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İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) DAVRANIŞLARININ HUKUKSAL 

AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

(LEGAL EVALUATION OF MOBBING AT WORK) 

 

       Av. Gülnur ERDOĞAN
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ÖZET 

  Temel hak ve özgürlüklerden birini oluşturan çalışma hakkı, anayasal bir hak olarak 

korunmakta olup, bu hakkı hukuka aykırı bir şekilde ortadan kaldıran ya da kaldırmayı 

amaçlayan hiç bir eylemin hukuk düzenince korunması mümkün değildir. Ancak işsizliğin ve 

ekonomik sorunların yoğun olduğu iş piyasalarında, iş piyasasının koşulları işçi aleyhine 

çalışmaktadır. Arz-talep dengesinin işçi aleyhine çalıştığı bu noktada devlet, sosyal hukuk 

devleti ilkesi (An m. 2) gereği iş ilişkisine müdahale etmekte ve sosyo-ekonomik yönden 

zayıf olan işçiyi korumaktadır.  

 Son dönemlerde, işyerinde psikolojik taciz (mobbing), giderek artan bir oranda işçi 

aleyhine arz-talep dengesini bozan bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle eğitimin 

ve hukuki haklar konusunda bilinçlenmenin artması ile işçiye uygulanan taciz şekil 

değiştirmekte, doğrudan kaba güç kullanımından psikolojik güç kullanmaya, baskı ve 

yıldırmaya dönüşmektedir. Bu duruma, yasalarda mevcut işçiyi koruyucu hükümlerin 

dolanılmak istenmesi, kültürel ve sosyal alışkanlıklar ile rekabet unsuru eklendiğinde, 

günümüzde iş hukuku açısından işyerinde psikolojik taciz (mobbing) gittikçe daha sık 

karşılaşılan bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. 

 Bu sorunun çözülmesinde kimi hukuk sistemlerinde doğrudan yasal düzenlemelere 

gidilirken, ülkemizde 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6098 sayılı Türk Borçlar 

Kanunu’nun 417. maddesinde işçinin korunması başlığı altında yer verilen genel düzenleme, 

işyerinde psikolojik tacize (mobbing) ilişkin tek düzenlemeyi oluşturmaktadır. Ancak 

hukukumuz açısından psikolojik tacize ilişkin doğrudan özel düzenlemelerin bulunmaması,  
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hukuka aykırı ve psikolojik taciz niteliği taşıyan eylem ve işlemlerin hukuken müeyyidesiz 

kaldığı anlamını taşımamakta, bu durum psikolojik taciz oluşturan davranışların, diğer hukuk 

dalları kapsamında ve Türkiye Devleti’nin taraf olduğu temel metinleri de gözetilerek 

değerlendirilmesini gerektirmektedir. Hazırlanan sunumda da, işyerinde psikolojik taciz 

davranışlarının özel ve kamu hukuku kapsamında değerlendirilmesi ve müeyyidelerinin 

ortaya konulması amaçlanmıştır.    

Anahtar Kelimeler  : Psikolojik şiddet, psikolojik şiddet uygulayan, mağdur, iş yeri. 

 ABSTRACT 

 Right to work, which constitutes one of the fundamental rights and freedoms, is 

protected as a constitutional right and it's impossible for any action to be preserved by the 

legal order that removes or aim to remove this right against the law in any way. However in 

the labour markets where unemployment and economic problems are at a high rate, conditions 

of the labour market works against the employees. At this point, when the supply and demand 

balance is against the employee; government, pursuant to the social state of law principle 

(article 2 of Turkish Constitutional Code), interferes in the business relationship and protects 

the employee who is socio-economically weak. 

 Lately, mobbing is appearing as an ever increasing situation that deranges the supply-

demand balance against the employee. Especially, with the increase in education level and 

consciousness about the legal rights, mobbing against the employee is changing ways and 

turning into direct violence, psychological abuse, exercise of power and intimidation. When 

attempts to ramble around the provisions in the law that protect the employee, cultural and 

social habits and the element of competition are added; today, mobbing in the workplace in 

terms of labour law is being faced as a problem more and more everyday. 

 While some of the judicial systems are setting forth direct legal regulations to solve 

this problem, in our country, in the 6098 numbered Turkish Code of Obligations article 417 

which will enter into force on 01.07.2012, the general arrangement under the protection of the 

employee title constitutes only one regulation about mobbing in the workplace. However the 

absence of direct private regulations about mobbing in terms of our law does not mean that 

actions against law and constituting the elements of mobbing are left unsanctioned; this 

situation requires the behaviors that constitute mobbing to be evaluated considering the other 
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branches of law and the basic codes the State of Turkey is a party to. In the presentation 

prepared, it is aimed to put forth the evaluation of mobbing in terms of private and public law 

and their sanctions.  

Key Words   : Mobbing, mobber, victim, work place. 
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İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) DAVRANIŞLARININ HUKUKSAL 

AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

GİRİŞ 

Toplumsal yaşamın değişmeyen bir olgusu olarak evde, işyerinde, okulda karşılaşılan 

şiddet, bireyin başarılı olmasını, rahat ve güvenli bir ortamda yaşamasını engellemekte, 

yaşamın her alanında verimliliğini azaltmakta, ciddi ekonomik kayıplara neden olmaktadır
2
. 

Bu nedenle, verimliliği azaltan, çalışma gücü kaybına neden olan ve kişilerde bir takım 

psikolojik rahtsızlıklara neden olan bu şiddet olgusunun ortadan kaldırılabilmesi için yasal 

düzenlemeler yapılmakta, çeşitli eğitim çalışmaları ile şiddette karşı bilinçlendirme 

sağlanmaya çalışılmaktadır.  

Hayatın her alanında karşılaşılan şiddet olgusunu “bir kişiye karşı baskı veya güç 

kullanarak istediği bir şeyi yapmak ya da yaptırmak”
3
 olarak tanımlanmak mümkün olup, tek 

tip şiddet bulunmamaktadır. Şiddetin şekli toplumdan topluma, kişiye, bulunulan ortama ve 

amaca göre değişiklik gösterse de, kişiye karşı uygulanan bu şiddet şekillerini fiziksel, cinsel, 

ekonomik ya da psikolojik şiddet şeklinde başlıklar altında toplamak mümkündür. Şiddetin 

kapsamı oldukça geniş olsa da, hazırlanan metinde, sadece işyerinde karşılaşılan ve yeni bir 

kavram olarak karşımıza çıkmaya başlayan işyerinde psikolojik şiddet (mobbing) hukuki 

olarak değerlendirilmeye çalışılacaktır. 

I. KAVRAM 

 Çalışma hayatında ilk kez 1980’lerin başında Psikolog Heinz Leymann
4
 tarafından 

ortaya atılmış bir kavram olan işyerinde psikolojik taciz (psikolojik terör veya mobbing) Bir 

veya birkaç kişi tarafından diğer bir kişiye yönelik (nedeni düşünce ve inanç ayrılığından 

                                                           
*İzmir Barosu avukatı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Öğrencisi. 

 __________________________ 
2
 Sokullu-Akıncı/Aytaç S./Aytaç M./Bayram/Bilgel/Bozkurt/Yıldız, s. 1. 

3
 Sokullu-Akıncı/Aytaç S./Aytaç M./Bayram/Bilgel/Bozkurt/Yıldız, s.  4-5. 

4
 İlk olarak havyanlar üzerinde yapılan araştırmalarda, bazı hayvan türlerinde diğer grup üyesi hayvanlara karşı 

gösterilen saldırgan davranışları ifade etmek üzere Konrad Lorenz tarafından kullanılan mobbing kavramı, daha 

sonra Peter Paul Heinemann çocuk gruplarının tek bir çocuğa karşı yönelttiği saldırgan davranışları tanımlamak 

için kullanılmıştır. Leymann tarafından ise mobbing işyerinde çalışanlar arasındaki saldırgan davranışları ifade 

için kullanılmıştır ve terminolojik karışıklık ortadan kaldırılmıştır (WHO, Psychological Harassment at Work, s. 

11; Leymann, Resaerch and Term Mobbing, Some Historical Notes).  

(http://www.leymann.se/English/11110E.HTM) (Erişim. 29.01.2012).  

(http://www.who.int/occupational_health/publications/en/pwh4e.pdf) (Erişim. 29.01.2012) 

http://www.who.int/occupational_health/publications/en/pwh4e.pdf
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kıskançlık ve cinsiyet ayrımına kadar çok çeşitli olabilen) sistematik bir biçimde, düşmanca 

ve ahlâk dışı bir iletişim yöneltilmesi şeklinde ortaya çıkan bir çeşit psikolojik terör” olarak 

tanımlanmaktadır
5
. Ayrıca kişiye yöneltilen tacizin sık sık (en az haftada bir) ve oldukça uzun 

bir süre (en az altı ayda boyunca) içinde tekrarlanarak meydana gelmesi ve düşmanca 

davranışların uygulanmasındaki sıklığı ve uygulanma süresinin uzunluğu da işyerinde 

psikolojik tacizin belirlenmesinde önem taşımaktadır. Bu şekilde uzun ve sık bir şekilde 

psikolojik tacize maruz kalan kişide ciddi bir şekilde zihinsel, psikosomatik ve sosyal 

yoksunluk (tükenmişlik) meydana gelmekte kişi, kendini çaresiz ve savunmasız 

hissetmektedir
6
. 

 İşyerinde maruz kalınan psikolojik şiddet ve benzeri davranışları belirtmek için 

terminolojide “Bullying (zorbalık)”, “İş/İşgören Tacizi (Work/Employee Abuse)”, “Kötü 

muamele (Mistreatment)”, “Duygusal Taciz (Emotional Abuse)”, “Kurban Etme/ haksızlığa 

uğratma (Victimization)”, “Gözdağı verme/yıldırma/sindirme (intimidation)”, “Sözlü taciz 

(Verbal Abuse)”, “Yatay şiddet (Horizontal Violence)”, “Psikolojik Terör (psychological 

terrorization)”, “Psikolojik şiddet (pschological violance)”, “İşyerinde Moral Taciz”, 

“İşyerinde Psikolojik Taciz”, “Yıldırkaçır”  gibi çok çeşitli ifadeler
7
 kullanılsa da, tanımlanan 

davranışın niteliği değişememekte ve bir işyerinde çalışan kişinin sistematik şekilde maruz 

kaldığı fiziksel olmayan, ancak küçültücü, aşağılayıcı, çeşitli ima vs. içeren tavır ve 

davranışlar bulunmaktadır
8
.  

  Doktrinde farklı şekillerde isimlendirilse de, hukukumuz açısından 01.07.2012 

tarihinde yürürlüğe girecek olan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 417. maddesinde tercih 

edilen  “psikolojik taciz” ibaresi önem taşımaktadır. 

 

 

                                                           
5
 Titiz, s. 13; Leymann tarafından sadece işyerinde psikolojik taciz (mobbing) tanımı yapılmamış, aynı zamanda 

işyerinde psikolojik taciz davranışı oluşturan davranış modelleri de ortaya konulmuştur (Titiz, s. 11-12); Ayrıca 

bkz. Gökçek Karaca, s. 28; Şen, S., s. 53 vd. 
6
Leymann, The Definition of Mobbing at Workplace. (http://www.leymann.se/English/12100E.HTM). (Erişim. 

29.01.2012). Ayrıca bkz. Titiz, s. 13; Erdoğan, Mobbing, s. 318 vd.  
7
 Titiz, s. 15-16; Çarıkçı/Özkul, s. 482. Ayrıca bkz. Mollamahmutoğlu, s. 611; Keser, s. 208. 

Mobbing kavramına Türkçe’de karşılık arama çabaları için bkz. Eser,                                                                                   

http://turkoloji.cu.edu.tr/YENI%20TURK%20DILI/oktay_eser_mobbing_kavrami.pdf (Erişim. 05.02.2012) 
8
 Titiz, s. 17-18 ve 20. Ayrıca bkz. Güzel/Ertan, Mobbing, s. 511; Keser,  s. 209-210; Genç Arıdemir, s. 146-147. 

http://turkoloji.cu.edu.tr/YENI%20TURK%20DILI/oktay_eser_mobbing_kavrami.pdf
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II. PSİKOLOJİK TACİZ NEDENLERİ 

A. Genel Olarak 

  İşyerinde psikolojik taciz (mobbing), işyeri şiddetinin en hızlı gelişen hali olup, 

sistemli bir şekilde uygulanarak, şiddete maruz kalan kişiye (mağdura) işten ayrılma dışında 

herhangi bir seçenek bırakmamaktadır
9
.  Özellikle gelişen ve değişen teknolojiler ile her 

geçen gün bireyin özel hayatına yapılan müdahaleler artmakta ve bireyin kişilik haklarına 

tecavüz edilmektedir
10

.  Bu müdahaleler bazen kişinin maddi bazen de manevi kişiliğini hedef 

almaktadır.  

