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Öz
Bu çalı manın amacı Yargıtay’ın son üç yılda mobbing davalarına ili kin, yerel
mahkemelerin verdi i kararları bozma gerekçelerini incelemektir. Mobbing davaları
somutla tırılması ve ispatlanması zor davalardır. Borçlar kanunu dı ında psikolojik tacize açık bir
biçimde vurgu yapan bir kanun maddesi bulunmamaktadır. Bu nedenle Yargıtay mevcut kanunları
ve farklı ülkelerde gerçekle en mobbing davalarını inceleyerek yorumlama yoluyla davaları
sonuçlandırmı tır. Mobbingliteratüre yeni giren bir kavramdır. Bu nedenle yerel mahkemelerin i yeri
hastalı ı olarak ifade edilen süreçle ilgili yeterli bilgileri olamayabilir. Ülkemizde mobbing davaları i
akdini sonlandırılması için çalı anın istifaya zorlanması, kıdem ve ihbar tazminatı alacakları gibi
sebeplerle açılmaktadır. Dava örnekleri içerik analizi yöntemi ile incelenmi tir.
Anahtar Kelimeler: Mobbing, Yargıtay, Çalı ma Hayatı.

Abstract
What is intended in this study is to examine the justifications of the Supreme Court for the
reversal of the decisions made by the district courts regarding the mobbing cases during the last three
years. Mobbing cases are too difficult to be materialized, and be proved. There is no article of law,
which clearly highlights psychological harassment, other than the law of obligations. That is why the
Supreme Court examined the current laws, and the mobbing cases, which were brought before the
courts in different countries, and thereupon finalized the respective cases by way of interpretation.
Mobbing is a concept having recently been included within the literature. That is why the district
courts may not have adequate information of the process, which is defined as a business disease. In
our country, mobbing cases are brought before the courts for such reasons as forcing an employee for
terminating his/her labor contract, and for the sake of severance and notice pays as well. Exemplary
cases were examined by way of content analysis.
Keyword: Mobbing, Supreme Court, Working Life.

GR
hayatında her yıl binlerce çalı an duygusal tacizin kurbanı/ma duru olmaktadırlar.
Ma duriyetin boyutuna ba lı olarak, i yapamaz duruma gelmeleri de söz konusudur. Ma dur
olan çalı anlara meslekta ları, amiri haftalar, aylar belki de yıllar süren saldırılar ile
yeterliliklerini sorgulamaktadırlar. En son a amada çalı an ya istifa etmekte ya da
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- 182 kovulmaktadır. Bahsi geçen istifa ço u kez “zorunlu olarak istifa” etmek eklinde
gerçekle mektedir.
te bu sürecin adı mobbingdir. Çalı anın mesle i ve kapasitesinin
sorgulanması yoluyla i ten el ayak çektirilmesidir. Bir nevi i hayatında sürgün ya amasıdır.
Mobbingin en acı tarafı, çalı ana “bu çökü ü sen hazırladın” mesajının verilmesidir.
Çalı an ço u kez i veren tarafından hatalı, eksik ya da donanımsız gibi gösterilmek suretiyle
daha da çökertilmektedir.
Bir i yeri hastalı ı olarak mobbing ya ho görülmekte, yanlı de erlendirilmekte ya da
yönetim tarafından bir çe it strateji olarak lanse edilmektedir. Çalı anın verimlili ini artırmak
için motive edici giri imler!. En belirgin bakı açılarından birisi i hayatının rutin akı ı içinde bu
tür yıpratıcı eylemlerin normal olarak algılanmasıdır. Ki i yıpranmı , mesle inden so umu , i
tatmini anlamında sıfırı tüketmi olabilir. Durumun i hayatında “bu tür gel gitler olur”
eklinde de erlendirilmesi, bu sinsi terörün günden güne güçlenmesinin de önünü açmaktadır.
En son a amada çalı an tükenmi tir. Mücadele gücü ve yetene i kalmamı tır. Dahası bu
hastalıkla nasıl mücadele edece ini bilememektedir.
Günümüzde pekçok çalı an, maruz kaldıkları baskıları i ortamının rutin bir durumu
olarak de erlendirmek yerine ki ilik haklarına yapılan bir saldırı olarak de erlendirmekte ve
hukuksal zeminde haklılıklarını me rula tırma mücadelesi vermektedirler. Son yıllarda açılan
mobbing davalarının sayısındaki artı bu dü ünceyi do rular niteliktedir.
Mobbing hukuken son yıllarda ilgi oda ı haline gelmi tir. Mobbingin hukuksal
boyutunun zor kavranan bir olgu olması, mobbing davalarının hem açılmasını hem de açılan
davaların sonuçlanmasını etkilemektedir. Mobbingin kanunlarda belli bir kanun veya madde
kapsamında çok açık bir ekilde ifade edilmemesi, Yargının yorum yoluyla davaları
sonuçlandırma giri imlerini de beraberinde getirmi tir.
Mobbing Kavramı ve Ortaya Çıkı Nedenleri
Latince “kararsız kalabalık” anlamına gelen “mobile vulgus” sözcüklerinden türeyen
“mob” sözcü ü ngilizce “kanun dı ı iddet uygulayan düzensiz kalabalık veya çete (Tınaz,
2008:7) anlamına gelmektedir. “Mob” kökünün eylem biçimi olan “mobbing” ise psikolojik
iddet, ku atma, taciz, rahatsız etme veya sıkıntı verme anlamına gelmektedir (Bezmez ve
Avery, 1995:629). Birçok çalı an tarafından bilinçli ya da bilinçsizce, tekrarlı, sıkıntı ve acı verici
bir biçimde uygulanan ve ki inin performansının dü mesine neden olan istenmeyen davranı
olarak tanımlanmaktadır (Einarsen, 1999: 17). Fransızlar ise bu süreci "yava zehir" (Öno lu,
2004:1) olarak adlandırmaktadır.
Mobbingliteratüre yeni giren bir kavram oldu u için Türkçe kar ılı ı henüz
bulunmamakta ve bir terminoloji sorunu ya anmaktadır. Mobbing üzerine ara tırma yapanlar,
bu olguyu tek bir sözcükle ifade etmek yerine kavrama Türkçe kar ılık olarak “i yerinde
psikolojik taciz” “i yerinde psikolojik terör” “i yerinde duygusal taciz” “i yerinde moral
taciz” “i yerinde manevi taciz” “i yerinde zorbalık” “yıldırma” ve “i yerinde yıldırmaya
yönelik psikolojik saldırı” (Tınaz, 2006:17) "yıldırıcı ku atma" ya da kısaca "yıldırma" (Öno lu,
2004:1), “psiko iddet” “birilerine cephe almak”, “zorbalık” ya da “psikolojik terör”(Yaman,
2009:23), yıldırkaçır (Tınaz, 2008:15-16) ve son olarak Türk Dil Kurumu “bezdiri” (hurriyet.com,
2013) olarak kullanılmasını önermi tir. Ayrımcılık, kayırma, yıldırma/korkutma, ihmal,
sömürü (istismar), bencillik, i kence (eziyet), iddet-baskı-saldırganlık, i ili kilerine politika
karı tırma, hakaret ve küfür, bedensel ve cinsel taciz, görev ve yetkinin kötüye kullanımı,
dedikodu, dogmatik davranı lar, yobazlık/ba nazlık gibi örgütlerde görülen etik dı ı
davranı lar (Yaman, 2009:1-2) psiko iddete örnek gösterilebilecek tutum ve davranı lardır.
Mobbingi ortaya çıkaran birçok neden bulunmaktadır. Hiyerar ik yapı, ileti im
zayıflı ı, suçlu arama, takım çalı ması azlı ı, ilgi ve ihtiyaçların ihmal edilmesi, narsist (bencil)
ki ilikler, kapalı kapı politikası, çatı ma çözme yetersizli i, güvensizlik, sürekli e itime önem
vermeme, kıskançlık ve empati eksikli i (Tınaz, 2006:19) yüksek stres, zaman baskısı, ve
örgütsel sorunlar (Cemalo lu, 2007:113), bireylerin kendi ba arısızlıklarını, yetersizliklerini
ba kalarını çeki tirerek, gidermesi ve bu durumun dedikodu denilen ve genellikle yanlı ve
amaçlı yorumları içeren bir yanlı ileti im tarzını geli tirmesi (Pehlivan, 1993:66), duyguların
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yönetimin varlı ı, yöneticilerin mobbinge maruz kalan kurbana inanmaması hiyerar ik yapı,
takım çalı masının amacına uygun olarak yapılamaması, (Can, 2007:30)bireyi grup kurallarını
kabul etmeye zorlamak, dü manlıktan zevk almak, zevk arayı ı, can sıkıntısı, ön yargıları
peki tirmek, ayrıcalıklı hak sahibi oldu una inanmak, sahip olamadıklarının acısını çıkarmak
(Tınaz, 2008:87-99), monotonluk, ahlak dı ı uygulamalar, yeniden yapılanma, örgüt liderlerinin
duygusal zekadan yoksunlu u Bahçe, 2007:44-48) mobbingi ortaya çıkaran nedenler olarak
sayılabilir.
Mobbing Davranı ları
Mobbing sürecinin kavranabilmesi noktasında, bu sürece ekil veren davranı ların
bilinmesi gerekmektedir. Süreç içinde ortaya çıkan bu davranı ların bazıları olumsuz olarak
görülürken bazıları etkile im davranı ları olarak görülebilir (Tınaz, 2006:16). Bu gruptaki
davranı lar bir defaya özgü ho görülebilir. Bu davranı lar sistematik olarak ve uzun süre
tekrar edilirse, bu durum mobbing olarak ifade edilmektedir.
yerinde mobbingin göstergesi sayılabilecek çe itli davranı lar bulunmaktadır. Hood
(2004:25) ve Zapf’ın (1999:76) ele alı ında mobbnig davranı larının açılımını görmek
mümkündür. Konuyla ilgili çalı ma yapan bir ba ka isim olan Leymann’ın (Davenport, 2003:
18-19) ele alı ına bu çalı ma kapsamında özel yer verilecektir. Çünkü HeinzLeymann, çalı ma
hayatında mobbing sürecinin varlı ına i aret eden 45 farklı davranı türüne (leymann.se,
2013)dikkat çekmektedir.
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leti ime Yönelik
Saldırılar

Sosyal ili kilere
Saldırılar

Kendini gösterme
olana ı, ileti imi
kısıtlanır.
Sözü sürekli kesilir.

Ma durla
konu ulmaz.
Ma durun
ba kalarına ula ması
engellenir.

Sosyal maja
Saldırılar

Mevki ve özel
Konumun Kalitesine
Yönelik Saldırılar

Sa lı a Yönelik
Saldırılar

Arkasından kötü
konu ulur.

Özel görev verilmez.

Tehlikeli i ler
verilir.
Ma dura fiziksel
iddet tehditleri
yapılır.

Dedikodular ortada
dola ır.

Ma dura verilen
i ler geri alınır,
faaliyetlerden
mahrum bırakılır.
Ma dura anlamsız
i ler verilir.

Ma dura ba ırılır,
ma dur yüksek sesle
azarlanır.

Ma dura
di erlerinden uzakta,
izole bir i yeri verilir.

Ma dur gülünç
durumlara dü ürülür.

Ma durun yaptı ı
i , özel ya amı
ele tirilir.

Meslekta larının
ma durla konu ması
yasaklanır.

