
lin olmadan, başarı elde etmek mümkün değildir. 
Sporcular, sanatçılar, bilim adamları sevdikleri ve 
bütünleştikleri alanlarda son derece disiplinlidir-
ler. Sonuç almak isteyen herkes, disiplinli olmak 
zorundadır.

Bu anlayışla, iş yerimize yapacağımız en 
önemli yatırım, en son teknolojiye yatırım yap-
maktan çok değerler üzerine dayanan korkudan 
arınmış bir kültür yaratmaktır. Liderlerin birinci 
görevi, kapıdaki görevliden üst yönetime kadar 
herkesin, parçası olmaktan bir anlam bulacağı ve 
korkusuzca kendi düşüncelerini ifade edebileceği 
bir şirket kültür yaratmaktır.”

Silk’e göre (2019) “zehirli bir lideri geliştirmek ve 
onları daha az toksik hale getirmek kolay değil, 
ancak yapılabilir. İlk önce, değişmeyi istemeleri 
gerekmektedir. Kendilerine ayrıca toksik olduk-
larını gösteren verilerin de sunulması gerekmek-
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tedir. Kendileri ve davranışlarının olumsuz etkileri 
hakkında farkındalık düzeyleri arttığında kişisel 
farkındalık, kişisel yönetim, sosyal farkındalık ve 
sosyal becerinin duygusal zeka özelliklerini öğren-
mek ve geliştirmek için koçluk yapılabilir. Koçluk ve 
mentorluk gibi lider geliştirme yöntemlerine daha 
fazla vurgu yapıldığında, toksik liderler daha er-
ken tanımlanabilir ve daha duygusal olarak yetkin 
liderler olmak için bir öğrenme ve değişim süreci 
yoluyla geliştirilebilirler”. (Akt.Zengin,M.2019)

Toksik çalışma ortamı ve liderler çalışanlar 
üzerinde stres, sürekli kaygı ve tükenmişlik gibi 
farklı olumsuz tutumlar yaşanmasına neden ol-
makla kalmayıp bir taraftan işe devamı, bağlılığı 
da sekteye uğratmaktadır. Sürekli savaş ya da kaç 
durumunda kalan birey daha sonraları çöküş ya-
şamaktadır. Çalışma yaşamında bu zehirli ortam-
dan kurtulabilmek için arkadaşların birbirlerine 
destek olabilmeleri bu olumsuzluğu bir nebze ol-
sun rahatlatabilmektedir. Çalışanların birbirlerinin 
hayal kırıklıklarını teselli edebilmeleri ve anlayabil-
meleri bu konunun çözümünde önemli bir gelişme 
sağlayabilir ve bu zor durumu aşmalarına yar-
dımcı olabilir. Bu durumda şunu unutmamak ge-
reklidir. Yalnızca en çok güvendiğiniz kişilerle açık 
yüreklilikle konuşun ve arkadaşlarınızı seçerken 
çok ama çok dikkat edin. İş arkadaşları arasındaki 
güveni yok etmenin en hızlı yollarından birinin 
dedikodu yaymak olduğunu unutmayın. Dediko-
du üreten ortamlardan uzak durun  ve asla bu-
nun bir parçası olmayın Zehirli işyerleri genellikle 
çok rekabetçidir ve insanlara zirveye ulaşmak için 

iş arkadaşlarını aşmaları gerektiği hissini verir do-
layısıyla iş hayatı içerisinde kariyer basamaklarını 
sindirerek, özümseyerek, hak ederek çıkmak yerine 
yalan söyleyerek, aldatarak, fikirleri manipüle 
ederek çıkmayı yeğleyeceklerdir.  Bu tür bir ortam-
da, her zaman tetikte olmalısınız. Arkadan bıçak-
lama davranışı, hayatta kalan toksik çalışma or-
tamı kaygısını daha zor hale getirebilmektedir. Bu 
tarz kişilerle karşılaşıldığında zor da olsa nezaketle 
davranın ve bu nezaketinizle onlara kendilerini 
kötü hissettirin.
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