  Pozitif hukukun kabul ettiği üzere insan, maddi ve manevi varlığı ile meydana 

gelmektedir. Pozitif hukukun bu gerçeğinden hareketle insanın sadece maddi varlığına değil, 

manevi varlığına (hürriyet, şeref ve haysiyet) yönelen haksız eylemler-tecavüzler hukuken suç 

olarak tanımlanmakta
11

 ve gerek hukuki gerek idari gerekse cezai yaptırımlar, iş yaşamı ve 

toplumsal huzurun sağlanabilmesi için hüküm altına alınmaktadır. 

 Bu kapsamda maddi ve manevi kişiliğin ayrılmazlığı, sosyal devlet ilkesi ve işçinin 

korunması ilkesi gözetilerek, iş hayatında çalışanların-işçinin sadece emeğinin değil, emeğin 

ayrılmaz bir parçasını oluşturan, vücut bütünlüğü, düşünce ve ifade özgürlüğü, şeref ve 

haysiyeti, özel yaşam ve aile hayatı gibi işçinin maddi ve manevi varlığını meydana getiren 

kişilik haklarının da korunması gerekmektedir
12

. Özellikle şeref ve haysiyetin hukuken 

korunması hukuken çok taraflı bir nitelik taşımakta olup bu nedenle hem anayasa ve ceza 

hukukunun hem de medeni hukuk gibi özel hukukun konusunu oluşturmaktadır
13

. İşyerinde 

psikolojik taciz amacı ile yapılan “iletişime yönelik saldırılar”
14

,“sosyal ilişkilere saldırılar”
15

, 

                                                           
9
 Titiz, s. 51. 

10
 Tandoğan, s. 2; Siebert (Çev. Öztan), s. 217-218. 

11
 Erem, s. 16. 

12
 Aydın, s. 3-7. İşverenin, işçinin kişilik haklarına saygı gösterme ve kişilik haklarını koruma konusunda bir 

yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu yükümlülük öncelikle anayasal bir yükümlülüktür ve Anayasa’nın 17. 

maddesinde belirtilen kişi dokunulmazlığının ve maddi-manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkından 

kaynaklanmaktadır (Mollamahmutoğlu, s. 531 vd.).  
13

 Karayalçın, s. 252; Tandoğan, s. 4; Aydın, s. 13-14. 
14

 Mağdurun işyerinde kendini ifade etmesinin engellenmesi, sözünün olur olmaz şekillerde kesilmesi, 

azarlanması, eleştirilip küçümsenmesi,  sessiz ya da tehdit telefonları alması, sözlü-yazılı şekillerde tehdit 

edilmesi, bir takım imalarda bulunulması vs. gibi davranışlar iletişime yönelik saldırılara örnek verilebilir.  
15

 İşyerinde diğer çalışanlarca mağdurla konuşulmaması ya da çalışanların mağdurla konuşmasının üstlerce 

yasaklanması, mağdurun işyerinde dışlanarak diğer çalışanlardan uzakta yalnız çalışmasının sağlanması ya da 
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“sosyal konuma saldırılar”
16

 olarak sınıflandırılan bu davranışlar
17

 ile çalışanın maddi ve 

manevi varlığını zedelemekte ve bu davranışlar karşısında bireyin hukuken korunmasını 

gerekli kılmaktadır. 

B. Nedenleri 

Şiddet olaylarının özellikle kadın erkek eşitliğinin tam olarak sağlanamadığı 

toplumlarda yoğunlaştığı görülmekte ve bu toplumlarda erkeğin şiddet eğilimi toplumda genel 

kabul görmektedir. Güç ve otoritenin sağlanması temelinde çok zaman olumlu karşılanan bu 

şiddet olgusu, toplumdaki kültürel ve siyasal bir kabul aracına dönüşmektedir
18

. Ayrıca 

toplumda ve iş hayatında yaşanan ekonomik eşitsizlikler, sosyo-ekonomik güvenlik sağlayan 

düzenlemelerdeki ve kanunlardaki yetersizlikler, erkek egemen anlayış ve cinsiyet temelli 

ayrımcı uygulamalar, gerek grup içi gerekse bireyler arası çatışmaların şiddet aracılığıyla 

çözümlemedeki toplumsal alışkanlıklar gibi sosyal faktörler de şiddetin ortaya çıkışını 

kolaylaştırmaktadır
19

. Kanaatimize göre, ülkemizde de, belirtilen tüm bu sosyal, kültürel ve 

siyasal faktörler işyerinde psikolojik tacizin gerçekleşmesinde oldukça önemli bir neden teşkil 

etmektedir. 

Uygulamada, avukat sıfatı ile karşılaşılan somut olaylar ve davalar gözetildiğinde, 

işyerinde psikolojik taciz ülkemizde daha çok istihdamın daraltılması amacı ile kullanılmakta, 

özellikle kıdemli çalışanların istifası sağlanarak, yerlerine daha genç ve düşük ücretle 

çalışanların alınması hedeflenmektedir. Bu nedenle psikolojik taciz oluşturan davranışlar 

işverenin sistematik bir davranışı olarak ortaya çıkmakta ve örgüt stratejisini 

                                                                                                                                                                                     
çalışmaya zorlanması, iş ortamında yok gibi davranılması gibi davranışlar ise sosyal ilişkileri zedeleyici ortadan 

kaldırıcı taciz davranışlarına örnek oluşturmaktadır. 
16

 Mağdurun sosyal konumuna yapılan saldırılarda ise mağdurun arkasından konuşulup dedikodusunun 

yapılması, mağdurun akıl sağlığına ilişkin imalarda bulunulması, psikiyatriye gitmesinin önerilmesi, mağdur 

tarafından yapılan işlerinde normalin ve diğer çalışanların denetlenmesinden daha uzun ve sık incelenmesi, 

beceriksizliğinin ya da sürekli hata yaptığının ima edilmesi, mağdurun her yaptığı işin, geliş gidiş saatlerinin 

telefonla konuşma süresinin vs. ince ince denetlenmesi, sorularına cevap verilmemesi,  işyeri ile ilgili sosyal 

aktivitelere kasten çağrılmaması, çeşitli nedenler gerekçe gösterilerek daha düşük ücret ödenmesi gibi 

davranışlar ise mağdurun sosyal konumuna saldırı niteliği taşımakta ve mağdurun 3. kişiler nezdindeki 

saygınlığını zedelemektedir. 
17

 Titiz, s. 54-59. 
18

 Sokullu-Akıncı/Aytaç S./Aytaç M./Bayram/Bilgel/Bozkurt/Yıldız, s. 12-13. 
19

 Sokullu-Akıncı/Aytaç S./Aytaç M./Bayram/Bilgel/Bozkurt/Yıldız, s. 20; Titiz, s. 23 vd. İki ya da daha fazla 

kişi/grup arasında ortaya çıkan uyuşmazlık çatışma olarak nitelendirilirken, kişi çatışma ile istemediği durumda 

ve ortamda kalmaktadır (Akçakaya, s. 3). 
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oluşturmaktadır
20

.  Örgüt stratejisini oluşturan bu taciz süreci hemen her zaman işten çıkarma 

veya istifa ettirilme ile sonuçlanmaktadır
21

.  

 Psikolojik tacize maruz kalan çalışanlara dair Türkiye’de henüz yeterli ve ayrıntılı 

çalışmaların olduğunu ya da sağlıklı verilerin toplandığını, hangi taciz davranışlarının hangi 

sektörlerde daha yoğun ortaya çıktığını söylemek pek mümkün değildir. Zira Türkiye’de 

işyerinde psikolojik tacize ilişkin çalışmalar ancak 2000’li yıllardan sonra başlamış olup, 

işyerinde psikolojik taciz kavramı çalışma hayatımızda oldukça yeni bir nitelik taşımaktadır
22

.  

III. HUKUKSAL AÇIDAN DEĞERLENDİRME 

A. Genel Olarak 

 İşyerinde psikolojik taciz oluşturan davranışların hukuksal alanda doğurduğu sonuçlar 

konusunda bir değerlendirme yapılabilmesi için öncelikle “işyeri”
23

 kavramının sınırlarının 

belirlenmesi gerekmektedir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 2/1. maddesinde verilen tanıma göre 

“İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile 

işçinin birlikte örgütlendiği birime işyeri denir”. Ayrıca maddenin 3. fıkrasında “işyerine 

bağlı yerlerin, eklentilerin ve araçlarla oluşturulan iş organizasyonu”nun bir bütün olduğu 

belirtilmiş ve işyeri dışında çalışanlarda, iş organizasyonunda yer almak şartıyla, işyerinde 

çalışan işçi olarak iş kanunu kapsamında değerlendirilmeye çalışılmıştır
24

. Ancak günümüzde 

teknolojinin geldiği nokta düşünüldüğünde işyeri sınırları değişmekte, işyeri sınırlarının kesin 

ve net bir şekilde belirlenmesi zorlaşmaktadır.  

 İşyeri kavramı dışında psikolojik tacize maruz kalan mağdurun da kim ya da kimler 

olabileceğinin de ortaya konması gerekmektedir. Bir iş yerinde işverene ekonomik olarak 

bağımlı çalışan herkesin yaş, cinsiyet, eğitim veya statü farkı gözetmeksin psikolojik tacize 

maruz kalması mümkündür. Bu nedenle psikolojik tacize sadece işçilerin maruz kaldığını 

söylemek mümkün olmayıp, işçi tanımı dışında kalan fakat bağlı çalışan kamu görevlisi
25

, 

                                                           
20

 Titiz, s. 146-147. 
21

 Demirel, s. 73. Aynı yönde bkz. Aksu/Güneri, s. 28 vd.; Gökçek Karaca, s. 28. 
22

 Şahin/Dündar, s. 94. 
23

 İşyeri hakkında ayrıntılı açıklama için bkz. Mollamahmutoğlu, s. 190 vd.; Demir, s. 38 vd. 
24

 Mollamahmutoğlu, s. 190. İşyerine bağlı organizasyonlar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Süzek, s. 175-178. 
25

 Anayasanın 128. maddesine göre, “Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel 

idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, 

memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür”. 
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memur, sözleşmeli personel ve geçici personel vs.nin de psikolojik taciz oluşturan bir 

davranışa maruz kalma ihtimali bulunmaktadır
26

. Bu nedenle kişilerin her biri farklı hukuki 

statüye ve özlük haklarına tabi olsalar ya da hukuksal olarak farklı tanımlansalar da işyerinde 

psikolojik tacize maruz kalma durumda kanaatimize göre sadece bir iş sözleşmesi ile bir 

işyerinde ve bir işverene bağlı olarak çalışmış olmak önem taşımakta
27

, hukuken çalışanların 

hangi yasaya tâbi oldukları ya da hangi unvanı taşıdıkları ayrımının bir değeri 

bulunmamaktadır
28

.  

 Bağımlı çalışılan kişinin yani işverenin
29

 ise gerçek ya da tüzel kişi olması 

mümkündür ve işverenin kamu ya da özel hukuk tüzel kişiliği olmasının da bir önemi 

bulunmamaktadır
30

. 

B. İç Hukuk Açısından 

 İç hukuk açısından 01.07.2012 yürürlük tarihli 6098 sayılı Türk Borçlar  Kanunu’nun 

417. maddesi dışında işyerinde psikolojik tacize ilişkin her hangi bir düzenleme ve yaptırım 

bulunmamakta olup, bu nedenle taciz oluşturan bir davranışa karşı müstakil bir yaptırım 

bulunmamaktadır. Bu nedenle psikolojik taciz oluşturan davranışlar nedeniyle ihlâl edilen 

maddi ve manevi varlığının hukuken korunmaya değer olup olmadığının değerlendirilmesi 

                                                                                                                                                                                     
Kamu idareleri: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 üncü maddesinin 

birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kamu idareleri ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı idare, 

ortaklık, müessese ve işletmeleri ve yukarıda belirtilenlerin ödenmiş sermayesinin % 50’sinden fazlasına sahip 

oldukları ortaklık ve işletmelerden Türk Ticaret Kanununa tabi olmayanlarla özel kanunlarına göre personel 

çalıştıran diğer kamu kurumlarını, ifade etmektedir. (SSGSSK m. 3/21).  
26

 İşçi kavramı 4857 sayılı Kanun’un “Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi denir (m. 2/1) 

şeklinde tanımlanırken, 657 sayılı Devlet Memurluğu Kanunu’nun  “İstihdam şekilleri” başlığını taşıyan 4. 

maddesinde “Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare 

esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler”in memur sayılacağı 

belirtilmiştir. Bunun dışında da “kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim 

ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar”ında memur sayılacağı maddenin devamında belirtilmiştir. 