Ma durun akıl hastası
oldu u söylenir.

Ma dura daha az
yetenek gerektiren
i ler verilir.

Ma dur telefonla
rahatsız edilir.

Ma dur sanki orada
de ilmi gibi
davranılır.

Ma dura psikolojik
muayene geçirmesi
için baskı yapılır.

Ma durun i i sürekli
de i tirilir, yeni i ler
verilir.

Ma durun gözünü
korkutmak için
hafif iddet
uygulanır.
Ma dura sa lı ı
için ciddi sonuçlara
neden olabilecek
fiziksel saldırılar
yapılır.
Kasıtlı olarak
büyük paralar
harcamaya zorlanır.

Ma dur tehdit alır.
(yazılı/sözlü)

Ma dur öz güvenini
olumsuz etkileyen bir
i yapmaya zorlanır.

Ma durun öz
güvenini
etkileyecek, alçaltıcı
i ler verilir.

yerine ya da
evine zarar vermek
için kazalara sebep
olunur.

Jestler ve bakı larla
ma durla ileti im
reddedilir.

Ma durunçabaları,
yanlı ve küçültücü
ekilde yargılanır.

Ma dura
kapasitesinin
dı ında, zor i ler
verilir.

Ma dura cinsel
saldırılar taciz (vb.)
yapılır.

mâlar yoluyla
ma durun varlı ı
reddedilir.

Ma durla alay edilir
(Özrü, dini/siyasi
görü ü, Etnik kökeni,
özel hayatı
Kararları sorgulanır
Hakaret edilir/cinsel
imalar yapılır

Kaynak: Davenport vd.; 2003:18-19.

Mobbing Sürecinin A amaları
Mobbing dura an bir süreç de ildir. Ki iyi rahatsız eden eylemlerle kendini gösterir ve
zaman içinde çok ciddi sonuçlara sebep olmaktadır. Her bir a ama bir sonraki a amanın
hazırlayıcısıdır. Psikolojik taciz bireyin zararlı ve istenmeyen bir davranı ın hedefi olması ile
ba lamaktadır. lk etapta bir bireyin ya da birden fazla bireyin dü manlı ı ile geli en iddet
neticesinde ki i önce kendine sonra ise çevresine yabancıla maya ba lar. Sonrasında ise
yılgınlık, performans dü mesi ve istifa ile sonuçlanır (Hoel vd., 2002: 301).
Leymann mobbingi 5 a amalı bir süreç olarak tanımlamaktadır (leymann.se, 2011):
1.A ama: Çatı ma: Tetikleyici kritik bir olayın ortaya çıkması söz konusudur. Bu
a amada süreç henüz mobbing niteli i kazanmamakta olup, sergilenen davranı kısa bir süre
içinde mobbing davranı ına dönü ebilmektedir.
2.A ama: Saldırgan Eylemler: Mobbing sürecinde ortaya çıkan davranı ların tümü,
ki iyi i yerinden uzakla tırmak amacıyla yapılan saldırı giri imli davranı lar de ildir. Bununla
birlikte taciz edici davranı lar sürekli olarak ve uzun bir süre dü manlık amaçlı davranı lar
olarak devam ederse; normal günlük ileti im içinde ortaya çıkan davranı lar olarak kabul
edilmektedir. Bu davranı ların, zaman içerisinde ekil de i tirerek ki iyi grup içinde yalnız
bırakmaya ve cezalandırmaya yönelik saldırgan eylemlere dönü mesi ile psikolojik saldırıların
ba laması ise mobbing unsurlarının olu maya ba ladı ını göstermektedir.
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genellikle olayları yanlı algılayarak suçu, yalnız bırakılan mobbing ma durunda bulma ve
problemi ba ından atma e ilimi göstermesi eklinde olabilmektedir. Bu a amada, yönetim
mobbingin sarmal biçimde hız kazanan olumsuz geli im süreci içinde yerini almaktadır.
4.A ama: Yanlı Yakı tırmalar ve Tanılarla Damgalama: Mobbing ma duru ki i,
maruz kaldı ı mobbing davranı ları sebebiyle psikolojik destek almaya çalı tı ında, mobbing
uygulayıcıları bu durumu yine mobbing kurbanı üzerinde kullanabilmektedirler. Bu a amada
mobbing kurbanı ki i; “akıl hastası”, “paranoyak ki ilik” veya “sorunlu insan” gibi
yakı tırmalara maruz kalabilmektedir. Bu durum, mobbing kurbanının aldı ı profesyonel
psikolojik destekten vazgeçmesine sebep olabilmekte. Bu a amada yönetimin de, mobbing
uygulayıcıları gibi dü ünerek kurban hakkında yanlı yakı tırmaları dikkate alması ve uzun
süreli hastalık izinleri ile ki iyi çalı ma ortamından uzak tutması süreci, ki inin i ten
çıkartılmasına ta ıyan 5. a amaya ta ımaktadır.
5.A ama: e Son Verme, Zorunlu istifa:
yerinden uzakla tırıldıktan sonra ki iye
inanılmaması veya inanılmak istenmemesi, ki iyi i ya amından uzakla tıran olaylarla ilgili
herhangi bir çaba gösterilmemesi durumunda, ki inin o kurumda daha fazla kalması
imkânsızla makta ve ki i ya i ten çıkartılmakta ya da istifaya zorlanmaktadır.
MOBB NG N HUKUKSAL BOYUTUNDA ÖNE ÇIKANLAR
Avrupa Konseyi, 1961 tarihli Sosyal artın yerine geçmek üzere 3 Mayıs 1996’da
“Gözden Geçirilmi Avrupa Sosyal artı”nı yürürlü e koymu tur. Sosyal art çalı ma hakkı,
adil çalı ma ko ulları hakkı, güvenli ve sa lıklı çalı ma ko ulları ve onurlu çalı ma ko ulları
(Erdo an, 2008:132-133) gibi pek çok hakkı içermektedir. Son yıllarda giderek önem kazanan
onurlu çalı ma hakkı1 ulusal ve uluslararası metinlere de konu olmaktadır ( Koçak ve Hayran,
2011: 1117, tbmm.gov.tr, insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr)
Onurlu çalı ma hakkı ile ilgili maddenin ilk paragrafı i yerinde veya i le ilgili cinsel
taciz konusunu, ikinci maddesi ise i yerinde psikolojik tacize kar ı koruma hakkını
düzenlemektedir. art’ınEk’inde de açıklandı ı üzere, cinsel tacizi kapsamayan ikinci fıkra,
onurlu çalı ma hakkını zedeleyen sözlü taciz ya da kasıtlı yıldırma biçimlerini kapsamaktadır.
verenin ya da i arkada larının sevmemesi gibi nedenlerle, i yerinde i in düzenlenmesi
konusundaki görü melerden sistemli biçimde dı lanan ya da benzer nedenlerle kendisine
çalı ma odası ya da mesleki unvanına uygun görevler verilmeyen bir çalı anın durumu, bu
fıkranın tanımladı ı eylemlerdir (Tınaz, 2006: xii).
ABD’de Adalet Bakanlı ı tarafından hazırlanarak Kongre’ye sunulan ve eyaletler için
örnek olu turması beklenen bir rapor söz konusudur. Bu rapor, a ırı düzeyde duygusal
saldırıda bulunan ki ilerin bu davranı larını a ır suçlar kapsamında de erlendirmeye yönelik
olarak hazırlanmı tır. Raporda psikolojik taciz kapsamında bazı incitici, baskı altına alıcı, küçük
dü ürücü ve yılgınlı a sürükleyici hareketler, bir seri hâlinde sergilendi inde suç te kil eden bir
unsur olarak de erlendirilmektedir (Çobano lu, 2005: 1999). 2002 yılında Fransa’da i yerinde
psikolojik taciz kanunu çıkartılmı tır. Aynı yıllarda Belçika da üye ülkeler içindeki en ayrıntılı
psikolojik taciz yasasını düzenlemi tir. Almanya hâlihazırdaki yasal düzenlemelere antimobbing maddeleri ilave etmi tir (Kaplan, 2010: 143, 151).Arjantin, Kanada’nın iki eyaleti
(Quebec ve Saskatchewan) ve Avustralya’nın Queensland eyaletinde ayrı anti-mobbing
kanunları mevcuttur (Kaplan, 2010: 151). Avrupa Birli i üyesi ülkelerde mobbing süreciyle
mücadeleye yönelik çe itli çalı malar yapılmaktadır. Birlik üyesi ülkelerin sendikaları mobbing

Madde 26 – Onurlu Çalı ma Hakkı
1- Çalı anların i yerinde ya da i le ba lantılı cinsel taciz konusunda bilinçlenmesi, bilgilenmesi ve bunun engellenmesini
desteklemeyi ve çalı anları bu tür davranı lardan korumaya yönelik tüm uygun önlemleri almayı;
2- Çalı anların birey olarak i yerinde ya da i le ba lantılı olarak maruz kaldıkları kınanılacak ya da açıkça olumsuz ya da suç
olu turan, yinelenen eylemler konusunda bilinçlenmesi, bilgilenmesi ve bunların engellenmesini desteklemeyi ve çalı anları bu tür
davranı lardan korumaya yönelik tüm uygun önlemleri almayı taahhüt ederler.
1
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webpronews.com.tr, 2013). Fransa’da mobbing adli bir suçtur, cezası da 1yıl hapis ve 1500
Euro’dur. 1994 tarihinde Fransa’da mobbing ma durları ile ilgili olarak üniversitede
“victimologie” kürsüsü kurulmu tur. talya’da ise mobbing kar ıtı yasalar yürürlü e girmi ,
mobbing sonucu ortaya çıkan huzursuzluklar i kazası kapsamında de erlendirilmi tir (
Shallcross, 2003: 3).
Ö retide ve uygulamada psikolojik taciz konusunda yapılan çalı maların yanı sıra
yargıya ta ınan olayların da etkisi ile son zamanlarda konuya ili kin bazı hukuki geli meler
ya anmaktadır. Bununla beraber Avrupa normları da Türkiye için ba layıcıdır. Çünkü Avrupa
Konseyi Sosyal artı Türkiye tarafından onaylanmı ve iç hukukunun bir parçası hâline
gelmi tir. Benzer ekilde AB Yönergesi de AB
Hukukunun müktesebatına dâhil oldu u ve
tam üyelik görü meleri süreci de devam etti i için Türkiye iç hukukunu bu yönerge ile uyumlu
hâle getirmek zorundadır. (Güzel ve Ertan, 2007: 512).
Mobbing konusunun sıklıkla gündeme getirildi i tarihlerde Ba bakanlık tarafından
yayınlanan bir genelge, mobbing olgusunun devlet nezdinde kabul görmesi olarak
yorumlanabilir. 19 Mart 2011 tarihli genelgedemobbing sürecinin çalı anların onur ve
verimlili ini zedelemekte oldu una vurgu yapılarak, i verenin bu süreçte bütün önlemleri
almakla sorumlu tutulması dikkati çekmektedir. Toplu i sözle melerinde mobbingle ilgili
hükümlerin konulması, çalı anlar için yardım ve destek hattının kurulması, psikolojik tacizle
mücadele kurulunun kurulması, ki ilerin bu süreçte özel ya amalarına özen gösterilmesi ve
konuyla ilgili farkındalık çalı malarının yapılması gibi bir dizi önlem dikkat çekmektedir.
(resmigazete.gov.tr, 2013).
ç hukuk açısından Türk Borçlar Kanunu’nun 417. Maddesi2dı ında i yerinde psikolojik
tacize ili kin bir düzenleme ve yaptırım yoktur. Bu nedenle psikolojik taciz olu turan
davranı lar nedeniyle ihlâl edilen maddi ve manevi varlı ının hukuken korunmaya de er olup
olmadı ının de erlendirilmesi gerekmektedir. Hâkim tarafından yapılan bu de erlendirmede
sadece özel hukuk kurallarının de il, anayasa ve ceza hukukunun da de erlendirmede esas
alınması gerekmektedir (Tando an; 1963: 14-15).
1/499 Esas Sayılı bu Borçlar Kanunu Tasarısı’nda, halen yürürlükte olan Borçlar
Kanunu 332 maddesinin3kar ılı ı “ verenin Borçları” üst ba lı ı altında yer alan “ çinin
Ki ili inin Korunması” hükmü olarak madde 416’da düzenlenmi tir. Buna göre, Borçlar
Kanunu’nun i verenin i çiyi koruma borcunu düzenleyen 332. maddesinin tasarıdaki kar ılı ı
olan madde 416, “ veren, hizmet ili kisinde i çinin ki ili ini korumak ve saygı göstermek,
sa lı ını gerektirdi i ölçüde gözetmek ve i yerinde ahlaka uygun bir düzenin
gerçekle tirilmesini sa lamakla, özellikle kadın ve erkek i çilerin cinsel tacize u ramamaları ve
cinsel tacize u ramı olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla
yükümlüdür” hükmünü içermektedir ( lhan, 2010: 1183).
Mobbing suçunu maddi ve manevi unsurları bakımından kar ılayan hükmün TCK’nın
96. Maddesi4 uyarınca eziyet suçu olabilece i, eziyet suçu olarak nitelendirilmezse madde 1235