Kavramlar hakkında ayrıntılı açıklama için bkz. Mollamahmutoğlu, s. 139 vd. 
27

 Maddede belirtilen bağımlılık unsuru sadece işçi ile işveren arasında mevcut ekonomik bağımlılığı değil, 
taraflar arasında mevcut kişisel bağımlılığı ve işverenin emir ve talimat verme yetkisi kapsamında işin ifasını da  
kapsamaktadır (Centel, s. 11). Ek bilgi için bkz. Süzek, s. 213 vd.; Demir, s. 48-51. 
28

 Bu nedenle hazırlanan metinde genel olarak çalışan teriminin kullanılması tercih edilecek olup, ancak spesifik 

olarak belirtilmesi gereken durumlarda ya da açıklama yapılan kanunlar kapsamında olan işçi-memur gibi 

ayrımlar belirtilecektir. 
29

 İşveren hakkında ayrıntılı açıklama için bkz. Mollamahmutoğlu, s. 153 vd. 
30

 Süzek, s. 132 vd. ; Mollamahmutoğlu, s. 155. 
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gerekmektedir. Hâkim tarafından yapılan bu değerlendirmede sadece özel hukuk kurallarının 

değil, anayasa ve ceza hukukunun da değerlendirmede esas alınması gerekmektedir
31

. 

 Her ne kadar iç hukuk açısından herhangi bir yasal düzenleme mevcut olmasa da, 

Başbakanlık tarafından İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi için 2011/2 

sayılı Genelge
32

 yayınlanmıştır. Genelgede kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör 

işyerlerinde gerçekleşen psikolojik taciz, nedeniyle çalışanların itibarının ve onurunun 

zedelendiği, verimliliğini azalttığı ve sağlığını kaybetmesine neden olduğu, bu 

olumsuzlukların çalışma hayatını olumsuz etkilediği belirtilerek, kasıtlı ve sistematik olarak 

belirli bir süre çalışanın aşağılanması, küçümsenmesi, dışlanması, kişiliğinin ve saygınlığının 

zedelenmesi, kötü muameleye tabi tutulması, yıldırılması ve benzeri şekillerde ortaya çıkan 

psikolojik tacizin önlenmesi gerek iş sağlığı ve güvenliği gerekse çalışma barışının 

geliştirilmesi açısından çok önemli olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca işyerlerinde psikolojik 

tacizin önlenmesi için önleyici nitelikte tedbirlerin alınması, eğitim çalışmalarının yapılması 

gibi bir takım yollar öngörülmüştür
33

. Ancak genelgenin herhangi bir yaptırım gücünün 

bulunduğunu söylemek mümkün olmayıp, idari bir şikâyet yapılması söz konusu olacaktır.  

 

 

                                                           
31

 Tandoğan, s. 14-15; Ayrıntılı açıklama için bkz. Aydın, s. 28 vd. 
32

 19 Mart 2011 tarihli RG, S. 27879. 
33

 Çalışanların psikolojik tacizden korunması amacıyla 2011/2 sayılı Genelge’de aşağıdaki tedbirlerin alınması 

uygun görülmüştür. 

1. İşyerinde psikolojik tacizle mücadele öncelikle işverenin sorumluluğunda olup işverenler çalışanların tacize 

maruz kalmamaları için gerekli bütün önlemleri alacaktır. 

2. Bütün çalışanlar psikolojik taciz olarak değerlendirilebilecek her türlü eylem ve davranışlardan uzak 

duracaklardır. 

3. Toplu iş sözleşmelerine işyerinde psikolojik taciz vakalarının yaşanmaması için önleyici nitelikte hükümler 

konulmasına özen gösterilecektir. 

4. Psikolojik tacizle mücadeleyi güçlendirmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi, ALO 170 

üzerinden psikologlar vasıtasıyla çalışanlara yardım ve destek sağlanacaktır. 

5. Çalışanların uğradığı psikolojik taciz olaylarını izlemek, değerlendirmek ve önleyici politikalar üretmek üzere 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Devlet Personel Başkanlığı, sivil toplum kuruluşları ve ilgili 

tarafların katılımıyla "Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu" kurulacaktır. 

6. Denetim elemanları, psikolojik taciz şikâyetlerini titizlikle inceleyip en kısa sürede sonuçlandıracaktır. 

7. Psikolojik taciz iddialarıyla ilgili yürütülen iş ve işlemlerde kişilerin özel yaşamlarının korunmasına azami özen 

gösterilecektir. 

8. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve sosyal taraflar, işyerlerinde psikolojik 

tacize yönelik farkındalık yaratmak amacıyla eğitim ve bilgilendirme toplantıları ile seminerler 

düzenleyeceklerdir. 
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1. Anayasa Açısından 

  İşçinin/çalışanın kişilik haklarına ve onuruna saldırı niteliği taşıyan psikolojik taciz, 

bir işyerinde öncelikle çatışma olarak tanımlanan olayla başlamakta ve bu çatışmayı izleyen 

diğer saldırgan eylemler artarak devam etmekte
34

, gelişen ve değişen teknolojilerinde 

kullanılması ile her geçen gün bireyin özel hayatına yapılan müdahaleler artmakta ve 

çalışanın kişilik haklarına tecavüz edilmektedir
35

. Kişilik hakları temelinde yapılan saldırılar 

öncelikle bireyin anayasal koruma altında olan temel hak ve özgürlüklerine karşı tehdit 

oluşturmaktadır. 

  1982 Anayasası’nın Başlangıç bölümünde, her Türk vatandaşının bu Anayasadaki 

temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak millî kültür, 

medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddî ve manevî varlığını bu 

yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu hüküm altına alınmış olup, 5. 

maddesinde ise, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel 

hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette 

sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî 

varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak Devletin temel amaç ve 

görevleri arasında sayılmıştır
36

. 

  İnsanın maddi ve manevi varlığını geliştirmesi ve onurlu bir hayat sürebilmesi içinse 

toplumdaki sosyal ve ekonomik adaletin ve eşitliğin sağlanması gerekmektedir. Sosyal ve 

ekonomik adaletin ve eşitliğin sağlanması açısından ise soysal hukuk devleti olmak (An m. 2) 

ve kanun önündeki eşitliği
37

 (An m. 10) sağlamak önem arz etmektedir
38

.  

                                                           
34

 Bayram, s. 553. Çatışma ve çatışma nedenleri konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. Titiz, s. 23 vd.; Akçakaya, s. 3 

vd. 
35

 Tandoğan, s. 2; Siebert (Çev. Öztan), s. 217-218. 
36

 Anayasa Mahkemesi, 30.03.2011, E. 2010/46, K. 2011/60, “1- Anayasa’nın 17. maddesinin ilk tümcesi 

“Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir...” hükmünü taşımaktadır. 

Kişinin yaşama hakkı, maddi ve manevi varlığını koruma hakkı, birbirleriyle sıkı bağlantıları olan, devredilmez, 

vazgeçilmez temel haklardandır. Bu haklara karşı olan her türlü engelin ortadan kaldırılması da devlete ödev 

olarak verilmiştir. Güçsüzleri güçlüler karşısında koruyacak olan devlet, gerçek eşitliği sağlayacak, toplumsal 

dengeyi koruyacak, böylece gerçek hukuk devleti niteliğine ulaşacaktır. Hukuk devletinin amaç edindiği yaşama 

hakkının korunması, sosyal güvenliğin sağlanmasıyla gerçekleşecektir. Sosyal güvenliği sağlamak için yapılacak 

yasal düzenlemelerin “yaşama hakkı ile maddi ve manevi varlığı koruma haklarını” zedeleyecek veya ortadan 

kaldıracak hükümler içermemesi gerekmektedir”. (Sinerji) (Erişim. 04.03.2012) 
37

 Gözler, s. 98 vd. 
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   Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle 

ayırım gözetilmeksizin kanun önünde herkesin eşitliğinin sağlanmasına ilişkin Anayasa’nın 

10. maddesinde öngörülen eşitlik ilkesi özellikle iş hukukunda (İş K m. 5) çalışanlar arasında 

eşitliğin sağlanmasında esas alınmaktadır. Nitekim 10. maddenin devamında kadınlar ve 

erkekler eşit haklara sahip olduğu belirtilerek devlet bu eşitliği sağlamak ile yükümlü 

kılınmıştır.   

 Çalışma hayatı açısından 1982 Anayasası’nda belirtilen temel hak ve ödevler arasında 

“kişi hak ve ödevleri” ve “soysal ve ekonomik haklar ve ödevler” de sayılmış
39

 olup,  kişileri 

hem devlete hem de toplumdaki diğer bireylere karşı koruyucu
40

 ve talep edici
41

 (isteme 

hakları) hak ve ödevlere yer verilmiştir
42

. 

 1982 Anayasası’na göre herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, 

vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir ve bu temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, 

ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder (An m. 12). Kişinin 

sahip olduğu temel hak ve hürriyetler kapsamında herkes yaşama, maddî ve manevî varlığını 

koruma ve geliştirme hakkına sahiptir ve tıbbî zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, 

kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz, rızası olmadan bilimsel ve tıbbî deneylere tâbi 

                                                                                                                                                                                     
38

 Eşitlik ilkesi, sadece 1982 Anayasası’nın 10.maddesinde değil, pek çok uluslararası kuralda da yer alan 

evrensel nitelik taşıyan bir ilkedir. Nitekim İHEB’nin 2.maddesinde de eşitlik ilkesine yer verilmiş olup, 100 sayılı 

Eşit Değerde İçin Kadın ve Erkek İşçiler Arasında Ücret Eşitliği Hakkında Sözleşme, 111 sayılı İş ve Meslek 

Bakımından Ayrım Hakkında Sözleşme, 156 sayılı Aile Sorumlulukları Bulunan Kadın ve Erkek İşçilere Eşit 

Davranılması ve Eşit Fırsatlar Tanınması Hakkında Sözleşme gibi ILO Sözleşmeleri’nde de benzer düzenlemeler 

bulunmaktadır.  Ayrıca BM’in 1979 tarihli Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi, 1981 

tarihli Din ve İnanca Dayalı Her Türlü Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılığın Kaldırılması Sözleşmesi, Avrupa Sosyal Şartı 

ve Gözden Geçirilmiş Sosyal Şartı, AİHS’nin ayrımcılık yasağını düzenleyen 14. maddesi de eşitlik ilkesine yer 

verilmiştir (Erdoğan,Mobbing, s. 331-332).  
39

 Üçüncü hak ve yükümlülüğü ise “siyasal hak ve ödevler” (katılma hakları) oluşturmaktadır. 
40

 Anayasa’daki koruyucu hakları kişi dokunulmazlığı (m. 17), zorla çalıştırma yasağı (m.18), özel hayatın gizliliği 

(m. 20), haberleşme özgürlüğü (m. 22), din ve vicdan özgürlüğü (m. 24), düşünce ve inanç özgürlüğü (m. 25) gibi 

hak ve özgürlükler oluşturmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Gözübüyük, s. 171-175; Gözler, s. 76 vd. 
41

 İsteme haklarını ise kişilerin topluma ve devlete yönelteceği sosyal ve ekonomik haklarına anayasal koruma 

sağlayan eğitim ve öğretim hakkı (m. 42), çalışma ve sözleşme özgürlüğü (m. 48), çalışma hakkı
41

 (m. 49), 

dinlenme hakkı (m. 50), sendika kurma hakkı (m. 51), toplu iş sözleşme kurma hakkı (m. 53), grev hakkı (m. 54) 

gibi haklar oluşturmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Gözübüyük, s. 171-175; Gözler, s. 76 vd. 
42

 Gözübüyük, s. 171-175; Gözler, s. 76 vd. 



Sayfa 13 / 68 

 

tutulamaz, kimseye işkence ve eziyet yapılamaz,  kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir 

cezaya veya muameleye tâbi tutulamaz (An m. 17)
43

.  

 Yine Anayasa’ya göre kimse zorla çalıştırılamaz ve angarya yüklenemez (An m. 18), 

kimsenin özel hayatına ve aile hayatının gizliliğine (An m. 20) , konutuna dokunulamaz (m. 

21) ve herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir (An m. 23). Ayrıca herkes, vicdan, dinî 

inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir
44

 ve Anayasa’nın 14. maddesine aykırılık teşkil etmediği 

müddetçe kimse, ibadete, dinî âyin ve törenlere katılmaya, dinî inanç ve kanaatlerini 

açıklamaya zorlanamaz; dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz (An m. 

24), herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir
45

 (An m. 25). 

 Belirtilen tüm bu temel hak ve hürriyetler bireyin hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat 

sürdürme, maddî ve manevî varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip 

olması nedeniyle getirilmiş olup, tüm bu temel hak ve hürriyetlerin bireyin sadece özel 

hayatında değil, çalışma hayatında da geçerli olduğunu belirtmek gerekmektedir. Bu nedenle 

Anayasa’da bireyin onurlu bir hayat sürdürme ve maddî ve manevî varlığını geliştirmesi için 

çalışma hayatına ilişkin doğrudan hükümlere de yer verilmiştir. Bu düzenlemelerin başında 

Çalışma ve sözleşme hürriyeti gelmekte olup, çalışma ve sözleşme hürriyetini düzenleyen 48. 

maddede herkesin, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahip olduğu hüküm 

altına alınmıştır. Bu hürriyet kapsamına özel teşebbüslerin kurulmasının serbestliği de dahi 

olup, Devlet, özel teşebbüslerin millî ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun 

yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri almak ile 

yükümlüdür
46

.  

                                                           
43

 İşçinin üst aramasının yapılması bizimde katıldığımız görüşe göre Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına 

alınan “… kanunda yazılı haller dışında vücut bütünlüğüne dokunulamaz” amir hükmüne aykırılık oluşturacaktır. 

Bu durum insan onuruna aykırılık teşkil etmektedir. Özellikle teknolojik gelişmeler arttıkça, işçinin üst 

aramasının yapılması, işçinin taciz edilmesinde, ayrımcılık uygulanmasında bir araç haline gelebilmektedir. Bu 

durum aynı zamanda Anayasa’nın 20. maddesinde belirtilen ve kimsenin üstünün ve eşyasının 

aranamayacağına dair hükmede aykırılık teşkil etmektedir (Aydın, s. 124-125) 
44

 İşçinin kişilik hakları kapsamında din ve vicdan özgürlüğü hakkında ayrıntılı açıklama için bkz. Aydın, s. 132 vd. 
45

 İşçinin kişilik hakları kapsamında düşünce ifade özgürlüğü hakkında ayrıntılı açıklama için bkz. Aydın, s. 142 

vd. 
46

 Anayasa Mahkemesi, 30.03.2011, E. 2010/46, K. 2011/60, “Anayasa’nın 17. maddesinin ilk tümcesi “Herkes, 

yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir...” hükmünü taşımaktadır.Kişinin 

yaşama hakkı, maddi ve manevi varlığını koruma hakkı, birbirleriyle sıkı bağlantıları olan, devredilmez, 

vazgeçilmez temel haklardandır. Bu haklara karşı olan her türlü engelin ortadan kaldırılması da devlete ödev 

olarak verilmiştir. Güçsüzleri güçlüler karşısında koruyacak olan devlet, gerçek eşitliği sağlayacak, toplumsal 
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  Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir ve Devlet, çalışanların hayat seviyesini 

yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı 

                                                                                                                                                                                     
dengeyi koruyacak, böylece gerçek hukuk devleti niteliğine ulaşacaktır. Hukuk devletinin amaç edindiği yaşama 

hakkının korunması, sosyal güvenliğin sağlanmasıyla gerçekleşecektir. Sosyal güvenliği sağlamak için yapılacak 

yasal düzenlemelerin “yaşama hakkı ile maddi ve manevi varlığı koruma haklarını” zedeleyecek veya ortadan 

kaldıracak hükümler içermemesi gerekmektedir. …Anayasa’nın 2. maddesi uyarınca, sosyal devlet, 

vatandaşların sosyal durumlarıyla, refahlarıyla ilgilenen, onlara asgari bir yaşam düzeyi sağlamakla kendini 

görevli sayan devlettir. Anayasanın 5. maddesinde de, ... Kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu 

sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette 

sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmak insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için 

gerekli şartları hazırlamak Devletin temel amaç ve görevleri arasında sayılmıştır.  … 2-Anayasa’nın 48. 

maddesinde düzenlenen “Çalışma ve Sözleşme Özgürlüğü”, Anayasanın “Temel Haklar ve Ödevler” başlıklı ikinci 

kısmının “Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler” bölümünde yer almaktadır. Buna göre, “Herkes dilediği alanda 

çalışma ve sözleşme hürriyetine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir. Devlet, özel teşebbüslerin milli 

ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını 

sağlayacak tedbirleri alır.” “Çalışma hakkı ve ödevi” başlıklı 49. maddesinde; “Çalışma, herkesin hakkı ve 

ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri 

korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını 

sağlamak için gerekli tedbirleri alır.” kuralı yer almaktadır. Anayasanın 13. maddesinde ise, “Temel hak ve 

hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve 

ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve 

laik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.” denilmektedir. Buna göre yasa koyucu, 

Anayasa’nın 48. maddesinde öngörülen, çalışma ve sözleşme özgürlüğünü, 49. maddede öngörülen çalışma hak 

ve ödevlerini, ancak 13. maddedeki nedenlerle sınırlandırabilir. …9.4.2007 günlü, 26488 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan ve 27.9.2006 günlü, 5547 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan, “AVRUPA SOSYAL ŞARTI’nda 

da; herkesin özgürce edinebildiği bir işle yaşamını sağlama fırsatına sahip olduğu, tüm çalışanların adil çalışma 

koşullarına ve güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarına sahip olma haklarının bulunduğu, herkesin sosyal refah 

hizmetlerinden yararlanma hakkına ve iş akdinin sona erdiği durumlarda korunma hakkına sahip olduğu 

belirtildikten sonra, iş akdinin sona erdiği durumlarda korunma hakkını düzenleyen 24. maddesinde; “Akit 

taraflar, çalışanların iş akdinin sona erdiği durumlarda korunma hakkının etkili bir biçimde kullanılmasını 

sağlamak amacıyla; a- tüm çalışanların, yetenekleri ya da davranışlarıyla bağlantılı olarak ya da işletmenin, 

kuruluşun ya da hizmetin işleyişinin gereklerine dayanarak, iş akitlerinin geçerli nedenler olmadan sona 

erdirilmemesi hakkını; b- iş akitleri geçerli bir neden olmaksızın sona erdirilen çalışanların yeterli tazminat ya da 

diğer uygun yardımlar alma hakkını tanımayı; taahhüt ederler. Bu amaçla akit taraflar, iş akdinin geçerli bir 

neden olmaksızın sona erdirildiğini düşünen çalışanın bağımsız bir organa başvurma hakkını güvence altına 

almayı taahhüt ederler.” kurallarına yer verilmek suretiyle yukarıda değinilen Anayasal hükümlere koşut 

düzenleme yapılmıştır. …Devlete çalışanları korumak, çalışma barışını sağlamak için tedbir almak 

yükümlülüğünü getiren Anayasanın 49. maddesi, Anayasanın 2. maddesinde ifadesini bulan “Sosyal Hukuk 

Devleti” ve “Hukuk Güvenliği” ilkeleri; istihdam şekilleri belirlenerek çalışma hayatının yasayla düzenlenmesini 

zorunlu kılmaktadır. Elbette temel bir insan hakkı olan çalışma hakkına ilişkin yasalarda, çalışma hakkını 

fonksiyonel kılacak yeterli düzenlemelere yer verilmesi; sınırlamaların da, Anayasanın 13. maddesine uygun 

biçimde, hakkın özüne dokunulmadan, ölçülülük ilkesine uygun yapılması gerekir. Çalışma hakkının varlığı, 

yeterli ölçüde iş güvencesi ve sosyal güvenlik hakkı tanınmasına bağlıdır. Haksız, keyfi işten çıkarmaya karşı 

hukuki korumayı ifade eden iş güvencesi ve sosyal güvenlik hakkını düzenlemeyen bir yasanın, çalışma hakkını 

koruduğundan söz etmeye olanak bulunmamaktadır. İş güvencesi ve sosyal güvenlik hakkını tanıyan, istihdam 

şekillerini yeterli biçimde tanımlayıp, düzenleyen yasal düzenlemelerle çalışma hakkı korunabilir”. (Sinerji) 

(Erişim. 04.03.2012) 
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desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını 

sağlamak için gerekli tedbirleri almak zorundadır (An m. 49). Kimse, yaşına, cinsiyetine ve 

gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz, küçükler ve kadınlar ile bedenî ve ruhî yetersizliği 

olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar. Dinlenmek, çalışanların hakkıdır 

(An m. 50).  Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak 

ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst 

kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına 

sahiptir. Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz (An m. 

51).  Ayrıca devlet ücrette adaletin sağlanmasıyla da yükümlü olup, 55. maddeye göre ücret 

emeğin karşılığıdır ve Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri 

ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için de gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.  

 Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğünü düzenleyen Anayasa’nın 11. maddesi hükmü 

gözetildiğinde, gerek kişi hak ve özgürlüklerine gerekse sosyal ve ekonomik hak ve 

özgürlüklere ilişkin belirtilen tüm maddelerin yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare 

makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kuralları olarak esas alınması 

ve yasal düzenlemeler yoluyla anayasal hak ve özgürlüklerin - koruma altına alınması 

gerekmektedir. Anayasal düzenlemeler nedeniyle -genelde bireyin, özelde ise çalışanın- şeref 

ve haysiyetine, maddi ve manevi varlığına karşı yöneltilecek her tür psikolojik taciz 

davranışının da Anayasal olarak ödev olarak engellenmesi ve psikolojik tacize maruz kalan 

çalışana yasal koruma yolları oluşturulması zorunludur. 

2. İş Kanunu Açısından 

 İş hukuku bir hizmet akdi ile bir işverene bağlı olarak çalışanları konu alan bir hukuk 

dalı
47

 olup, taraflar arasında mevcut iş ilişkisini sosyal adalet ölçülerine göre düzenlemekte
48

 

                                                           
47

 İş hukukunun her ne kadar bağımsız bir hukuk dalı olduğu kabul edilse de, iş hukuku klasik anlamda özel 

hukuk kamu hukuku ayrımına uymamakta, hem özel hem de kamu hukuku niteliği taşımaktadır. Ayrıca iş 

hukukunun özel prensipleri ile çelişmediği müddetçe iş ilişkisine borçlar hukukunun genel prensiplerinin de 

uygulanması söz konusu olacaktır (Esener, s. 3-4). 

İş Kanunu’nda (m. 2/1) iş sözleşmesinin kurucu unsuru olarak “bağımlılık” unsurundan bahsedilmiş ve diğer 

unsurlar olarak “ücret” ve ücret karşılığında “iş görme” edimine de yer verilmiştir (Centel, s. 9-11; Süzek, s. 211 

vd.). 
48

 Esener, s. 1; Ayrıca bkz. Mollamahmutoğlu, s. 2 vd. 

Çalışma hayatında, sadece işçi-işveren ilişkisinden söz etmek mümkün olmayıp, sosyal devlet ilkesi gereği 

devletin de bu ilişkiye müdahalesi bulunmaktadır. Devletin müdahale etme yetkisi ile birlikte iş ilişkilerinde işçi-
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ve sosyal devlet ilkesi gereği ekonomik açıdan güçlü işverene karşı, daha zayıf konumda 

bulunan işçinin korunması genel kabul görmektedir
49

.  Her ne kadar işçinin korunması ilkesi 

iş hukukuna hâkim bir ilke olarak karşımıza çıkmakta ve işçinin ruhsal, fiziksel, ekonomik, 

sosyal tüm sömürülere karşı korunması
50

 olarak ifade edilse de, gerek 1475 sayılı eski İş 

Kanunu’nda gerekse 4857 sayılı yeni İş Kanunu’nda işyerinde psikolojik tacize ilişkin 

doğrudan bir düzenleme bulunmamaktadır.  Ancak 4857 sayılı İş Kanunu’nun 1. maddesinde 

kanunun amacının işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma 

şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemek, olduğu 

belirtilmekte
51

 olup, bu maddeden hareketle işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına 

ilişkin hak ve sorumlulukları ihlâl eden psikolojik taciz içeren davranışların İş Kanunu ile 

sağlanan imkânlar çerçevesinde dolaylı da olsa hukuki bir yaptırıma tabi kılınması, psikolojik 

tacize maruz kalan işçinin korunması mümkün olmaktadır.  

 Bu düzenlemelerden ilkini, işçiyi gözetme borcunu düzenleyen 4857 sayılı İş 

Kanunu’nun 77. maddesi oluşturmakta olup, “İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve 

güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız 

bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla 

yükümlüdürler”
52

.   İşçiyi gözetme borcuna ilişkin benzer bir hükme Borçlar Kanunu’nun 

332/1. maddesinde (TBK m. 417) yer verilmiş olup, bu düzenleme gereği de işveren iş 

                                                                                                                                                                                     
işveren ve devlet arasında üçlü bir bağ bulunduğunu söylemek ve iş hukukunu bu üçlü ilişkiyi düzenleyen hukuk 

dalı olarak da tanımlamak mümkündür (Süzek, s. 3). 
49

 Yargıtay 9. HD, 23.09.2010, E. 2010/26372, K. 2010/25388, “İş Hukuku; işçi ve işveren ilişkisi de, işverenin 

sosyal ve ekonomik bakımından güçlü olması, işçinin korunması ve işçi lehine yorum ilkeleri dikkate alınarak, 

sözleşme hukuku alanından ayrılmış ve farklı kurallar getirerek gelişmiştir”.  Aynı yönde bkz. Yargıtay 9. HD, 

21.01.2010, E. 2009/46364, K. 2010/764. (Sinerji) (Erişim. 04.03.2012). 
50

 Mollamahmutoğlu, s. 11. İş hukukunun temel amacı işçinin korunması olup, bu temel amaç Anayasa’nın 2 ve 

49. maddelerinin bir gereğidir. Ancak bu ilke mutlak ve sınırsız değildir. Koruma ile bir taraftan sosyal devlet 

ilkesinin gerekleri yerine getirilirken, diğer yandan da ekonomik dengenin korunması gerekmektedir. Bu 

nedenle işçinin korunması ilkesi yanında işçi işveren ilişkilerinde hassas bir dengenin gözetilmesi, işyerinin 

ekonomik zorluklarının üretim ve verim gereklilikleri gibi bir takım unsurlarında dikkate alınması gerekmektedir.   