veren, hizmet ili kisinde i çinin ki ili ini korumak ve saygı göstermek ve i yerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni
sa lamakla, özellikle i çilerin psikolojik ve cinsel tacize u ramamaları ve bu tür tacizlere u ramı olanların daha fazla zarar
görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.
3Madde 332
sahibi, akdin hususi halleri ve i in mahiyeti noktasından hakkaniyet dairesinde kendisinden istenilebilece i derecede
çalı mak dolayısıyla maruz kaldı ı tehlikelere kar ı icabeden tedbirleri ittihaza ve münasip ve sıhhi çalı ma mahalleri ile,i çi birlikte
ikamet etmekte ise sıhhi yatacak bir yer tedarikine mecburdur.
4Madde 96 Eziyet olarak, bir ki iye kar ı insan onuruyla ba da mayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine,
a a ılanmasına yol açacak davranı larda bulunulmaması gerekir. Aslında bu fiiller de kasten yaralama, hakaret, tehdit, cinsel taciz
niteli i ta ıyabilirler. Ancak, bu fiiller, ani olarak de il, sistematik bir ekilde ve belli bir süreç içinde i lenmektedirler. Bir süreç
içinde süreklilik arz eder bir tarzda i lenen eziyetin özelli i, i kence gibi, ki inin psikolojisi ve ruh sa lı ı üzerindeki tahrip edici
etkilerinin olmasıdır. Bu etkilerin uzun bir süre ve hatta hayat boyu devam etmesi, eziyetin bu kapsamda i lenen fiillere nazaran
daha a ır ceza yaptırımıaltına alınmasını gerektirmi tir.
5Madde 123 Belirli ba ımlı hareketlerle ki ilerin huzur ve sükûnlarının bozulması hususunda gösterilen çabaları
cezalandırmaktadır. Suçun maddî unsuru bir kimseye ısrarla, gece gündüz demeden telefon edilmesi veya ona kar ı ısrarla gürültü
2

- 187 ki ilerin huzur ve sükununu bozma, madde 1256hakaret, madde 1347 özel hayatın gizlili ini
ihlal, madde 1068tehdit ya da madde 1179 i ve çalı ma özgürlü ünün ihlali suçlarından kamu
davası açılması ve TCK’nın ilgili maddeleri gere ince cezalandırılmaları istenilebilmektedir
(Özkul ve Çarıkçı, 2010:489).
YÖNTEM
Çalı manın yöntemi içerik analizidir çerik analizi, ileti imin ne kapsadı ının analizidir.
Ayrıca doküman analizi ve gözlemlerin kesi im noktasına vurgu yapar (Prasad, 1).Bu anlamda
analizi yapılacak olan verinin belli konu ba lıkları ile ba lantısı kurularak, verinin bir nevi
ikinci okuması yapılmaktadır. Bu yönüyle bu çalı mada, Yargıtay tarafından mobbing
davalarına ili kin olarak yazılmı olan hukuki metinlerin, hukuki boyutu dı ında sosyolojik
boyutuyla de erlendirilmesi yapılacaktır. Bir ba ka ifadeyle davalara sosyolojik perspektiften
bakılarak, verilen kararların sosyolojik temelleri de erlendirilecektir.
çerik analizi yapılan dava dosyaları kısaltılarak ele alınmı tır. Gerek yerel mahkeme
gerekse Yargıtay tarafından davanın seyrine yönelik hazırlanan bütün dokümanlara bu çalı ma
kapsamında yer vermek imkânsızdır. Bu nedenle çalı manın bel kemi ini olu turan verilerde
kısaltmaya gidilmi tir.
MOBB NG DAVA ÖRNEKLER
ÖRNEK OLAY 1
YARGITAY 9. HUKUK DA RES E. 2008/37500 K. 2010/31544 SAYILI KARARI
Dava : Davacı, kıdem tazminatı ile yıllık izin alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini
istemi tir.
Yargıtay Kararı: Davacı i çi 2005 yılı Aralık ayında yıl sonu toplantısı nedeniyle irket
çalı anları ile birlikte Kıbrıs'a gittiklerinde genel müdürün kendisine cinsel ili ki teklifinde
bulundu unu, yine 26-29 aralık günlerinde B. K’ da yapılan irketin satı toplantılarına son gün genel
müdüründe katıldı ını ve gala günü alkol aldı ını, imzalaması gereken evrakları odasında imzalayaca ını
belirterek davacıyı odasına çıkmaya mecbur bıraktı ını, odaya geldiklerinde ise i konusunu
konu madı ını ve davacıyı içki içmeye zorlayıp, öpmeye çalı tı ını, a layarak odayı terk etti ini, genel
müdürün istediklerini elde edemeyince kötü davranmaya ve küçük dü ürmeye ba ladı ını, hakkı olmadı ı
halde yıl sonu performans notunu dü ük vererek istifaya zorladı ını, olayları i yerine aksettirince
ücretsiz izine ayırdıklarını ve geçici olarak pazarlama departmanında i e ba lattıklarını, farklı
departmanlarda çalı masının kendisini rahatlataca ını dü ündü ünü ama öyle olmadı ını, olayın
duyulması üzerine dedikoduların yayıldı ını, bakı lar kendisine yönelecek diye yemekhaneye dahi
inemedi ini, ya ananlara ve baskılara dayanamayarak sinir krizi geçirdi ini ve depresyon te hisi
konuldu unu, çalı amayaca ını anlayınca akdi haklı nedenle kendisinin feshetti ini ileri sürerek kıdem
tazminatı ve yıllık izin alacaklarının hüküm altına alınmasını istemi tir. Davalı i veren iddialar dı ında
delil bulunmadı ını, ama iddiaların niteli i göz önüne alınarak i i ve amirinin de i tirildi ini, davacının
çalı masını sürdürdü ünü ve 6 günlük hak dü ürücü süreden sonra akdi feshetti ini savunmu tur.
Mahkemece tacizin vuku buldu unun kanıtlanamadı ı gibi 6 günlük hak dü ürücü sürede de fesih

yapılmasıdır. Bu suç tanımı ile ki ilerin psikolojik, ruhsal sükûn içinde ya amak hakkını korunmaktadır. Yapılan etkinlikler sonucu
ma durun dengesi bozuldu u örne in ruhsal bir te evvü e u radı ı hâllerde ise, kasten yaralama suçu söz konusu olacaktır.
6Madde 125Bir kimseye onur, eref ve saygınlı ını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek
suretiyle bir kimsenin onur, eref ve saygınlı ına saldıran ki i, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
7Madde 134Ki ilerin özel hayatının gizlili ini ihlal eden kimse,bir yıldan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
Gizlili in görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat arttırılır.
8Madde 106Bir ba kasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlı ına yönelik bir saldırı
gerçekle tirece inden bahisle tehdit eden ki i, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlı ı itibarıyla büyük bir
zarara u rataca ından veya sair bir kötülük edece inden bahisle tehditte ise, ma durun ikâyeti üzerine, altı aya kadar hapis veya
adlî para cezasına hükmolunur.
9Madde 118 Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı ba ka bir davranı la, i ve çalı ma hürriyetini ihlal eden ki iye,
ma durun ikâyeti halinde, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir.