(Süzek, s. 15 ve 17). 
51

 Erdoğan, Mobbing, s. 326. 
52

 İş sağlığı ve güvenliği hukuku, çağdaş iş hukukunun en temel alanlarından birini oluştursa da, Türkiye’de iş 

sağlığı ve güvenliği açısından yeterli araştırmaların yapıldığını, iş sağlığı ve güvenliği politikalarının üretildiğini, 

sağlığı ve güvenliği sistemlerinin oluşturulduğunu ya da yasal düzenlemelerinin yapıldığını söylemek mümkün 

değildir (Akın, s. 211). 
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sözleşmesinin özel hallerinden ve mahiyetinden kaynaklanan durumlarda hakkaniyete göre 

gerekli tedbirleri almakla yükümlü kılınmıştır
53

. 

 İşverenin işçiyi koruma yükümü kapsamına işçinin hayat ve sağlığını, işçinin işyerine 

getirdiği eşyalarını koruma yükümlülüğü girmektedir
54

. Ancak işverenin yükümlülüğü bu iki 

koruma başlığı ile sınırlı olmayıp, işverenin sosyal güvenlik hukukundan ve iş hukukundan 

kaynaklanan iş kazasını ve meslek hastalıklarını bildirme, sigortalıları bildirme vs. şeklinde ek 

başkaca yükümlülükleri de bulunmaktadır
55

. İşverenin işçiyi koruma yükümlülüğü özellikle 

Borçlar Kanunu’nun 332. maddesinde düzenlenmiş ve madde çerçevesinde işverenin işçiyi 

işletme tehlikelerine karşı koruması ve işyerini sağlığa uygun koşullarda bulundurması 

gerekmektedir. Aksi halde işverene karşı borca aykırılıktan doğan zarardan dolayı –yasal 

koşulları olmuşsa- işçinin tazminat talep etme hakkı doğacaktır
56

.   

İşveren, işçinin kişilik haklarına saygı göstermek ve korumakla yükümlü olup, işçinin 

kişilik haklarının korunabilmesi, bedensel ve ruhsal bütünlüğünün, şeref ve haysiyetinin 

kişisel ve mesleki saygınlığının, genel olarak her tür temel hak ve özgürlüklerinin korunması 

ile yükümlü kılınmıştır
57

.  İşverenin, işçinin ruhsal sağlığının korunması işçinin gözetilmesi 

                                                           
53

 Bayram, s. 554. 
54

 İşçinin giyim ve görünüşü de işçinin kişiliğinin ve kendini ifade etmesinin bir aracı olup, koruma 

kapsamındadır (Aydın, s. 111). 
55

 Ulusan, s. 21-29.  

İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında işverenlerin hukuki ve cezai sorumlulukları bulunsa da, iş sağlığı ve 

güvenliğinin önemi henüz çalışanlarca ve işverenlerce tam olarak anlaşılamamıştır (Akın, s. 212). Konu hakkında 

ayrıntılı bilgi için bkz. Demir, s. 174 vd.  

Bir iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulunun oluşturulabilmesi için 3 şart aranmakta olup, 50 ve daha fazla işçi 

çalıştıran ve sanayiden sayılan bir işyerinde 6 aydan daha fazla bir süreli iş yapan işyerlerinin iş sağlığı ve 

güvenliği kurulunu oluşturmaları yasal zorunluluktur (İşyerleri İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Rehberi, s. 8) 
56

 Ulusan, s. s. 39-43. İşverenin işçiyi gözetme borcu, işçinin sadakat borcunun karşılığını oluşturmakta olup, 

işverenin geniş kapsamlı bir işçiyi gözetme borcu bulunmaktadır. Bu borcun kapsamına işçinin kişiliğini gözetme 

borcunu dışında, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alma borcu da girmekte ve işverenin işçiyi gözetme borcuna 

aykırı tutum ve davranışlarından doğan iş kazası veya meslek hastalıkları nedeniyle işçinin uğradığı bedensel ya 

da ruhsal zararların gerek maddi (BK m. 46 / TBK m. 54 ) gerekse manevi (BK m. 47 / TBK m. 56 ) tazmini söz 

konusu olacaktır (Süzek, s. 346 vd. ; Kılıç, s. 47 vd. ). 

Doktrinde farklı görüşler bulunsa da,  İşçiyi gözetme borcunun genellikle TMK m. 2’de ifade edilen objektif 

iyiniyet (dürüstlük) kuralından doğduğu ve hizmet sözleşmesinin tarafları arasında sözleşmeden kaynaklanan bir 

güven ve doğruluk ilişkisinin bulunması gerektiği kabul edilmektedir (Ulusan, s. 4 vd.) 
57

 Süzek, s. 346-347. Ancak işverenin, işçiye sağlık ve psikolojik test yapabilmesi, işçileri izleme, gözetleme ve 

üst-eşya araması yapabilmesinin mümkün olduğu kabul edilmektedir (Süzek, s. 347). 
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borcundan doğmakta ve ayrıca işçinin kişiliği ile onur ve saygınlığının korunması da gözetme 

borcu kapsamında sayılmaktadır
58

. 

  4857 sayılı İş Kanunu’nun 77. maddesi hükmüne açıklık getirmek üzere çıkarılan İş 

Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
59

 ve Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği 

Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
60

 bulunmakta olup, bu yönetmelik 

hükümlerine göre iş sağlığı ve güvenliği kurulunun oluşturulmasının zorunlu olduğu 

işletmelerde, çalışanın, psikolojik tacize maruz kalması halinde, iş sağlığı ve güvenliği 

kuruluna müracaat hakkı mevcuttur
61

. 

 İşçi ile işveren arasında mevcut iş ilişkisi sadakat borcunu gerektirmektedir. Sadakat 

borcu gereği, işçi iş akdinin ifası sırasında, işverenin menfaatlerini korumakla ve işvereni 

zarara uğratan davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür
62

. Bu nedenle işçilerin sadece işin 

yapılması ile ilgili değil, diğer çalışanlara karşı tutum ve davranışlarında da iyiniyetle ve 

sadakat borcuna uygun davranması, işvereni zarara uğratıcı, psikolojik taciz oluşturan 

davranışlardan kaçınması gereklidir. Aksine tutum, kanaatimize göre, psikolojik taciz 

uygulayan işçi açısından sadakat yükümüne aykırılık oluşturur ve İş Kanunu’nun 25. 

maddesine göre haklı sebeple fesih hakkı vermektedir. 

 Sadakat borcu, işçinin işverene karşı bazı olumlu davranışlarda (hırsızlığı, arıza ve 

eksikliği bildirme vs.) bulunmasını gerektirebilirken, işçinin bazı olumsuz davranışlarda 

bulunmamasını da (başka işçiye sataşmaması, kavga etmemesi, meslek sırrını açığa ifşa 

etmemesi vs.) içerebilir
63

. Bu kapsamda, işyerindeki bir ya da birkaç çalışana karşı uygulanan 

psikolojik taciz içeren davranışların veya uygulamaların olması halinde, psikolojik tacizi 

gören veya bilgi sahibi olan diğer çalışanların durumu derhal işverene bildirmeleri, işçilerin 

işverene bildirmeleri sadakat yükümlülüğünün bir gereği olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca 

                                                           
58

 Bayram, s. 556-557. 
59

 27 Kasım 2010 tarihli RG, S. 27768. 
60

 07 Nisan 2004 tarihli RG, S. 25426. 
61

 Bozbel/Palaz, s. 76-77; Bal, s. 63. İş sağlığı ve güvenliğini yerine getirmeyen işverene uygulanacak idari 

yaptırımlar için bkz. Kılıç, s. 141 vd. 
62

 Esener, s. 156; Tunçomağ/Centel, s. 98. Bir iş ilişkisinde sadakat borcu hem işveren hem de işçi açısından 

bulunmaktadır. İşveren açısından sadakat borcu, işçiyi gözetme borcu olarak ortaya çıkarken, işçi açısından ise 

işverene zarar verebilecek ticari, ekonomik ve mesleki bakımdan her tür davranıştan kaçınma borcunu doğurur 

(Süzek, s. 303). Yargıtay HGK, 22.09.2008, E. 2008/9-517, K. 2008/566, “…İş akdinin devamı süresince işçinin 

işverenle rekabet etmemesi sadakat borcu içinde yer alan bir yükümlülüktür”. (Sinerji) (Erişim.04.03.2012). 
63

 Demir, s. 129-130. 
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çalışanların, diğer çalışanlara karşı psikolojik taciz oluşturan, sataşma, sözlü-fiili 

davranışlardan da kaçınması da işçinin sadakat yükümlülüğü kapsamında değerlendirilecektir. 

 İşverenin işin görülmesine ilişkin vereceği talimatlar dışında, işçilerin işyerindeki tavır 

ve davranışlarını düzenleyen, işin görülmesi ile birebir bağlantılı olmasa da işyeri düzenin ve 

güvenliğinin sağlanmasına hizmet eden bir takım talimatları verme yetkisi de 

bulunmaktadır
64

. İşçi, işverenin vermiş olduğu gerek işin görülmesini gerekse işyerindeki 

davranışlarını düzenleyen talimatlarına uyma borcu bulunmaktadır. Ancak işçinin sadece 

hukuka uygun talimatlara borcu bulunmakta olup, işveren tarafından iş akdinin ifası dışında, 

hukuka aykırı ya da suç teşkil eden emir ve talimatlara uyma borcu doğal olarak 

bulunmamaktadır
65

. İşverenin işçi üzerindeki yönetim hakkının kanunen öngörülen 

düzenlemelere aykırı olarak kullanabilmesi mümkün olmayıp, ayrıca işverenin bu hakkını 

kullanırken iyiniyet kurallarına uygun bir şekilde kullanması gerekmektedir. Bu kapsamda 

işverenin, işçinin maddi-manevi bütünlülüğüne zarar verici davranışlardan, emir ve 

talimatlardan kaçınması, işçiyi gözetmesi, işçinin sağlığını ve güvenliğini tehlikeye 

düşürecek, zarara uğratacak durumları ortadan kaldırıcı önlemleri alması gerekmektedir. Aksi 

halde işverenin hem idari hem cezai hem de hukuki sorumluluğu doğacaktır
66

.  

                                                           
64

 İşverenin emir talimat verme yetkisinin genel olarak taraflar arasındaki iş akdinden doğduğu kabul 

edilmekteyse de, bu yetkinin iş akitlerinde açık bir yetkilendirmeden değil, taraflar arasında işverenin iş görme 

ediminin alacaklısı olmasından ve işin yürütümü için işçinin davranışlarını tek taraflı yönlendirebileceğinden 

dolayı zımnen bir anlaşmaya varıldığının kabulünden doğmaktadır (Süzek, s. 72). 
65

 Süzek, s. 72-78. Ancak işverenin emir ve talimat verme yetkisi sınırsız olmayıp, işverenin yönetim hakkının 

sınırlarını anayasa, yasa, bireysel ve toplu iş sözleşmeleri ve hukukun genel prensipleri oluşturmaktadır (Süzek, 

s. 75).  

Yargıtay 9.HD, 11.10.2010, E. 2009/27693, K. 2010/28547, “İşveren, ceza ve kamu hukuku hükümlerine aykırı 

talimatlar veremeyeceğinden, işçi bu nevi talimatlara uymak zorunda değildir. Bunun dışında işveren, isçinin 

kişilik haklarını ihlâl eden talimatlar veremez. Keza, Medeni Kanunu'nun 2'nci maddesinde düzenlenen hakkın 

kötüye kullanılması yasağı gereği, işveren dürüstlük kuralına aykırı talimatlar da veremez. Şu halde işveren, 

diğer işçilerin lehine fakat bir veya birkaç işçinin aleyhine sonuç doğuracak eşitsizlik yaratacak talimatlar 

veremeyeceği gibi işçiye eza ve cefa vermek amacıyla da talimatlar veremez. Buna göre, işveren talimat verirken 

eşit işlem borcuna riayet etmekle de yükümlüdür”. (Sinerji) (Erişim. 07.03.2012). 
66

 Aydın, s. 59-62. İş sağlığı ve güvenliği konusunda cezai sorumluluk doğuracak bir takım suçlar bulunmakta 

olup, bu suçları, özellikle iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmaması neticesinde meydana gelen ölüm ve 

yaralamalar olarak belirlemek mümkündür (Akın, s. 213; Demir, s. 177). 