- 188 hakkının kullanılmadı ı, tacizin sonraki günlerde de devam etti inin ileri sürülmeyip davacının i verene
ikâyet hakkını performans de erlendirmesini ö rendikten sonra bildirdi ini feshin haklı nedene
dayanmadı ı gerekçesiyle davanın reddine karar vermi tir.
Davacı, amiri tarafından cinsel ili ki teklif edildi ini, kabul edilmeyince performans notunun
dü ürüldü ünü i yerinde olayın duyulması neticesinde bunalıma girerek çalı amaz hale gelmesi
nedeniyle i akdini sonlandırmak zorunda kaldı ını iddia etmi tir. Cinsel tacizin öncelikle i yeri dı ında
gerçekle ti inin ve i veren vekili konumundaki genel müdür tarafından yapıldı ının iddia edilmesi
kar ısında gerçekli inin ve ispatının güçlü ü ortadadır. Davacının taciz olayını insan kaynaklarını
bildirerek amiri konumundaki genel müdürden ikayetçi olarak gerekli tedbirlerinalınmasını istemesi,
arkada larına olayın ayrıntılarını ve gizli yönlerini anlatması, ya amı oldu u psikolojik bunalım ve
depresyon te hisi nedeniyle alınan doktor raporları, olayın yaratmı oldu u netice ile performans
notunun dü ük gösterilmesi davacının iddialarının ciddi ve olayın gerçekli i konusunda kanaat
olu turmaktadır.Dosya içerisinde mevcut delilerin ve tanık anlatımlarının bütünlük içinde
de erlendirilmesi neticesinde; davacının olayları yer ve zaman belirterek ayrıntılı biçimde anlatarak kendi
iffetini herhangi bir sebep yokken ortaya koyması ya amın ola an akı ına aykırıdır. Öte yandan özellikle
i çinin i yerinde ve i yeri dı ında amiri tarafından tacize u radı ını belirtip ihtarname göndererek tüm
detayları belirtmesi ve tacizde bulunanın amiri konumunda olan genel müdür olması kar ısında taraflar
arasındaki i ili kisinin varlı ı i verenin konumunu daha da a ırla tırmaktadır. Davacının arkada ı olan
tanıklar davacı gibi i yerinde çalı ırken tacize u rayıp performans notu dü ük gösterilen ba ka bir i çinin
ismini de bildirmi lerdir. Taciz olayının etki ve sonuçları temadi etmekte olup davacının olayların
vehameti neticesin de psikolojik bunalıma girmesi, daha evvel performansına ili kin olumsuz bir
de erlendirme bulunmamasına ra men bu olaylardan sonra performans notunun dü ürülmesi, 21.7.2006
tarihinde i yerine ihtarname çekerek i verenden amiri hakkında soru turma ba latılarak gerekli
tedbirlerin alınmasını istemesi ve akabinde 1.8.2006 tarihinde de i akdini bu olaylar nedeniyle feshetmesi
nedeniyle temadi eden ve sonuçları itibariyle bir nevi mobbinge dönü en eylemler kar ısında 6 günlük
hak dü ürücü sürenin geçti inden de bahsedilemez. Akdin davacı kadın i çi tarafından feshi haklı olup
kıdem tazminatının hüküm altına alınması gerekirken hatalı de erlendirme ve gerekçe ile reddi bozmayı
gerektirmi tir.
Kararın De erlendirilmesi
Örnek olayda mobbingin ispatlanması en zor olan yansımalarından birisi olan cinsel
taciz gerekçesi ile açılan bir dava söz konusudur.Cinsel tacizin ispatlanması sorunun çözümü
noktasında i in en zor yanıdır. Olay ço u zaman fail ve ma dur arasında ya anan bir eylem
niteli indedir. Dolayısıyla sadece ma dur tarafından ya anan bir olayın inandırıcı biçimde
ortaya konulması büyük bir güçlük arz etmektedir.
26. maddede ifade edilen onurlu çalı ma hakkının 1. Maddesi i hayatında i verenin her
türlü cinsel tacizi engellemekle yükümlü oldu unu belirtmektedir. Çalı anları bu tür
durumlardan korumak için her türlü önlemi almak i verenin sorumlulu u altındadır. Yine
TCK’nın 96. maddesinde ki iye ruhsal yönden acı vermek eklinde ba gösteren cinsel tacize
atıfta bulunulmaktadır. Psikolojik taciz maddesi olarak lanse edilmeye ba lanan Borçlar
Kanunun 417. Maddesinde de i yerinde cinsel tacizin engellenmesi ve çalı anların bu tacizden
korunması noktasında, i veren sorumlulu u anlatılmaktadır.
Türk Hukuk sisteminde cinsel tacize ili kin olarak ki ilik de erlerine yapılan hukuka
aykırı davranı ların yaptırıma ba landı ı genel hükümler olarak, Borçlar Kanunu 47 ve 49.
maddeleri10,Medeni Kanun 24 ve 25. Maddeleri11, hukukunda ise 4857 sayılı kanun 24/II-d

10Madde 47 Temsil olunanın açık veya örtülü olarak hukuki i lemi onamaması hâlinde, bu i lemin geçersiz olmasından do an
zararın giderilmesi, yetkisiz temsilciden istenebilir. Ancak, yetkisiz temsilci, i lemin yapıldı ı sırada kar ı tarafın, kendisinin
yetkisiz oldu unu bildi ini veya bilmesi gerekti ini ispat ederse, kendisinden zararın giderilmesi istenemez.
Madde 49 Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille ba kasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür.
11Madde24Hukuka aykırı olarak ki ilik hakkına saldırılan kimse, hakimden, saldırıda bulunanlara kar ı korunmasını isteyebilir.
Madde 25- Davacı, hâkimden saldırı tehlikesinin önlenmesini, sürmekte olan saldırıya son verilmesini, sona ermi olsa bile etkileri
devam eden saldırının hukuka aykırılı ının tespitini isteyebilir.

- 189 maddesi12mevcuttur. çinin ki ili inin korunmasına yönelik bir ba ka düzenlemede Borçlar
Kanunu tasarısı 421.maddesindedir. Madde de "i veren hizmet ili kisinde i çinin ki ili ini
korumak ve saygı göstermek, sa lı ını gerektirdi i ölçüde gözetmek ve i yerinde ahlaka uygun
bir düzenin gerçekle tirilmesini sa lamakla özellikle kadın ve erkek i çilerin cinsel tacize
u ramamaları ve cinsel tacize u ramı olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli
önlemleri almakla yükümlüdür" düzenlemesine yer verilmi tir. Tacizin i yerinde gerçekle mesi
art olmayıp i yeri dı ında veya mesai saatleri dı ında da olması mümkündür. 4857 sayılı
Kanunu 24/II-d bendine göre; i çinin di er bir i çi veya üçüncü bir ki i tarafından cinsel tacize
u raması ve bu durumu i verene bildirmesine ra men gerekli tedbirlerin alınmaması i çi
bakımından haklı fesih nedeni olu turacaktır.
Örnek olayda söz konusu ahsın cinsel ili ki teklifi ile ba layan ve sonrasında aldı ı red
yanıtı ile i hayatında ortaya çıkan sorunlar yer almaktadır. Davacı, müdürü tarafından cinsel
ili ki teklif edildi ini, kabul edilmeyince performans notunun dü ürüldü ünü i yerinde olayın
duyulması neticesinde bunalıma girerek çalı amaz hale geldi ini ve içinde bulundu u
ko ullara ba lı olarak i akdini sonlandırdı ını belirtmi tir. Mobbing davalarındaki en önemli
kıstaslardan birisi mobbingi ba latan kritik bir olayın öncesi ve sonrası arasındaki farktır.
Bundan önceki paragraflarda ayrıntılı bir ekilde vurgulandı ı üzere, Leymann’ın ele alı ında
mobbingi ba latan kritik bir olay vardır. Mobbing sürecine hız veren olaylar serisi bu kritik olay
sonrasına denk gelmektedir. Teklifin red edilmesinden sonra i çinin bu duruma sessiz
kalmaması ve olayların üzerine gitmeyi tercih etmesi mobbing sürecini de ate lemi tir. Bahsi
geçen örnek olayda çalı an, müdürünün uygunsuz teklifi sonrası (bu mobbingde kritik olaydır)
i hayatının nasıl çekilmez hale geldi ini anlatmaktadır. Yılsonu performans notunun
dü ürülmesi, ücretsiz izne çıkarılması, farklı bir departmanda görevlendirilmesi kritik olay
sonrası ya anan mobbing sürecidir. Çalı anın bahsi geçen uygulamalara kritik davranı öncesi
maruz kalmayıp kritik davranı sonrası maruz kalması, yargının bu kararı vermesinde etkili
olmu tur denilebilir. Süreç içinde böylesi hassas bir konuda dedikoduların ba laması üzerine,
çalı anın i hayatından so uyup, depresyona girmesi durumu vuku bulmu tur.
Çalı anın i hayatında küçük dü ürülmesi, onurunun lekelenmesi olayın bir di er
yansımasıdır. Yılsonu performans notunun da bu olaydan sonra dü ürülmesi, davacının i
ortamında ya ananları daha fazla konu masını engellemek için bir di er yıldırma politikasıdır.
Öyle ki mevcut davada direkt olarak i ten çıkarmak dikkat çekici ve üphe uyandırıcı bir
giri im olacaktır. Bu nedenle olumsuz çalı ma ko ulları yaratılmak suretiyle çalı anın kendi
iste i ile istifa etmesinin yolu açılmaya çalı ılmı tır denilebilir. Yine davacının ücretsiz izne
çıkarılması ve farklı bir departmanda görevlendirilmesin, ma durun susturulması ve olayın
üzerinin kapatılmak istenmesi olarak okumak mümkündür.
Taciz, ma dur olan bireyi çok çe itli açılardan etkilemekte ve hayatının normal akı ını
sekteye u ratmaktadır. Cinsel taciz sonrası birey travma ya ar ve bu travma etkilerini sosyal,
psikolojik ve fiziksel problemler eklinde gösterir. Bireyin hayatındaki ki ilere kar ı güven
sorunu ya aması, sosyal ya ama girmekte eskiye oranla zorluk çekmesi, damgalanma, suçluluk
ve utanma ya aması sosyal problemler boyutunda ya anması olası duygu halleridir. Bu duygu
hallerinin korku, kâbus, öfke patlamaları, sinirlilik, uyku bozuklu u, özgüven sorunu,
duygusal ini ve çıkı lar ya ama, yeme bozuklu u, fiziksel ikâyetler ve kendine olan bakı
açısında farklıla maların olması gibi psikolojik ve fiziksel yansımaları da zaman içinde kendini
gösterecektir. Bir kadın olarak ya adı ı olayın cinsiyetinden kaynaklı oldu una dair bir
dü ünce kendine ve kendi bedenine olan yabancıla mayı da beraberinde getirebilir. Taciz
sonrası çe itli boyutlarda hayat dengesi bozulan çalı anın eskisi gibi i inde ba arılı olması ve
üstün performans göstermesi istisnai bir durum olacaktır. Taciz ma duru olan kadının kendi ve
dünyayla olan barı ı ve huzuru da bozulmu tur. Olayı hem kendine hem de dı arıdaki

12 çinin di er bir i çi veya üçüncü ki iler tarafından i yerinde cinsel tacize u raması ve i verene bildirmesine ra men gerekli
önlemler alınmazsa, süresi belirli olsun veya olmasın i çi, i sözle mesini sürenin bitiminden önce veya süresini beklemeksizin
feshedebilir:

- 190 insanlara anlatma zorunlulu u ki inin bu süreçteki en zor sınavıdır. Özellikle iç dünyasındaki
sorgulamalara çevresindeki insanların dü ünceleri etki edecektir. Taciz ma duru olan kadın
çevresindeki kadın ve erkeklerin olayı nasıl de erlendirdi ine dikkat etmektedirler. Bu süreçte
dı lanma, etiketlenme, sorgulanma ya aması olasılıklar dâhilindedir. Kısaca özetlemeye
çalı tı ımız bu tablonun cinsel kaynaklı bir mobbing eylemi oldu u söylenebilir.
Örnek olayda Yargıtay davacının tedbir alınması için giri imde bulunmasını,
arkada larına durumdan bahsetmesini, olay sonrası ya adı ı ruhsal dengesizli e ili kin doktor
raporunun varlı ını, performans notunun dü ük verilmesini olayın gerçekli ine ili kin olarak
önemli emareler olarak de erlendirmi tir. Ayrıca olayda deliller ve tanık anlatımları da söz
konusudur. Davacının bir i çi olarak amiri konumundaki genel müdüre ihtarname göndermesi
ve ihtarnamede bütün detaylara yer vermesi de dikkat çekici bir di er durumdur. Ayrıca taciz
ma duru olup performans dü ürülmesi muamelesi ile kar ıla an ba ka bir i çinin varlı ı da
yerel mahkemece verilen kararın bozulmasında etkili olmu tur denilebilir.

ÖRNEK OLAY 2
YARGITAY 9. HUKUK DA RES N N 18/11/2009 TAR H VE 2007/620-2009/817, 2012/11638
SAYILI KARARI
Dava: Davacı, manevi tazminat, kıdem tazminatı ve ücret alacaklarının ödetilmesine karar
verilmesini istemi tir.
YARGITAYKARARI
Davacı steminin Özeti:Davacı, 01.10.2004 tarihinden itibaren davalı irkette çalı maya
ba ladı ını, i akdinin haklı neden olmaksızın 22.06.2005 tarihinde sona erdirildi ini; Ankara 16.
Mahkemesinde açılan i e iade davasının lehine sonuçlandı ını, karar sonrası yeniden i e ba latıldı ını,
ancak tüm çalı anlardan soyutlandı ını ve fabrikanın en gürültülü ve ücra kö esinde basit bir masa
verilerek burada çalı masının istenildi ini, daha sonra i yeri idari ve fabrika binasının dı ında köpek
kulübesinin yanında çok kötü olan bir odada çalı masının istendi ini, üzerinde baskı kuruldu unu;
çalı ılması mümkün olmayan yerlerde çalı maya zorlanarak, manevi dengesinin bozuldu unu ve
mesle ine kar ı so uma ya adı ını haksız olarak, maruz kaldı ı bu davranı lar nedeniyle acı, elem ve
ızdırap duydu unu i sözle mesini haklı nedenle feshetti ini ileri sürerek, kıdem tazminatı ve manevi
tazminat ile ücret alacaklarını istemi tir.
Yerel Mahkeme Kararının Özeti:Mahkemece, toplanan kanıtlar, ke if ve bilirki i raporuna
dayanılarak, davacının olumsuz çalı ma ko ullarına ra men dört ay yirmi üç gün süre ile i verene
herhangi bir itirazda bulunmadan i yerine gidip geldi i ücretlerini aldı ı, davacının i verenin bu
davaranı ını kabullendi i, zira i e ba ladı ı tarihten itibaren altı i günü içinde haklı nedenle fesih
hakkını kullanmadı ı, dolayısıyla yasanın öngördü ü hak dü ürücü süreyi geçirdi i, davacının ücret
alacaklarının tamamen ödendi i buna ili kin belgenin de davalı i veren tarafından dosyaya sunuldu u,
davacının i sözle mesini fesihte haksız oldu u gerekçesiyle davanın reddine karar verilmi tir.
Gerekçe:
yerinde psikolojik taciz (mobbing) ça da hukukun son zamanlarda mahkeme
kararlarında ve ö retide dile getirdi i bir hukuki kurumdur. Örne in Alman Federal Mahkemesi bir
kararında bu kavramı; i çilerin birbirine sistematik olarak dü manlık beslemesi, kasten güçlük çıkarması,
eziyet etmesi veya bu eylemlerin i çinin ba ta i veren olmak üzere amirleri tarafından gerçekle tirilmesi
olarak tanımlanmı tır. (BAG, 15.01.1997, NZA. 1997) Görülece i üzere i çi bir taraftan di er i çiye,
di er taraftan i verene kar ı korunmaktadır. çinin anlattı ı mobbing te kil eden olayların tutarlık te kil
etmesi, kuvvetli bir emarenin bulunması gerekmektedir. Ki ilik hakları ve sa lı ın a ır saldırıya
u raması mobbingin varlı ının tartı masız kabulünü do urur.Somut olayda; 22.06.2005 tarihinde
davacının i akdine son verildi i, Yargıtay onamasından geçerek kesinle en i e iade kararı üzerine tekrar
i e ba latıldı ı, ancak daha önce çalı tı ı yerde çalı tırılmayıp, ke if sırasında çekilen foto raflara ve dosya
kapsamına göre kapısı olmayan, içerisinde sadece bir masa ve hijyenik olmayan tuvalet bulunan, köpek
kulübesine yakın bir yerde çalı maya zorlandı ı, anla ılmı tır. Davacının yaptı ı i , mezuniyeti ve
kariyeri dikkate alındı ında; olumsuz ko ullar ta ıyan, kapısı dahi olmayan bu yerde çalı maya
zorlanması açıkçamobbing uygulaması olup, i ini kaybetme korkusuyla belli bir süre çalı manın süreklilik
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ko ullarında aleyhe de i iklik kapsamında olmayıp, mobbing kapsamında de erlendirilmesinin gerekti i
anla ılmakla, davacının bu nedenle i akdini feshinin haklı nedene dayandı ı; Ortado u Teknik
Üniversitesi mezunu olan, endüstri mühendisi olarak görev yapan davacının yukarıda özellikleri sayılan
olumsuzlukları ta ıyan bir yerde görev yapmaya zorlanmasının, di er i çiler nezdinde onur kırıcı bir
durum olarak de erlendirilip hakkaniyete uygun bir miktar manevi tazminatı da gerektirece i
dü ünülmeden kıdem tazminatı ve manevi tazminat taleplerinin tümüyle reddine karar verilmesi
bozmayı gerektirmi tir.
Kararın De erlendirilmesi
Davacı i e ba ladı ı tarihten bir yıl sonra haklı bir gerekçe gösterilmeden i inden
çıkarılmı ve i e iade davasının olumlu sonuçlanması ile 1 yıl sonra i ine geri dönmü tür.
Mobbingi ba latan süreç ise bu dönemden sonra ba lamı tır. Mobbing ki iyi i inden ve
i yerinden yıldırma ve so utma politikasıdır. Örnek olayda çalı anın di er çalı anlardan
soyutlanması, kötü bir yerde çalı maya ba latılması, bu zaman zarfında baskı görmesi,
imkânsız yerlerde çalı maya zorlanması ve süreç içinde manevi dengesinin bozularak acı çeken
bir duruma gelmesi, bu dava kapsamında mobbinge i aret etmektedir. Ki inin yaptı ı i ve
kariyeri dikkate alındı ında kötü çalı ma ko ullarına maruz bırakılarak ki inin kendi iste i ile
görevi bırakmasının amaçlandı ı varsayılabilir. Bu tür olaylarda i veren haklı bir gerekçe
yaratamadı ında, ki inin kendi iste i ile i i bırakmasını bekleyecektir. Bu amaca ula mak için
olumsuz çalı ma ko ulları yaratılarak ki iyi küçük dü ürmek, mesleki konumu ile ilgili olarak
olumsuz bir görüntü yaratmak hedef davranı lar arasındadır. Mobbing süreci tam da bu
ekilde ilerlemektedir.
Davacı ki i daha önce çalı tı ı yerde çalı tırılmamakta, görevlendirildi i yeni çalı ma
yerinin olumsuz ko ulları ise foto raflar ile belgelendirilmektedir. Mobbing davalarında
ki ilerin ma duriyetlerini ispatlamaları somut belgelere ba lıdır. Öyle ki ki inin eski ve yeni
i yeri arasındaki mekânsal ve ko ullar düzeyindeki farkın ortaya konulması, kariyerinin altında
bir i e layık görülmesi, bütün bunlar gerçekle irken baskıya maruz bırakılması, çalı ması
mümkün olmayan i lerde ve yerlerde çalı maya mecbur bırakılması bir mobbing davası olarak
sonuçlanmasını beraberinde getirmi ti.
Söz konusu davayı Leymann’ınmobbing tipolojisi boyutunda da de erlendirmek
mümkünüdür. Çalı anların kurbanla temas etmeyi reddetmesi anlamında ileti ime yönelik,
çalı ma arkada larından uzakta bir ofiste çalı mak zorunda bırakılması noktasında sosyal
ili kilere, onurunu zedeleyici i ler yapmak zorunda bırakılması nedeniyle sosyal imaja yönelik,
i ini artık yaratıcı anlamda yapamaması için her türlü çalı ma faaliyetinin engellenmesi,
kendisine a a ılayıcı ve anlamsız i ler verilmesi noktasında mesleki ve özel konumun kalitesine
yönelik saldırılar eklinde mobbinge maruz kaldı ını ifade edebiliriz.
Mobbing uygulayan ki iler ço u zaman i yerini kendi i yeri gibi sahiplenebilir.
Kendine verilen yetki onun için çok önemlidir. Mobbinguygulayan ki i kendini farklı bir
kimlikte ifade edemedi i için mobbing yapıyor olabilir. Ya da mobbing uyguladı ı ki inin
etiketine yönelik bir a a ılık duygusuna sahip olabilir. Kendini farklı alanlarda dikkat çekici bir
ekilde ifade edemedi i için “ben burdayım ve güç bende” mesajını vermek için mobbingi bir
yöntem olarak uyguluyor denilebilir. Mobbing uygulamaları uygulayan açısından i lerin
istedi i ekilde yürümesi için uygun ko ulları yaratıyor da olabilir. Kısacası iç dünyasında
yıllarca büyüttü ü ki ili in dı a yansımasının mobbing olması mümkündür denilebilir. Ve
mobbingi uyguladı ı ki inin ba arılı olması da bu süreci yaratan bir faktör olarak
de erlendirmek mümkündür. Çalı anın bazı özelliklerini kendi iktidarına yönelik bir tehlike
olarak algılaması da ihtimaller dâhilindedir. Bütün bu yorumlamalara ba lı olarak örnek
olayda sözü geçen geli meleri böylesi bir sürecin yarattı ı varsayılabilir.
Yargı tarafından alınan bu kararı Anayasa, TCK ve Borçlar Kanunu kapsamında da
de erlendirmek mümkündür. Öyleki Borçlar kanunun 417. Maddesi psikolojik taciz olarak
okunabilir. Bu madde kapsamında i veren çalı anın ki ili ini korumak ve ki iline saygı
duymak zorundadır. Ayrıca psikolojik tacize u ramamaları için her türlü önlemi almakla da
yükümlüdür. Yine TCK’nın 117. maddesinde vurgulandı ı üzere, ki iyi insan onuru ile
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insan onuru ile ba da mayan muamele yapılamaz ifadesi de bu örnek olayda ifade edilebilecek
kanunlardandır. Anayasanın 10. Maddesi çalı anlar arasında ayrım yapılmaksızın e it
muamelede bulunulması gerekir ifadesi yer almaktadır. Söz konusu örnek olayda çalı anın
çalı ma arkada larından soyutlanması, mezuniyet ve kariyerine ba lı olarak standartların
dı ından bir i e layık görülmesi, çalı maya zorlanması bu maddelerin ihlali niteli indedir. Söz
konusu tabloda çalı an di er çalı anların nezdinde a a ılanmakta, alay konusu olmakta kısaca
onuru ve erefi ile ba da mayan bir muameleye tabi olmaktadır. Çalı anın di er çalı anlardan
soyutlanması ise e itlik prensibine ters dü mektedir. Bütün bu giri imler çalı ma hayatının
düzeni ve disiplinine zarar vermektedir.
ÖRNEK OLAY 3
YARGITAY 9. HUKUK DA RES E. 2009/13475 K. 2011/23573 SAYILI KARARI
Dava: Taraflar arasındaki, kıdem ve ihbar tazminatı, izin, fazla mesai, kötüniyet tazminatı
alacaklarının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekle en
miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ili kin hüküm süresi içinde duru malı
olarak temyizen incelenmesi davalı avukatınca istenilmesi üzerine dosya incelenerek i in duru maya tabi
oldu u anla ılmı ve duru ma için 12.07.2011 Salı günü tayin edilerek taraflara ça rı kâ ıdı
gönderilmi ti.
Yargıtay Kararı:Davacı vekili dava dilekçesinde ve a amalardaki beyanlarında müvekkilinin,
davalı irkette 05.01.2000-16.02.2006 tarihleri arasında marka müdürü olarak görev yaptı ını, i yerinde
çalı ma ko ullarının i güvenli i ve i çi sa lı ı açısından kanun ve yönetmeliklere aykırı bir konum
sergilemesi, i yerinin temiz havanın solunmasına imkan bulunmayacak konumda olması, i yerinin gün
ı ı ı ile aydınlatma olana ının sa lanmamı olması, katlar arasındaki merdivenlerin ini -çıkı larda
tehlike arz etmesi, uygun artları haiz dinlenme odalarının tesis edilmemesi, tuvaletlerin hijyenik
kurallara uymaması, gebeli in son anına kadar yo un yurt dı ı i seyahatleri ile i yerindeki yo un
çalı malar, yurtdı ından gelen konukların i saatleri devamında gece a ırlanma mecburiyeti, emzirme
izinlerinin kullandırılmadı ı halde kullanılmı gibi imzaya zorlanması, gebelik süresince periyodik
kontrollere i günlerinde izin verilmedi inden kontrollerin hafta sonlarında gerçekle tirilmesi
zorunlulu u, fazla mesai ve fazla sürelerle çalı ma yönetmeli ine aykırı davranılması, milli bayram ve
genel tatil günlerinde çalı ma yapılması, ekranlı araçlarla çalı malarda gerekli sa lık ve güvenlik
önlemlerinin alınmayıp bu husustaki yönetmelik hükümlerine uygun dü meyecek tarzda çalı ma
yönteminin benimsenmesi yanında i yerindeki mobbing olarak kabul edilecek ekilde amirlerin baskıcı
tutumu, uygulanan para politikası, vaat edilen primlerin ödenmemesi gibi nedenler yüzünden çalı ma
hayatının çekilmez hale geldi ini, davacının bu ko ullarda i yerinde çalı ma olana ı kalmadı ını
15.2.2006 günlü dilekçesi ile davalı i verenli e bildirdi ini ve akabinde de 02.03.2006 günlü ba vurusu
ile ihbar önelini kullanmaya ba ladı ını, yeni i arama izni konusunda ne ekilde hareket etmesi
gerekti ini sorması üzerine i verenli in 07.03.2006 günlü yazısı ile ili i ini kesmek üzere personel
müdürlü üne ba vurması bildirilerek i akdinin feshedildi inin i verence kabul edildi ini, i akdinin
feshine ra men alacaklarının ödenmedi ini beyanla kıdem tazminatı ve di er bir kısım i çilik
alacaklarının faizi ile birlikte tahsilini talep ve dava etmi tir.
Mahkemece i akdinin i verence haklı bir neden olmadan feshedildi i, kıdem tazminatına hak
kazandı ı, ihbar öneli kullandırılmadı ından ihbar tazminatına da hak kazandı ı, izin ve fazla mesai
alaca ının bulunmadı ı, i güvencesi kapsamında bulunması nedeni ile kötü niyet tazminatı talep
edemeyece i gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne karar verilmi tir. Davacı vekilinin dava dilekçesi ile
a amalardaki beyanları, davalı tarafın savunmaları dikkate alındı ında Yerel Mahkeme kararı
HUMK'nun 388.maddesindeki uygun olmadı ı gibi, özellikle tarafların iddia ve savunmaları ile deliller
tartı ılmamı , kabule ne ekilde hangi delillere göre ula ıldı ı karar yerinde açıklanmamı tır. Mahkemece
yapılacak i , davacının i sözle mesinin fesih nedenlerini irdeleyerek, dava dilekçesinde belirtilen i yerinin