İşverenin işçiyi gözetme borcunu gereği ya da hiç yerine getirmemesi halinde işyerinde meydana gelen ölüm, 

yaralanma veya meslek hastalığı durumlarında, işverenin işçiye (ya da koşulları oluşmuşsa yakınlarına) maddi-

manevi tazminat yükümlülüğü yanında, destekten yoksun kalma tazminatı ödeme yükümlülüğü doğmaktadır 

(Demir, s. 177 vd.). 
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 İş Kanunu açısından işyerinde psikolojik taciz durumunda uygulanabilecek bir diğer 

düzenleme olarak 24. ve 25. maddelerden söz etmek gerekmektedir. Kanunun 24. maddesi 

işçiye haklı sebeple fesih hakkı tanıyan halleri belirlerken, 25. madde ise işveren açısından 

haklı sebeple fesih hallerini düzenlemektedir. Her ne kadar maddelerde cinsel taciz
67

 açıkça 

düzenlenirken psikolojik tacize yer verilmemiş ve çalışanların, işyerindeki onur ve kişilik 

hakkının korunmasına ilişkin düzenleme yapılmamış olsa da, işyerinde psikolojik taciz ile 

karşılaşılması durumunda 24. ve 25. maddelerin 2. bentlerinde yer verilen  “Ahlak ve iyiniyet 

kurallarına uymayan haller ve benzerleri” düzenlemesi uygulama alanı bulacaktır. 

 İşçiye haklı sebeple fesih hakkı veren haller İş Kanunu’nun 24. maddesinin II. 

bendinde, “ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” başlığı altında ve 

örnekleyici şekilde sayılmış olup, bu yasa hükmünün işyerinde psikolojik taciz halinde 

kullanılabilecek bir düzenleme mevcuttur. Buna göre, “işveren işçinin veya ailesi üyelerinden 

birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya 

işçiye cinsel tacizde bulunursa” (m. 24/II-a), “İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine 

karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini 

kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine 

karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır 
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 İşyerinde cinsel taciz hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Bilgili, s. 4 vd.; Genç Arıdemir, s. 143 vd.; Savaş, s. 35 vd. 

Yargıtay 9. HD, 04.11.2010, E. 2008/37500, K. 2010/31544, “Avrupa Parlamentosu ve Konseyi cinsel tacizin 

önlenmesi konusunda 2002/73 sayılı Direktifte cinsel tacizi insan onurunu ihlâl etme amacına yönelen veya bu 

sonucu doğuran, istenilmeyen, her türlü cinsel nitelikte sözlü, sözlü olmayan veya cinsel nitelikte fiziksel ve özel 

olarak düşmanca, aşağılayıcı utandırıcı ve saldırgan bir ortam yaratan davranış olarak tanımlamıştır. Türk 

Hukukunda cinsel tacize ilişkin olarak kişilik değerlerine yapılan hukuka aykırı davranışların yaptırıma bağlandığı 

genel hükümler Borçlar Kanunu 47 ve 49. maddeleri, Medeni Kanun 24 ve 25. maddeleri, İş hukukunda ise 4857 

sayılı kanun 24/II-d maddesi mevcuttur.  İşçinin kişiliğinin korunmasına yönelik bir başka düzenlemede Borçlar 

Kanunu tasarısı 421. maddesindedir. Madde de <işveren hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak ve saygı 

göstermek, sağlığını gerektirdiği ölçüde gözetmek ve işyerinde ahlaka uygun bir düzenin gerçekleştirilmesini 

sağlamakla özellikle kadın ve erkek işçilerin cinsel tacize uğramamaları ve cinsel tacize uğramış olanların daha 

fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür> düzenlemesine yer verilmiştir. İşyerinde 

cinsel taciz derecesine varan davranışlara karşı işçinin korunması işverenin koruma yükümlülüğü içinde önemli 

bir yer tutar ve işçilere yönelik cinsel taciz işçinin kişilik haklarına karşı yapılmış hukuka aykırı bir davranıştır. 

Tacizin işyerinde gerçekleşmesi şart olmayıp işyeri dışında veya mesai saatleri dışında da olması mümkündür. 

4857 sayılı İş Kanunu 24/II-d bendine göre; işçinin diğer bir işçi veya üçüncü bir kişi tarafından cinsel tacize 

uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli tedbirlerin alınmaması işçi bakımından haklı fesih 

nedeni oluşturacaktır. İşverenin sorumluluğunun tespitinde işveren adına yönetim hakkını kullanan kimselerin 

yani işveren vekillerinin fail niteliğinde olduğu cinsel taciz vak’alarında işverenin sorumluluğu geniş biçimde tesis 

edilmelidir. Bu anlamda, İş Kanunu 2. maddesinde düzenlenen> işveren vekilinin bu sıfatla işçilere işlem ve 

yükümlülüklerinden doğrudan işveren sorumludur> hükmünün işverenin sorumluluğunun hukuki dayanağını 

oluşturduğu kabul edilmelidir”. (Sinerji) (Erişim. 01.03.2012). 
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isnad veya ithamlarda bulunursa” (m. 24/II-c), işçinin iş akdini haklı sebeple feshetme hakkı 

mevcuttur
68

. 

 İşverenin işçiye veya aile üyelerinden birine, 4857 sayılı İş Kanununun 24/II-b 

maddesinde öngörülen davranışlardan birinde bulunması  (sövme fiilini işlemesi, sarkıntılıkta 

bulunması vs.) halinde, şeref ve namusa dokunacak söz ve davranışlar fiilinin işveren veya 

işveren vekili tarafından gerçekleştirilmiş olması fark doğurmayacağı
69

 gibi, bu eylemlerin 

Türk Ceza Kanunu’na göre suç teşkil etmesi de şart değildir70
. Ancak bu davranışların Türk 

Ceza Kanunu’nda hüküm altına alınan şerefe karşı işlenen suçlar (TCK m. 125-131) ile cinsel 

dokunulmazlığa karşı suçları (TCK m. 102-105) oluşturması muhtemeldir
71

.  

 İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunması, gözdağı 

vermesi, işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirmesi, 

kışkırttırması, sürüklemesi, işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç 

işlemesi, işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnat veya ithamlarda bulunması 

hallerine ilişkin İş Kanunu’nun 24/II-c. maddesindeki düzenlemede, işverenin, işçisine ya da 

ailesine yöneltilebilecek fiziki ve sözlü saldırılara ilişkin bir düzenleme olup, işverenin işçinin 

ya da ailesi iyelerinden birinin kişilik haklarına tecavüz niteliği taşıyan davranışları haklı 

sebeple fesih nedeni olarak belirlemiştir. Bu bentteki davranışlarda bulunulması halinde 

işçinin haklı sebeple fesih hakkının kullanılabilmesi için bu eylemlerin Türk Ceza Kanunu’na 
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Yargıtay 9. HD, 16.12.2008, E. 2007/26159, K. 2008/33763, “4857 sayılı İş Kanununun 24/II-b maddesinde, 

işverenin işçiye veya aile üyelerinden birine hakaret etmesi, sövme fiilini işlemesi, sarkıntılıkta bulunması, işçiye 

4857 sayılı Yasanın 24/II-b maddesi uyarınca haklı fesih imkânı verir. Şeref ve namusa dokunacak söz ve 

davranışlar fiilinin işveren veya işveren vekili tarafından gerçekleştirilmiş olması fark doğurmaz. Bu eylemlerin 

Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil etmesi de şart değildir”. (Sinerji) (Erişim. 01.03.2012). 

 Yargıtay 9. HD, 16.12.2008, E. 2007/26159, K. 2008/33763, “4857 sayılı İş Kanununun 24/II-b maddesinde, 

işverenin işçiye veya aile üyelerinden birine hakaret etmesi, sövme fiilini işlemesi, sarkıntılıkta bulunması, işçiye 

4857 sayılı Yasanın 24/II-b maddesi uyarınca haklı fesih imkânı verir. Şeref ve namusa dokunacak söz ve 

davranışlar fiilinin işveren veya işveren vekili tarafından gerçekleştirilmiş olması fark doğurmaz. Bu eylemlerin 

Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil etmesi de şart değildir. Somut olayda, davacının iş akdinin feshedildiği nisan 

ayında davacıyla birlikte toplam 10 çalışanın iş akdinin sona erdirildiği, bunlardan sekizinin kendi isteği ile 

ayrıldığının beyan edildiği SSK kayıtlarından anlaşılmaktadır. İşyeri müdürünün neredeyse her gün yaptığı 

toplantılarda baskı ve hakaret içeren konuşmalar yaptığı, bordroya yansıtılmayan ücret teklif edildiği davacı 

tanıklarınca açıklanmış, tanık Erkan da bu nedenle kendisinin ayrıldığını beyan etmiştir. Bu durumda iş akdinin 

4857 sayılı Yasanın 24/II-b maddesi uyarınca davacı tarafından haklı olarak feshedildiğinin kabulü gerekir”. 

(Sinerji) (Erişim. 03.03.2012). 
69

 İşveren vekilinin bu sıfatla işçilere karşı işlem ve yükümlülüklerinden doğrudan işveren sorumludur (İş K. m. 

2).  
70

 Yargıtay 9. HD, 16.12.2008, E. 2007/26159, K. 2008/33763. (Sinerji) (Erişim. 03.03.2012). 
71

 Mollamahmutoğlu, s. 607; İşveren vekilinin de işveren gibi sorumlu olması hakkında bkz. Keser, s. 211. 
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göre suç teşkil etmesi de şart değilse de, yine bu davranışların suç oluşturacağı söylenebilir
72

. 
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 Mollamahmutoğlu, s. 609. 

Yargıtay 9. HD, 25.10.2005 E. 2005/17424, K. 2005/34527, “4857 sayılı İş Kanununun 24. maddesinin 1 bendi (a) 

alt bendinde yazılı olan koşullar yönünden feshin haklı olup olmadığının değerlendirilmesi gerekir. Davacı işçi bu 

yönde doktor raporu sunabilmiş değildir. Aynı nedenlerle Cumhuriyet savcılığına herhangi bir suç duyurusunda 

da bulunulmamıştır. Dosyadaki tanık beyanları da bu yönde yeterli görülmediğinden davacının iş sözleşmesinin 

feshinin haklı bir nedene dayanmadığının kabulü gerekir. 

KARŞI OY: 

Uyuşmazlık ölüm tehdidi altında olan işçinin ruh sağlığının bozulması nedeniyle 4857 sayılı İş Kanunun 24/I. 

Maddesine göre iş sözleşmesini feshedip feshedemeyeceği noktasında toplanmaktadır.  Ruhsal rahatsızlıkların 

bir hastalık olduğu konusunda bir tereddüt bulunmamaktadır.  

Alman Federal İş Mahkemesinin bir kararına göre, tıbbi anlamda hastalık bir tedaviyi gerekli kılan cismani ve 

ruhi durumdaki düzensizliklerdir. (BAG.0504 1976-5AZR 397/75-AP NR 40 zu E1 Lohn FG). Bir başka kararında 

da hem fiziki, hem de psikolojik hastalığı ifade etmiştir. (BAG.0610 1959-3AZR313/56AP NR 19 zu 14 Seh + 

Besch G) . Bu görüş Galnerr İnken tarafından da paylaşılmaktadır. (Bkz Fiebig /Gallner/Griebeling Mest+erd- 

Nügela/ Pfeiffer. Kündigungsschutzgesetz, Hand Kommentar 2. Auflage Baden- Baden200 4 S 269). Somut 

olayda davacının işten çıkarma nedenleriyle kendisinin ve ailesinin ölümle tehdit edildiği, oturumlarda dinlenen 

davacı tanıklarınca açıkça ifade edilmiş, özellikle sendika temsilcisi Metin Şahin tarafından doğrulanmıştır. Bu 

sorun İş Kanunu 24/1 de düzenlendiği gibi aynı yasanın 83/f.4 de de ele alınmıştır. Ortadaki somut durum 

karşısında yargıcın yasa maddesinin lafzından ziyade amacı göz önünde tutmalıdır. Katı yoruma gidilmemelidir.  

İşçinin sağlığının yakın ve acil bir tehlikeyle karşılaşması durumunda işçiye haklı fesih hakkı tanımak gerekir.  

Mahkemece yapılacak iş davacının kaldığı tehdit ve baskı karşısında ruhsal düzensizliğe uğrayıp 

uğrayamayacağı uzman bir tıp doktoru vasıtasıyla belirlemek oluşacak kanaate göre bir sonuca varmaktır.   

KARŞI OY:  

Davacı, iş akdini feshederken, 4857 sayılı yasanın 24/1-a maddesinde belirtildiği üzere, çalışma hayatını olumsuz 

yönde etkileyen olgular nedeni ile sağlığının bozulduğunu gerekçe olarak göstermiştir. Burada davacı tarafından 

kastedilen; ruh sağlığı ve iç huzurudur. Öte yandan anılan maddede belirtilen sağlığın olumsuz etkilenmesi 

hallerini, sadece fiziksel (Bedensel) rahatsızlık olarak dar manada algılamamak gerekir. İş Performansını 

doğrudan etkileyen koşullardan birisi de ruh sağlığıdır. Ruh sağlığının bozulması halinde de, işyerindeki verimlilik 

düşecektir. Bu olumsuz hal gerçekleştiğinde, iş akdini geçerli nedenle feshetmek, işveren lehine gelişen bir olgu 

olarak karşımıza çıkacaktır. (4857 S.K. nun 18nci maddesi). Bu süreç henüz gerçekleşmeden davacının olumsuz 

sağlık koşullarını gerekçe göstererek iş akdini kendisinin feshetmesinde ve işçilik haklarını işverenden talep 

etmesinde, ödenmediği için de, işbu davayı açmasında hukuki yarar mevcuttur ve zamanlaması da yerindedir. 