13Madde 17Ki inin Dokunulmazlı ı, Maddi ve Manevi Varlı ı. Herkes, Ya ama, Maddi ve Manevi varlı ını koruma ve geli tirme
hakkına sahiptir.
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olana ının sa lanmaması, katlar arasındaki merdivenlerin ini -çıkı larda tehlike arz etmesi, uygun
artları haiz dinlenme odalarının tesis edilmemesi, tuvaletlerin hijyenik kurallara uymuyor olması,
gebeli in son anına kadar yo un yurt dı ı i seyahatleri ile i yerindeki yo un çalı malar, yurtdı ından
gelen konukların i saatleri devamında gece a ırlanma mecburiyeti, emzirme izinlerinin
kullandırılmadı ı halde kullanılmı gibi imzaya zorlanması, gebelik süresince periyodik kontrollere i
günlerinde izin verilmedi inden kontrollerin hafta sonlarında gerçekle tirilmesi zorunlulu u, fazla mesai
ve fazla sürelerle çalı ma yönetmeli ine aykırı davranılması, milli bayram ve genel tatil günlerinde
çalı ma yapılması, ekranlı araçlarla çalı malarda gerekli sa lık ve güvenlik önlemlerinin alınmayıp bu
husustaki yönetmelik hükümlerine uygun dü meyecek tarzda çalı ma yönteminin benimsenmesi gibi
olumsuzluklar ve mobbing iddialarının irdelenerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik
inceleme ile gerekçesiz ekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmi tir.
Kararın De erlendirilmesi
Örnek olay 3’teki durumu Leyman’ın tipolojisinde 5. Kategoride yer alan sa lı a
yönelik saldırılar kısmından yola çıkarak yorum yapmak mümkündür. Çalı ma ortamının
sa lı ı tehdit edecek boyutlarda olması “kurbanı zarara sokmak amacıyla çe itli giri imlerde
bulunulabilir” maddesi ile açıklanabilir. Öyle ki örnek olayda gebelik süreci söz konusudur.
Gebeli i zorlayıcı çalı ma ko ullarının varlı ı çalı anı tedirgin edecektir. Sa lı ı ve güvenli i
konusunda ya adı ı sorunlara ek olarak hamilelik sürecinde yasanın kendine verdi i hakları
kullanamaması da dikkat çekici bir di er noktadır. çinin emzirme izinlerini kullanmadı ı
halde kullanılmı gibi imzaya zorlanması hem i yerinde baskı yapıldı ını hem de çocuk ve
anne sa lı ı açısından uygunsuz bir durumun ya andı ını göstermektedir. Yine yurtdı ından
gelen konukları gece a ırlama mecburiyetinde bırakılması “onurunu zedeleyici i ler yapmak
zorunda bırakılması” maddesi ile örtü mektedir. Örnek olayda geçen olayları ki iye anlamsız
i ler verilmesi suretiyle i ten el ayak çektirilmek olarak okumak da mümkündür. Burada
amacın, çalı anın kendi iste iymi gibi i ten çıkmasının ko ullarını hazırlamak olarak da
yorumlamak mümkündür. Yapısal i ten çıkarma, bir i verenin kasıtlı olarak i ko ullarını
aslında çalı anın orayı terk etmek zorunda kalaca ı kadar dayanılmaz hale getirmesi ile olur
(Davenport vd., 2003: 163). Mahkemeler yapısal i ten çıkarmayı iste e ba lı bir istifa olarak
görmedikleri için bir kanıt olarak de erlendirebilirler.
Mobbing sürecinin hamilelik ya ayan bir kadın açısından zorluk derecesi tahmin
edilebilir. Burada esas tartı ılması gereken durum hamile olan bir kadına mobbing uygulayan
ki inin psikolojik yapısıdır. Örnek olayda geçen süreci ba latan ki inin de zamanında bir
mobbing ma duru oldu u varsayılabilir.
hayatında çok zorluk ya ayan ki iler yönetici
konumuna geldikleri zaman kendi ya adıklarının acısını çıkarırcasına acımasız olabilirler.
Hamile olan bir çalı anın yasal haklarını dahi kullanmasını engelleme giri imi, sürecin en
zalimce yanlarından birisini olu turmaktadır. Çalı anın zor çalı ma ko ullarına ra men
görevini devam ettirmeye çalı ması, maddi olarak bu i e ihtiyaç duydu unun göstergesidir.
Mobbing uygulayacak ki i açısından bu durum fevkalade bir fırsattır. Çalı anın artsız denilene
riayet edece inin bilinmesi, mobbing uygulayan ki inin karar alma sürecini
kolayla tırmaktadır. Çalı anın onurunu zedeleyecek i ler yapmaya zorlanması ve bu durumda
sesini dahi çıkaramaması bu durumu do rular niteliktedir. Mobbing uygulayan ki iler zaman
zaman kendi egosunu di er çalı anlar üzerinde kurdu u baskı ve zorlamalar ile beslemektedir.
Söz konusu davada çalı anın hamileli ine ra men zor çalı ma ko ularına maruz bırakılması
akıllara narsist, zorba, ele tirici, fesat mobbingci (Tınaz, 2008: 39-42) tiplerini getirmektedir.
Hamile kadının di er çalı anlar gibi performans gösteremeyece i eklindeki bir
dü ünce de örnek olaydaki durumu yaratmı olabilir. Hamileli in ilerlemesine ba lı olarak
kadının fiziksel performansında dü ü ler olacaktır. Çalı ma hırsı, yönetme iste i, “eti senin
kemi i benim” eklinde kabul gören bir yönetim anlayı ının bu dü ünceyi yarattı ı
söylenebilir.
Örnek olay 3’de Yargıtay yerel mahkemenin mevcut davayı eksik inceledi ine vurgu
yapmaktadır. Yerel mahkemenin gerekçesiz ekilde karar vermesi bozmayı do uran bir neden
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sorumlulu unda olan bir durumdur. TCK’nın 117. Maddesi insan onuru ile ba da mayan
çalı ma ko ullarına izin veren i verene yönelik verilecek cezalardan bahsetmektedir. Ayrıca
Borçlar kanunun 417. Maddesi i verenin i sa lı ı ve i güvenli ini sa lamakla yükümlü
oldu unu belirtmektedir. Buna ek olarak Anayasanın 5, 17 ve 56. Maddesi14 de bu maddeleri
destekler niteliktedir. Bu maddelerde devletin çalı anın maddi ve manevi varlı ını korumak ve
gerekli tedbirleri almakla yükümlü oldu u ifade edilmektedir. Mevcut davada çalı ma
ortamının hijenik ko ullardan yoksun oldu u, gebeli in son dönemine kadar yo un bir çalı ma
ortamının varlı ı, çalı ma saatleri dı ında görevinin devam etmesi, izinlerini kullanmadı ı
halde kullanılmı gibi gösterilmesi ve bu konuda zorla imza attırılması, fazla mesaiye kalmaya
mecbur bırakılması, bayram günlerinde dahi çalı mak zorunda bırakılması baskıcı bir tutumun
varlı ı, primlerin ödenmemesi gibi nedenlerle davacı i ya amının çekilmez ve ya anmaz bir
boyuta geldi ini dava dilekçesinde vurgulamı tır. Dava dosyasında çalı ma ortamında
çalı anın gerek beden sa lı ı gerekse ruh sa lı ının korunması için gerekli ko ulların
yoksunlu u dikkat çekmektedir. Yargıtay mobbinge vurgu yapan bu emarelerin yerel
mahkeme tarafından yeterince irdelenmedi ine kanaat getirerek davayı bozmu tur. Yargının
bu kararı almasında mobbing sürecinin artık günlük ya antımız ve yargıda kabul edilen ve
bilinen bir süreç olmaya ba lamasının etkisi oldu u dü ünülebilir. Öyleki mevcut tablonun bire
bir mobbing sürecini anımsatması davanın bozulması gibi bir sonucu da beraberinde getirmi tir
denilebilir.
ÖRNEK OLAY 4
YARGITAY 22. HUKUK DA RES E. 2012/6291 K. 2012/19240 SAYILI KARARI
Dava: Davacı, feshin geçersizli ine ve i e iadesine karar verilmesini istemi tir.
Yargıtay Kararı: Davalı vekili; davacının kendi bölgesindeki bazı irket çalı anlarına toplu ortamlarda
toplantılarda, telefon ve sms yoluyla a a ılama ve hakaretlerde bulundu unu, psikolojik baskı
uyguladı ını, a ır hakaret ve baskı sonucu çalı malarını yürütemeyecek duruma getirdi i, çalı anlar
arasında ayrımcılık yaptı ı (mobbing) yönünde duyumlar, yazılı ve sözlü ikâyetler gelmeye ba ladı ını,
müvekkili irkette çalı ırken davacının tutum ve davranı larından dolayı istifa ederek i ten ayrılan E. A.
T. tarafından 26.11.2010 tarihinde irkete gönderilen dilekçede davacının bu kendisine mobbing
uygulaması nedeniyle istifa etmek durumunda bırakıldı ını belirtti ini, bunun üzerine davacıya
29.11.2010 ve 03.12.2010 tarihli uyarı yazıların gönderildi ini, davacının hakkındaki iddiaları inkâr
etti ini, müvekkili irketin tamamen iyiniyetli olarak davacıya güvendi ini ve hakkında i lem
yapmadı ını, tüm çalı anlarla yapılan görü meler sonucu davacının inkâr etti i olayların do rulandı ı
ve özellikle bazı çalı anlara mobbing uygulandı ının anla ıldı ını, o zaman davacının i akdinin haklı
olarak feshedildi ini, izah olunan nedenlerle davanın reddine karar verilmesini talep etmi tir.
Mahkemece davanın kabulüne karar verilmi tir.
4857 sayılı
Kanunu'nun 25/II-d maddesi gere ince “ çinin i verene yahut onun ailesi
üyelerinden birine yahut i verenin ba ka i çisine sata ması veya 84. maddeye aykırı hareket etmesi”
i verene i akdini tazminatsız ve bildirimsiz olarak haklı nedenle feshetmek hakkını verir.Somut olayda;
davalı i verence davacının i akdi haklı nedenle feshedilmi tir. Davacının kendi bölgesindeki bazı irket
çalı anlarına toplu ortamlarda toplantılarda, telefon ve sms yoluyla a a ılama ve hakaretlerde
bulundu u, psikolojik baskı uyguladı ı, a ır hakaret ve baskı sonucu çalı malarını yürütemeyecek
duruma getirdi i, çalı anlar arasında ayrımcılık yaptı ı (mobbing) yönünde duyumlar, yazılı ve sözlü
ikayetler gelmeye ba ladı ı, davalı irkette çalı ırken davacının tutum ve davranı larından dolayı istifa
ederek i ten ayrılan E. A. (T.) tarafından 26.11.2010 tarihinde irkete gönderilen dilekçede davacının bu
kendisine mobbing uygulaması nedeniyle istifa etmek durumunda bırakıldı ını belirtti i, irket
çalı anlarından M. E. C.'e ishal oldu u için toplantıdan birkaç kez izin alarak çıkması nedeniyle,

14Madde 5 Devletin temel amaç ve görevleri, Türk Milletinin ba ımsızlı ını ve bütünlü ünü, ülkenin bölünmezli ini,
Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, ki ilerin ve toplumun refah, huzur ve mutlulu unu sa lamak; ki inin temel hak ve
hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle ba da mayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri
kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlı ının geli mesi için gerekli artları hazırlamaya çalı maktır.
Madde 56 Herkes, sa lıklı ve dengeli bir çevrede ya ama hakkına sahiptir.
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devam etti i, yine M. E. C.'in 6 ya ındaki kızının 2 yıl içerisinde 8 kere ameliyat oldu u, kalın, ince
ba ırsak ve rektumunun tamamen alındı ı, izin talepleri oldu u halde davacının bu izin taleplerini üst
yönetime iletmedi i, bu nedenle yıllık iznini kullanmak zorunda kaldı ı, davacının M. E. C’e ve di er
tıbbi mümessillere sinkaflı küfürlerde bulundu u, davacının i akdini feshetmekle tehdit etti i, i ini
kaybetmek istemedi ini söyleyince be enmiyorsan defolup git dedi i, seni sinkaf etsem 3 tane E.
C.yaparsam benim sırtım yere gelmez dedi i, davacının bu tarz davranı ları hem yalnızken hem de
toplantılarda yaptı ı, E.’e de toplantılarda sen ne i e yararsın çek git dedi i, kısaca davacının kendisine
ba lı personele kötü muamelede bulundu u dosya içeri inden anla ıldı ından feshin haklı nedene
dayandı ı kabul edilmelidir. Davanın reddi yerine kabulü hatalıdır.
Kararın De erlendirilmesi
Mobbing süreci içerisinde öncelikle mobbingci ve mobbing kurbanı olmak üzere iki
ki inin bulundu unu varsayarsak, bu iki ki i arasındaki ili ki, sürecin üç farklı ekilde akı ını
olası kılar (Tınaz, 2008: 122-144). A a ıdan yukarıya mobbing, e de erler arasında mobbing,
yukarıdan a a ıya mobbing. Söz konusu örnek olayda e de erler arasında ya anan bir
mobbing süreci anlatılmaktadır. Mobberin, giri imcinin ve amirinin gözüne girmek için
rakiplerini hedef olarak görmesi, rakibin kendinden daha yetenekli olması nedeniyle
kıskanması, rakibine baskı uygulayarak onu yıpratmaya ve ondan kurtulmaya çalı ması
(Baykal, 2005: 12), yeni gelene yönelik kıskançlıklar ya aması, fısıltıların olması, ardından
gizliden gizliye oyunlar oynanması ve tuzaklar kurulması (Tınaz, 2008: 133) e de erler
arasındaki ya anan mobbingdir. yerine yeni gelen ya da atanan bir çalı an, gerek uzmanlı ı
gerekse ki ili i ile çalı ma ortamındaki dengeleri de i tirmi olabilir. Bu gruptaki ki ilerin
üstün özellikleri vardır. Ba arılıdırlar, çalı ma heyecanları ve hevesleri fazladır, takım
çalı masına uygundurlar. Bu özellikteki bir çalı an kendisi ile aynı statüde olan i arkada ının
nefret ve kıskançlık duygularına hedef olması söz konusu olabilir. Bahsi geçen örnek olayda
çalı ma arkada ından mobbing gören ki inin bu özellikleri itibariyle mobbing görmü oldu u
varsayılabilir.
Örnek olay 4’de geçen davayı pek çok kanun maddesine göre de erlendirmek
mümkündür. Davada i veren yerine bir çalı anın ba ka bir çalı ana mobbing uygulaması söz
konusudur. Bilindi i üzere mobbing a ırlıklı olarak i veren tarafından i çiye yönelik yapılan
bir politikadır. Ancak zaman zaman çalı anlar arasında da mobbing uygulamaları görmek
mümkündür. Burada i verenin çalı anların hakkını gözetmek için, bir çalı anı ba ka bir çalı ana
kar ı korudu unu söyleyebiliriz. Anayasanın 49. Maddesi çalı ma hayatının korunması ve
çalı ma barı ının sa lanmasına vurgu yapmaktadır. Bu anlamda irketin güveninin kötüye
kullanımı, çalı anlar arası ayrımcılı ın ba göstermesi çalı ma barı ına darbe vuran geli meler
olarak ele alınabilir. Nitekim örnek olayda davacının i akdi irketin güvenini kötüye kullanma,
ayrımcılık yapma, irket çalı anlarına uygun olmayan söz ve davranı larda bulunma vs.
nedenlerle feshedilmi tir.
Bahsi geçen davada davacının birlikte çalı tı ı arkada larına kar ı göstermi oldu u
bazı davranı lar mobbing kapsamında de erlendirilebilir. Davacının kendi bölgesindeki bazı
irket çalı anlarına toplu ortamlarda toplantılarda, telefon ve sms yoluyla a a ılama ve
hakaretlerde bulundu u, psikolojik baskı uyguladı ı, a ır hakaret ve baskı sonucu çalı malarını
yürütemeyecek duruma getirdi i, çalı anlar arasında ayrımcılık yaptı ı (mobbing) yönünde
duyumlar alındı ı, yazılı ve sözlü ikayetler gelmeye ba ladı ını ve istifa etmek durumunda
bırakıldı ını, izin talepleri oldu u halde davacının bu izin taleplerini üst yönetime iletmedi i,
bu nedenle yıllık iznini kullanmak zorunda kaldı ı i akdini feshetmekle tehdit etti i, i ini
kaybetmek istemedi ini söyleyince “be enmiyorsan defolup git” dedi i, “seni sinkaf etsem 3
tane yaparsam benim sırtım yere gelmez” dedi i, davacının bu tarz davranı ları hem yalnızken
hem de toplantılarda yaptı ı eklindeki ifadeler mobbing göstergesi olarak de erlendirilebilir.
Çalı anın azarlanması, ele tirilmesi, özel ya amına ele tiri getirilmesi, tehdit edilmesi
noktasında ileti ime yönelik bir mobbing saldırısına maruz kaldı ı söylenebilir. Çalı ana kar ı
küfür ve a a ılayıcı sözler sarf edilmesi a amasında ise sosyal imaja yönelik bir saldırı vardır.
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söz konusudur. Yine anayasanın 10. Maddesi gere i çalı anlar arası ayrım yapılmak suretiyle
e it davranma ilkesi de ihlal edilmektedir. TCK’nın 96. maddesi gere i ki iye ruhsal yönden acı
vermek için hakaret edilmesi de söz konudur. Yine TCK’nın 125. Maddesi gere i onur, eref ve
saygınlı ın rencide edilmesi maksadıyla sövme eyleminin de gerçekle ti i görülmektedir.
Ayrıca bu davada i çinin aile üyelerine yönelik de bir sata ma söz konusudur. TCK’nın 106.
maddesi bir ba kasının vücut ve cinsel dokunulmazlı ına saldırı yapılamayaca ını açık ve net
bir ekilde belirtmektedir. Bu durum i çinin özel hayatına müdahale etmek suretiyle
gerçekle en bir mobbing sürecidir. Bu saptama ile TCK’nın 134. Maddesine gitmek de
mümkündür. öyle ki özel hayatın gizlili ini ihlal edenlere yönelik uygulanacak cezalar söz
konusudur. Yargıtay örnek olayda davanın reddi yerine kabulünün hatalı oldu unu çünkü
mobbing uygulandı ına dair ciddi geli melerin var oldu unu belirtmektedir. Örnek olayda
irket davacıyı personele uyguladı ı mobbing nedeniyle i ten çıkarmı tır. Dava dosyasında yer
alan bilgiler davacının uyguladı ı mobbing davranı ları nedeniyle irketin aldı ı kararın
do rulu unu göstermektedir. irketin mobbing ma durlarının yazılı ve sözlü ikâyetlerini
dikkate alması, i ortamında huzur ve güvenin bozulması ve ayrıca davacı olan ki inin irketin
itibarını mobbing yapmak suretiyle yerle bir etmesi, yargının bu kararı vermesinde etkili
olmu tur denilebilir.
ÖRNEK OLAY 5
YARGITAY 22. HUKUK DA RES E. 2012/23841 K. 2012/24236 SAYILI KARARI
Dava :Davacı, feshin geçersizli ine ve i e iadesine karar verilmesini istemi tir.
Yargıtay Kararı: Davacı vekili; davacının 04.01.2008 tarihinden 16.09.2011 tarihine kadar
davalıya ait i yerinde takım lideri olarak çalı tı ını, davalı i veren tarafından davacının i sözle mesinin
4857 sayılı Kanununun madde 25/II h bendi kapsamında geçerli nedenle feshedildi inin bildirildi ini,
geçerli nedenlerin tutarlı bir ekilde izahının yapılamadı ını, fesih bildiriminde geçerli neden olarak
davacının kendisine teklif edilen operasyonlar takım lideri görevine ve koç net operasyonu takım liderli i
görevine ba lamadı ı hususlarının gösterildi ini, i letmesel kararın bulunmadı ını, davacının çalı ma
artlarında esaslı de i iklikler yapıldı ını, davacının fesih tarihinden önce istifaya zorlandı ını, davacının
çalı ma saatlerinin 08:30-18:00 saatleri arası oldu unu, davalı irketçe davacıya. mü teri temsilcili inin,
2 aylık ücretsiz izne çıkmasının, vardiya koçlu u görevinin önerildi ini, çalı ma saatlerinin 17:30-02:00
saatleri arası olarak düzenlendi ini, davalının davacının gece çalı amayaca ını bildi ini, davacının bu
görev de i ikli ini kabul etmedi ini, davacının gece vardiyasında çalı tırılmak istendi ini, i verenin i
tekliflerinin samimi olmadı ını, davacıyı istifaya zorlamak için yaptı ını, davalının davacıya mobbing
uyguladı ını, izah edilen nedenlerle davalı tarafından yapılan feshin geçersizli ine, davacının
i ineiadesine, davalı i verenin davacıyı bir ay içerisinde i e ba latmaması halinde 8 aylık ücreti tutarında
tazminat ödenmesine, kararın kesinle mesine kadar çalı tırılmadı ı süre için müvekkiline ödenecek olan
ücretin 4 aylık brüt ücret olarak tespitine, masraf ve avukatlık ücretinin davalı tarafa yükletilmesine
karar verilmesini talep ve dava etmi tir.
Somut olayda; davacının davalı irkete ait i yerinde takım
lideri olarak çalı tı ı, davalı irket tarafından projenin S. iline kaydırılmı olması sebebiyle yönetimin
almı oldu u karar do rultusunda i in gere i ve i letmesel kararlar uyarınca davacıya sırasıyla birle ik
operasyonlar takım lideri, koçnet operasyonu takım lideri görevlerinin verildi i, davacının çalı ma
saatlerinin 08:30-18:00 saatleri arası oldu u, çalı ma saatlerinin 17:30-02:00 saatleri arası olarak
düzenlendi i, davacının bu görev de i ikli ini kabul etmedi i, davacıya davalı irket tarafından gündüz
saatlerinde çalı abilece i herhangi bir i in önerilmedi i anla ılmaktadır. Mevcut haliyle mahkemece
yapılan ara tırma ve inceleme hüküm kurmaya yeterli de ildir. Öncelikle davalı irketin davacıya
önerebilece i stanbul'da gündüz saatlerinde çalı abilece i bir i in olup olmadı ı ve davacı i ten
çıkartıldıktan sonra davalıya ait olan ve stanbul'da bulunan i yerine i çi alınıp alınmadı ı, alınmı ise
kaç ki i oldu u, davacı ile aynı niteliklere sahip olup olmadıkları veya farklı niteliklere sahipse hangi
niteli e sahip oldu unun ara tırılması ve yapılan ara tırma ve inceleme sonucu edinilen kanaate göre
hüküm kurulması gerekmektedir. Bu nedenle yerel mahkeme kararının BOZULMASINA 02.11.2012
tarihinde oybirli i ile karar verildi.
Kararın De erlendirilmesi
Örnek olay 5 i mahkemesinde açılan ve mobbing belirtileri olan bir davada, gerekli
hüküm için yeterli delilin olmamasına ba lı olarak Yargıtay tarafından bozulmu tur. Söz
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ko ullarında yapılan de i iklikler ile ilgili olarak çalı anın fikrinin alınmaması, yaratıcı
anlamda i ini yapamaması için her türlü çalı ma faaliyetinin engellenmesi eklinde mesleki ve
özel konumun kalitesine yönelik yıldırıcı taktikler görülmektedir. Birçok mobbing davasında
oldu u gibi bu davada da çalı anın i yerinden bezdirilerek istifa etmesi beklenmektedir.
Borçlar kanunun 421. Maddesi15izin saati ve günlerinin belirlenmesinde i yerinin ve i çinin
menfaatlerinin göz önünde tutulmasının önemini vurgulamaktadır. Söz konusu davada bu
kanunun bu maddesinin göz ardı edildi i söylenebilir. Anayasanın 10. Maddesinde16 çalı anlar
arasında ayrım yapılamayaca ına dair e itlik ilkesi mevcuttur. Bahsi geçen i yerinde tüm
çalı anlar için çalı ma saati ve görev de i ikli i söz konusu de ilken yalnızca tek bir çalı an için
yapılan bir de i iklik söz konusu ise, çalı an hakkının ihlaline dair ilk izlenimler ortaya
çıkmaktadır. Yine anayasanın 49. Maddesi17 devletin çalı anları korumakla mükellef oldu unu
vurgulamaktadır. TCK’nın 117. Maddesinde ki inin bir yerden ba ka bir yere nakledilmesi
sonrasında ya anan hak ihlaline ba lı olarak para ve hapis cezasının bulundu unun altı
çizilmektedir.
Mevcut davada Yargıtay yerel mahkemenin verdi i kararı hüküm kurmak için yeterli
ara tırma ve incelemenin yapılmadı ı gerekçesi ile bozmu tur. Bahsi geçen süreç mobbinge
vurgu yapan davranı lara sahiptir. Ancak mobbing oldu una kanaat getirebilmek için dava
dosyasının sa lam bir inceleme ile doldurulması gerekmektedir. Nitekim bahsi geçen dava
mobbing olabilir de olmayabilir de. Ancak sürecin belli a amalarında dava dosyasında geçen
örnekler mobbinge i aret etmektedir. Yargıtay bu davada özellikle hüküm kurması için hangi
konuların açıklı a kavu turulması gerekti ini bozma gerekçesinde belirtmi tir. Davacının
gündüz saatlerinde çalı abilece i bir i in olup olmadı ı, i ten çıkarılmasından sonra i çi alınıp
alınmadı ı ve alınan i çilerin davacı ile aynı özelliklere sahip olup olmadıkları, farklı ise farkı
yaratan nedenlerin neler oldu u yönünde inceleme yapılarak nihai kararın verilmesi gerekti i
izlenimi bulunmaktadır.
SONUÇ VE DE ERLEND RME
Ülkemizde amire itaat gelene inin hâkim oldu u bir çalı ma anlayı ı vardır. Böylesi bir
anlayı mobbing uygulayacak olan ki inin i ini kolayla tırmaktadır. Mobbing i yerinde
yıldırmaya dayalı psikolojik bir saldırıdır. Çalı anın tehdit edilmesi, küçük dü ürülmesi,
yaptı ı i in ele tirilmesi, görev tanımının dı ında i ler verilerek baskı kurulması bu saldırıya
yön veren davranı lardır. Bir süre sonra mobbing uygulanan ki i i ini yapamıyor, hatalar
yapıyor ve çalı anın performansı dü üyor, en nihayetinde i hayatı çekilmez duruma geliyor.
Mobbing sürecinde yargı yoluna gitmek, çalı anın hak arama hürriyetinin tartı masız
bir gere idir. Nitekim bu çalı ma kapsamında yer verilen örnek olaylarda çalı anların hak
arama eylemleri ayrıntılı olarak incelenmi tir.
Mobbing sürecinde çalı ana vurulan darbeler fiziksel de il psikolojiktir. Bu durum
süreci ispatlamanın önündeki en büyük engeldir. Yine bu süreç birikimli olarak ilerlemektedir.
Bu uzun yolda anlamsız gibi görün sayısız olay vardır. Zaman içinde bu olayların bir araya
getirilmesi ile mobbing süreci netle mektedir.
Türk hukuk siteminde mobbing sürecine yön veren ve bu süreçle mücadele
kapsamında yol haritası görevi görecek olan herhangi bir mevzuat veya hüküm
bulunmamaktadır. Yasalarımızda geçen bazı düzenlemeleri dolaylı yasal düzenleme olarak ele