Davacının, işyerinde, ekonomik nedenlerle işten çıkartılan işçilerce telefon ve faksla tehdit edildiği her iki tarafın 

gösterdiği yeminli tanık anlatımları ile doğrulanmıştır. Üstelik işçilerin işten çıkarılma olaylarını protesto için 

sendikayı bastıkları yolundaki gazete haber kupürü de dosya içerisindedir. Kaldı ki, önemli sayıdaki işçinin işten 

çıkarılması, davalı işyerinin ve işverenlerinin ekonomi politikası neticesi olup, davacının buradaki rolü, sadece 

uygulayıcı konumunda olmasıdır. İşyerindeki görev ve sorumluluğu, tek başına karar almaya yeterli değildir. 

İşten çıkarma kararlarının uygulayıcısı olduğundan (işin niteliğinden) dolayı almış olduğu ölüm tehditleri nedeni 

ile sağlığı ve yaşamı tehlikeye girmiştir. Bu haliyle, 4857 S.K.nun 24/1-a maddesinde belirtilen şartlar, davacı için 

gerçekleşmiş bulunmaktadır.  Tüm bu olgulardan, normal şartlarda, bir erişkinin, söz konusu olayın boyutunu ve 

vahametini sezinleyip etkilenmesi ve oluşabilecek neticeyi öngörmesi mümkündür. Bu tehlikeye maruz kalan 

davacının bünyesinde oluşan korku, panik ve iç huzursuzluğuna bağlı olarak ruh sağlığının bozulması doğaldır. 

Ancak, davacının, aldığı tehdit ve hakaret telefonlarından ötürü, bozulan ruh sağlığının, akıl hastalığın ve veya 

akıl zayıflığı derecesine ulaşmasını da beklememek gerekir. Bu nedenle, davacının ruh sağlığının bozulma 

derecesini tespit için adli tıp veya uzman hekime başvurmaya gerek yoktu. Akıl zayıflığı veya akıl hastalığı 
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 Belirtilen davranışlar dışında İş Kanunu’nun 24/II. maddesinde belirtilen, işverenin 

sistematik ve yıldırma amacı ile işçinin ücretini ödemesi, işçinin ekonomik kayba uğramasına 

neden olacak şekilde ve ayrımcılık yaparak eksik iş vermesi, çalışma şartlarını uygulamaması 

gibi halleri de psikolojik taciz davranışı oluşturacak ve işçiye haklı sebeple fesih hakkı 

verecektir
73

. 

 İş Kanunu’nun 24/II-b. maddesinde belirtilen cinsel tacizin işyerinde psikolojik 

tacizden farklı bir nitelik taşıdığı, maddede belirtilen cinsel taciz davranışının cinsel bir amaç 

güdülürken, psikolojik tacizde cinsel bir amaç olmadığı, psikolojik tacizde işçinin kişiliğine, 

fiziksel ya da ruhsal bütünlüğüne yapılan saldırılar ile mağdurdan kurtulmanın amaçladığı 

belirtilmektedir
74

. Bu tespite tam olarak katılmak mümkün değildir. Zira bizimde katıldığımız 

görüşe göre mağdura yöneltilen cinsel taciz amaçlı bir davranışla, sadece mağdurun bedensel 

bütünlüğüne bir saldırıda bulunulmamakta, mağdurun fiziksel, ruhsal bütünlüğüne, kişilik 

haklarına da saldırıda bulunulmaktadır. Nitekim işyerinde cinsel taciz oluşturan davranışların 

sistematik olarak ve mağduru yıldırma amacı gütmesi halinde, cinsel taciz, işyerinde 

uygulanan psikolojik tacizin bir şekli olarak ortaya çıkmaktadır. Doğal olarak bir işyerinde 

meydana gelen her cinsel taciz davranışının psikolojik taciz amacı taşıdığını söylemek 

mümkün değildir. Hangi davranışın cinsel taciz hangi davranışın psikolojik taciz amaçlı cinsel 

taciz olduğu somut olayın koşullarına ve cinsel tacizin meydana gelmesinde işyerinin etkisine 

göre belirlenecektir
75

. Ancak bir işyerinde meydana gelecek cinsel tacizin psikolojik taciz 

amaçlı yapılması halinde de, failin –işyerinde psikolojik tacizin hukuki sonuçları yanında- bu 

davranışın Türk Ceza Kanunu açısından cezalandırılması söz konusu olacaktır.  

Ayrıca psikolojik tacize maruz kalan işçinin iş Kanunu’nun 24/II. maddesi uyarınca 

derhal iş akdini feshetme hakkı yanında, bu şekilde iş akdini fesheden işçinin 4857 sayılı İş 

                                                                                                                                                                                     
derecesine ulaşmayan sağlık şikâyetlerine bağlı olarak yapılacak sağlık kontrollerinde <Sağlamdır> raporu 

verildiğinde, davacının aldığı tehditlerden ötürü yaşamının etkilenmediği ve sağlığının bozulmadığından söz 

edilemez. Bu nedenle sonucuna itibar edilemeyecek sağlık incelemesine girişmek yerinde olmayacaktır”. (Sinerji) 

(Erişim. 07.03.2012). 
73

 İşverenin, işçinin ücretini ödemesi, eksik iş vermesi hallerinin ekonomik zorluklardan kaynaklanması halinde 

psikolojik tacizden bahsetmek mümkün olmayacaktır. 
74

 Mollamahmutoğlu, s. 611. 
75

 Savaş, s. 40; Mollamahmutoğlu, s. 611. 
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Kanunu’nun 120. madde atfı ile halen yürürlükte bulunan 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. 

maddesine göre kıdem tazminatı talep hakkı saklıdır
76

. 

 İş Kanunu’nun 24. maddesinde işçiye haklı sebeple fesih hakkı tanıyan imkân, 

kanunda belirtilen tutum ve davranışların işçi tarafından işverene ya da işverenin bir diğer 

işçisine karşı yöneltilmesi halinde İş Kanunu’nun 25. maddesiyle işverene de tanınmıştır. 

Buna göre, işçinin, işverene ya da onun aile bireylerinden birine ya da başka işçisine 

sataşması halinde İş Kanunu’nun 25/II-d. maddesi gereği işverenin, işçisinin iş akdini haklı 

sebeple fesih hakkını doğuracaktır. 25/II-d. maddesinde belirtilen sataşma işçi açısından özel 

bir yükümlülük halini oluşturmakta olup, İş Kanunu’nun 24/II-c. maddesindeki düzenleme ile 

aynı amaçla kullanılmıştır. Buradaki sataşma ile de işverenin ya da ailesinin veyahut işverenin 

bir diğer çalışanının fiilen ya da sözle rahatsız edilmesi, kişilik haklarına tecavüz söz 

konusudur
77

. Bu madde kapsamında, işçinin işverene, aile üyelerinden birine ya da bir diğer 

işçiye karşı yönelttiği davranışların, psikolojik tacizin unsurlarını oluşturması durumunda, İş 

Kanunu’nun 25. maddesinde öngörülen haklı sebeple fesih hakkı
78

 işveren tarafından 

kullanılabilecektir. 

Yine 25. madde kapsamında işçinin iş akdinin devamı sırasında, doğruluk ve sadakat 

ilkesine uymayan tavır ve eylemlerinin psikolojik taciz amacı ile yapılması, işverenin 

menfaatlerini bu şekilde tehlikeye sokması halinde de işverenin haklı sebeple fesih hakkını 

kullanabilmesi söz konusu olabilecektir
79

.  

   İş Kanunu’nun 25. maddesinde yer verilen işçinin kusuru ile iş güvenliğini tehlikeye 

düşürmesi ya da hatırlatıldığı halde görevini yapmamakta ısrar etmesi gibi diğer 

düzenlemelerde mevcut davranışların da psikolojik taciz amaçlı kullanılması halinde de 

işverenin iş akdini feshetmesi mümkün olacaktır. 

                                                           
76

 Bayram, s. 564. 
77

 Mollamahmutoğlu, s. 625. 
78
 Yargıtay 9.HD, 26.02.1988, E. 1988/226, K. 1988/1719, “Aşçı yardımcısı olan davacının aşçıbaşını itham edici 

söz ve hareketlerde bulunduğu, işçiler arasında yemeğin kötü çıktığı şeklinde haber yaydığı anlaşılmaktadır. Bu 

durum işverene bildirimsiz ve tazminatsız fesih hakkı veren işverenin başka işçisine sataşma halini 

oluşturur”.(Sinerji) (Erişim. 07.03.2012). 
79

Sadakat ve dürüstlük kuralına uymayarak, psikolojik taciz oluşturabilecek duruma,  işçinin giriş ve çıkışlarda 

taciz amaçlı aranması, işçinin işe giriş ve çıkışlarının taciz amaçlı engellenmesi ve bu şekilde işyeri servisinin 

hareket etmesi sağlanarak işçinin ulaşım ve ekonomik açısından sık sık zor durumda bırakılması kanaatimize 

göre örnek verilebilir. 
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   Ayrıca İş Kanunu’nun 24 ve 25. maddelerde gösterilen ahlak ve iyiniyet kurallarına 

uymayan hallere (ki bu hallere psikolojik taciz uygulamakta dâhildir) dayanarak işçi veya 

işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisinin kullanılması halinde, bu haller 

sebebiyle işçi yahut işverenin haksız fesih yapan diğer taraftan tazminat hakkı da 

bulunmaktadır (İş K. m. 26/2). 

 Belirtilen İş Kanunu maddelerindeki hususlar dışında işyerinde işçiler arasında eşitlik 

ilkesini bozucu ayrımcılık yapan uygulamalarla da psikolojik taciz uygulanması söz konusu 

olup, bu durumda ise İş Kanunu’nun 5. maddesinde yer verilen eşitlik ilkesinden hareketle, 

psikolojik tacize maruz kalan işçinin talep hakkı doğmaktadır.   

 Türk iş hukukunda eşitlik ilkesinin dayanağını Anayasa’nın 10. maddesi 

oluşturmaktadır
80

. Bir işyerinde eşit haklara ve fırsatlara sahip olma anlamına gelen eşitlik 

ilkesi, aynı zamanda işçiler açısından (hukuka uygun olmak koşuluyla) eşit uygulamalara ve 

külfetlere katlanmayı gerektirmektedir. İşverenin, yönetim hakkını kullanırken bu koşullarda 

eşitlik ilkesini gözetmesi ve işçiler arasında ayrımcılığa yol açacak keyfi davranışlardan 

kaçınması zorunludur
81

. Ancak eşitlik ilkesinin çalışanlar arasında gözetilmesi durumunda, 

                                                           
80

 Mollamahmutoğlu, s. 541. Ancak bu eşitlik, mutlak bir eşitlik anlamına gelmemekte, aynı koşullardaki 

çalışanlar arasındaki eşitlik esas alınmaktadır. Zira çalışanlar arasında çalışma gücü, sağlık, yaş vs. açısından 

farklılıklar bulunabilir (Demir, s. 159).  

Anayasa Mahkemesinin 18.10.2005, E.2003/7, K.2005/71, “Anayasa’nın 10. maddesinde yer alan “Kanun 

önünde eşitlik” ilkesi ile herkesin, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri 

sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğu vurgulanmıştır. Anayasa’nın bu hükmü ile aynı 

hukuksal durumda olan kişilerin aynı kurallara bağlı tutulacağı, değişik hukuksal durumda olanların ise değişik 

kurallara bağlı tutulması gerektiği kabul edilmiştir. Anayasa Mahkemesinin pek çok kararında vurgulandığı gibi 

yasa önünde eşitlik ilkesi, herkesin her yönden aynı kurallara bağlı olacağı anlamına gelmemekle birlikte, 

yasaların uygulanmasında birbirinin aynı durumda olanlar ayrı kuralların uygulanmasını ve ayrıcalıklı kişi ve 

toplumların yaratılmasını engellemektedir. Kimi yurttaşların haklı bir nedene dayanılarak değişik kurallara bağlı 

tutulmaları eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmamakta, hatta bunların durumu ve konumlarındaki özellikleri, kimi 

kişi ya da topluluklar için değişik kuralları ve değişik uygulamaları gerekli kılmakta, özelliklere ve aykırılıklara 

dayandığı için haklı olan nedenler, ayrı düzenlemeyi aykırı değil, geçerli kılarsa da, aynı durumda olanlar için 

ayrı düzenleme aykırılık oluşturur. Anayasa ile eylemli değil “hukuki eşitlik” amaçlanmaktadır. Anayasanın 

öngördüğü eşitlik ilkesinin çiğnenmemesi için, aynı hukuksal durumlar aynı, ayrı hukuksal durumların ayrı 

kurallara bağlı tutulması gerekmektedir. Başka bir anlatımla, kişisel durumları ve nitelikleri özdeş olanlar 

arasında, konulan kurallarla değişik uygulamaların yapılmaması gerekmektedir…”. 