15 veren hizmet ili kisinde i çinin ki ili ini korumak ve saygı göstermek, sa lı ını gerektirdi i ölçüde gözetmek ve i yerinde ahlaka
uygun bir düzenin gerçekle tirilmesini sa lamakla özellikle kadın ve erkek i çilerin cinsel tacize u ramamaları ve cinsel tacize
u ramı olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.
16Madde 10Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi dü ünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin
kanun önünde e ittir.
17Madde 49 Devlet, çalı anların hayat seviyesini yükseltmek, çalı ma hayatını geli tirmek için çalı anları ve i sizleri korumak,
çalı mayı desteklemek, i sizli i önlemeye elveri li ekonomik bir ortam yaratmak ve çalı ma barı ını sa lamak için gerekli tedbirleri
alır.
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kanun maddelerinin yorumlanması yoluyla, mobbing süreci açıklanmı tır. Konuyla ilgili olarak
hukuksal ya amda da mobbingin açılımına ili kin net ifade ve yönlendirmelerin olmaması,
hukukçuların da yorumlama yoluyla davaları sonuçlandırmasına neden olmu tur. Ma dur
olan çalı anın ma duriyetinin ispatlanması mobbing sürecinde oldukça önemlidir. ddialar
üzerinden çalı anın ya adı ı ma duriyeti a ması hayal olacaktır. Çalı anın yasal olarak
haklılı ını ispatlaması somut belge, doküman ve ahitlere ba lıdır. Aksi halde çalı anın hukuki
anlamda hakkının aranması mümkün olmayacaktır.
Yargıtay kararları açısından i yerinde ya ananların mobbing olarak de erlendirilmesi
için çalı anın ya i veren ya da bir ba ka çalı an tarafından süreklilik arz edecek bir ekilde
bezdirilmesi, güçlükler çıkarılarak yıpratılması, küçük dü ürülmesi, onuru, gururu ve erefine
yönelik saldırıların olması gerekir. Yargıtay tarafından mobbing oldu una kanaat getirilen
davaların birço unda insan onuruna yakı mayan durumların medeni kanun, i kanunu, borçlar
kanunu ve anayasa maddeleri çerçevesinde de erlendirildi i görülmektedir. Daha öncede
vurgulandı ı gibi, mobbinge vurgu yapan özel bir kanunun olmaması, yorumlama yoluyla
davaların sonuçlandırılmasının önünü açmı tır.
Mobbing ile ilgili olarak evrensel nitelikte bir düzenlemenin varlı ından söz etmek de
mümkün de ildir. Güncel ve geçerli bir süreçle ilgili hukuksal bir düzenlemenin eksikli i,
davalardaki bo lu un doldurulmasını güçle tirmektedir. Açık ve net düzenlemeler olmasa dahi
özel ve genel kanunları somut örnek olaylara uyarlamak mümkündür. Özellikle son
zamanlarda Borçlar Kanunun 417. maddesinin psikolojik taciz olarak türkçele tirilmesi ve
ba bakanlık tarafından yayınlanan psikolojik taciz genelgesi,mobbingin hukuksal arenada
tanınması sa lamı tır. Bu geli me aynı zamanda mobbing davalarının sayısındaki artı ı da
beraberinde getirmi tir.
Sonuç olarak mobbing davaları ile ilgili olarak Yargıtay’ın son üç yıllık zaman zarfında
vermi oldu u kararlar çalı an haklarının savunulması ve haksız uygulamalar son vermesi
noktasında sevindirici bir geli me olarak de erlendirilebilir.
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