(http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=manage_karar&ref=show&action=karar&id=2040&content=) 

(Erişim.06.03.2012). 
81

 Mutlak eşitlik ancak şekli bir eşitlik niteliği taşıyan, ırk, etnik köken, cinsiyet, cinsel tercihler din ve felsefi 

inanç, siyasi düşünce gibi konularda olabilir. İşverenin işyeri düzenlemeleri kapsamında yapacağı 

düzenlemelerde farklılık olması ya da farklı iş gruplarında bulunan, farklı işi yapan kişilere farklı muamelede 

bulunması, muamelenin keyfiyet taşımaması halinde mümkün olacaktır (Mollamahmutoğlu, s. 537-538). 

http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=manage_karar&ref=show&action=karar&id=2040&content
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işçinin kişilik haklarının korunması sağlanmakta, işveren, işçinin maddi-manevi varlığına, 

sağlık ve beden bütünlüğüne, şeref ve haysiyetine eşit koşullarda saygı göstermektedir
82

. 

Esas olarak çalışanlara uygulanan psikolojik taciz, bir işyerinde bariz bir ayrımcılık 

anlamına gelmekte olup, ayrımcılık amacı güden psikolojik taciz davranışları kimi zaman 

cinsiyet, ücret, yaş ayrımcılığı olarak ortaya çıkarken kimi zaman da din, ırk ya da kültürel 

farklılıklar temelinde ayrımcılık veya örgütsel adaletin çalışanlara farklı uygulanması, bilgi 

paylaşımından kaçınılması vs. şeklindeki ayrımcılık olarak meydana gelmektedir
83

.  

Gelişmiş ekonomilerde farklı niteliklere sahip kişilerin işyerlerinde çalıştırılması, 

çalışılan işyeri/örgüt açısından yetenek ve niteliklerde zenginlik şeklinde algılanırken, 

ekonomik gelişmişlik düzeyinin ve koşullarının yetersiz olduğu örgütlerde kişilerde mevcut 

farklılıklar bir tehdit olarak algılanmakta
84

 ve psikolojik tacize neden olmaktadır.  

İşyerinde psikolojik taciz niteliği taşıyan eşitlik ilkesine aykırı, bazı ayrımcılık 

uygulamaları ise bazen işyeri politikalarından (rekabet ve verimliliği artırma amaçlı), bazen 

de diğer çalışanların tutum ve davranışlarından (kıskançlık, rekabet, terfi beklentisi vs.) 

kaynaklanmakta, çalışanlar örgüt içerisinde bilinçli bir şekilde soyutlanmaya ya da yetersiz 

koşullarda çalışmaya zorlanmaktadır
85

.  

 Ayrımcılık yasağının ve eşitlik ilkesinin psikolojik taciz dâhil olmak üzere herhangi 

bir hukuka aykırı davranış ile ihlâli halinde, işçinin işverene müracaat ederek, kusur 

sorumluluğu (culpa in conrahendo) gereği ayrımcılık yasağı uygulaması nedeniyle yoksun 

kaldığı kârı ve dört aya kadar ücret tutarında ayrımcılık tazminatını (İş K. m. 5/VI), bunlar 

dışında uğradığı başkaca maddi ve manevi zararın para olarak karşılığını talep etmesi 

mümkündür
86

. Ayrıca İş Kanunu’nun 5. maddesindeki eşit davranma borcunun ihlâli, işçiye 

m. 24/II gereği derhal fesih hakkı vermektedir
87

. 

                                                           
82

 Kaya, Eşitlik, s. 51-58. 
83

 Demirel, s. 71 vd. Çok zaman kaba bir benzetme veya ağız alışkanlığı ile kullanılan ifadeler (saçı uzun aklı kısa, 

elinin hamuru ile erkek işine karışmak gibi), işyerinde kadın çalışanın erkek çalışana hizmete zorlanması (görev 

tanımı dışındaki çay getir götür, bulaşık ya da temizlik işleri gibi) kadın çalışan açısından psikolojik taciz 

oluşturacağı gibi, bu söz ve davranışların aynı zamanda cinsiyet temelinde yapılan bir ayrımcılık oluşturması da 

söz konusudur (Bal, s. 101).  
84

 Demirel, s. 72. 
85

 Demirel, s. 67; Ayrıca bkz. Keser, s. 211. 
86

 Demir, s. 161. 
87

 Bayram, s. 560-561; Tunçomağ/Centel, s. 134 vd.  
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Ayrımcılık yasağı ve eşitlik ilkesi kapsamında değerlendirilmesi gereken bir husus ise, 

işyerlerinde işverenin yönetim hakkına dayanarak yapmış olduğu kapı denetimi ve üst ya da 

eşya (dolabının, masasının ya da çantasının) aramalarıdır. Bu arama ve denetimler çalışanın 

kişilik haklarına açık bir müdahale olduğu gibi, Anayasa’nın özel yaşamın gizliliğine ve 

kimsenin üst ve eşyasının aranamayacağına ilişkin hükümleri ile Türk Medeni Kanunu’nun 

23-24. maddesinde düzenlenen kişilik haklarına müdahale teşkil etmekte
88

, psikolojik taciz 

için çok zaman oldukça uygun bir zemin sağlamaktadır. İşyerinde üst ve eşya araması ile kapı 

denetimlerinde, sadece işçinin kişisel haklarına, Anayasal temel hak ve özgürlüklere saldırıda 

bulunulmamakta, kanaatimizce ceza hukukunun temel ilkeleri de aykırı işlem yapılmaktadır. 

Nitekim ceza hukukunda geçerli olan aleyhe beyanda bulunma yasağı ve hepsinden önemlisi 

masumiyet karinesi gereği, kimsenin işverenin üstün menfaatinin bulunduğu iddiasıyla 

üstünün ve eşyalarının –kanunca yetkili kılınmamış kişilerce
89

- aramasının yapılması 

                                                                                                                                                                                     
İş Kanunu’nun 5. maddesinde açıkça düzenlenen ve yaptırıma bağlanan eşit davranma borcunun ihlâli 

durumunda işçinin 4 aylık dört aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı 

haklarını da talep edebilir. Ancak psikolojik taciz edici davranışı işçi ispat etmekle yükümlüdür. Ancak, işçi bir 

ihlâlin varlığı ihtimalini güçlü bir biçimde gösteren bir durumu ortaya koyduğunda, işveren böyle bir ihlâlin 

mevcut olmadığını ispat etmekle yükümlü olur (m. 5). 

Yargıtay 9. HD, 29.12.2010, E. 2009/913, K. 2010/41802, “Eşit davranma borcuna aykırılığı ispat yükü işçide 

olmakla birlikte işçi ihlâlin varlığını güçlü biçimde gösteren bir delil ileri sürdüğünde aksi işveren tarafından 

ispatlanmalıdır. Mahkemece işin esasına girilerek sonuca gidilmesi gerekir”. (Sinerji) (Erişim. 02.03.2012). 
88

 Süzek, s. 302-303.  
89

 Hukukumuzda, kişiler üzerinde zor kullanma yetkisi 2559 sayılı Polis Vazife Salahiyet Kanunu’nda (yasada 

aranan koşulların bulunması halinde) durdurma ve kimlik sorma yetkisi (m. 4/A), parmak izi ve fotoğrafların 

kayda alınması (m. 5), önleme araması yapma (m. 10-15), zor ve silah kullanma yetkisi (m. 17-28) 

düzenlenmiştir. Ayrıca Kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine 

getirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemek amacı ile 10.06.2004 tarihinde çıkarılan Özel Güvenlik 

Hizmetlerine Dair Kanun (RG yayın tarihi. 26.04.2004, RG Sayı, 25504) çıkarılmıştır. Bu kanunda özel güvenlik 

görevlilerinin yetkileri, koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, 

bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme, 

Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde 

kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya 

benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme, Ceza Muhakemesi Kanununun 90 ıncı maddesine göre yakalama, 

görev alanında, haklarında yakalama emri veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama, Yangın, 

deprem gibi tabii afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme, hava 

meydanı, liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, 

bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme, 

genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da 

suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma, terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı 

emanete alma, kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama, 

olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Muhakemesi Kanununun 168 inci maddesine göre yakalama, 

Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 nci maddesine, Türk Ceza Kanununun 24 

ve 25 inci maddelerine göre zor kullanma (m. 7), olarak belirlenmiştir. 
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mümkün değildir
90

. Zira yine şahsi kanaatimize göre üst araması ile aranan kişiye örtülü bir 

suç isnadında bulunulmakta ve kişi açısından masumiyet karinesi zedelenmekte, kişilik 

haklarının ihlâli anlamına gelmektedir. 

 İşyerinde psikolojik taciz nedeniyle çalışanda ortaya çıkan rahatsızlık hallerinin 5510 

sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında meslek hastalığı sayıp 

sayılmayacağı hususunun da değerlendirilmesi gerekmektedir.  

  İş Kanunu’nda meslek hastalığı kavramı tanımlanmamış olup, tanım   “Meslek 

hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple 

veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya 

ruhsal özürlülük halleridir” (m. 14) şeklinde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu’nda yapılmıştır.  

 Kanunun yapmış olduğu tanım esas alındığında, işyerinde psikolojik taciz nedeniyle 

çalışanda ortaya çıkan bedensel veya ruhsal özürlülük halinin mesleki bir hastalık sayılmasına 

kanaatimizce bir engel bulunmamaktadır. Ancak kanun ekinde mevcut meslek hastalığı 

listesinde psikolojik taciz kaynaklı hastalıklara yer verilmemektedir. 

 Yargıtay tarafından meslek hastalıklarına ilişkin verilen kararlarda ise meslek 

hastalığının işyerinde çalışılan süre içinde meydana çıkması ve arada illiyet bağının 

bulunması
91

, hastalığının oluşumuna, işverenin kastı veya işçilerin sağlığını koruma ve iş 

güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareketi veyahut suç sayılabilir bir hareketinin 

neden olması
92

 gibi unsurların esas alındığı görülmektedir.  

 Psikolojik taciz nedeniyle çalışanda meydana gelen ruhsal hastalıklarının meslek 

hastalığı sayılması halinde, çalışanın meslek hastalığından kaynaklanan ve 5510 sayılı 

Kanun’un 16. maddesinde sağlanan sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici 

                                                           
90

 İşyerinde üst ve eşya araması yapılmasının, TMK m. 23-24’e aykırılık oluşturmayacağı, işyerinin korunmasının 

kişilik haklarından daha üstün nitelikte olduğu ve kamusal yararın bulunduğu gerekçesi ile işçinin rızası 

aranmaksızın dahi yapılabileceği kabul edilmektedir (Süzek, s. 302-303).  

Bu görüşe karşılık işçinin rızası alınmaksızın ya da objektif iyiniyet (dürüstlük) kuralı ve iş kolundaki teamülün 

bunu gerektirmesi dışında, işçinin süt ve eşya aramasının yapılamayacağı, kişilik haklarına müdahale anlamına 

gelen bu aramaların insan hak ve onurunu zedelemeksizin yapılması gerektiği de ileri sürülmektedir (Demir, s. 

127). 
91

 Yargıtay 10. HD, 16.02.1982, E. 1982/444, K. 1982/903 (Erdoğan, Mobbing, s. 334). 
92

 Yargıtay 10. HD, 21.03.2006, E. 2006/760, K. 2006/3090 (Erdoğan, Mobbing, s. 334). 
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iş göremezlik ödeneği verilmesi, sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması gibi 

haklardan faydalanması mümkün olacaktır. 

 Çalışanların, iş kanununa aykırı uygulama yapılması, ayrımcılığa uğramaları ya da iş 

sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmaması hallerinde işvereni Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı’na şikâyet etmeleri mümkündür
93

.  

 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde, diğer çalışanlara karşı psikolojik taciz uygulayan 

çalışana karşı işverenin uyarı, kınama, nakil, tazminat ya da fesih gibi yaptırımlar uygulaması 

da mümkündür
94

.   

3. Borçlar Kanunu Açısından 

 Psikolojik tacize neden olan ve işyerinde uygulanan kusurlu ve hukuka aykırı şekilde 

veya kusur
95

 ya da hukuka aykırılık olmasa dahi ahlaka aykırı davranışlar çok zaman çalışanın 

ya da daha doğru bir ifade ile mağdurun sadece kişilik haklarına ve özel hayatın gizliliğini 

yapılan bir saldırı olmayıp, mağdurun anayasal bir hak olan çalışma özgürlüğü önünde de bir 

engel teşkil etmektedir.  Bu nedenle psikolojik taciz oluşturan hukuka aykırı davranışın ya da 

sözün, mağdurun kişilik haklarını ihlâl etmesi halinde mağdurun Borçlar Kanunu hükümlerine 

göre uğramış olduğu hem cismani zarar (BK m. 47-TBK m. 56 ) için hem de ruhsal zarar ve 

kişilik haklarının ihlâli için (BK m. 49-TBK m. 58 ) manevi tazminat
96

 talep etme hakkı 

                                                           
93

 Yücesoy/Demir, s. 6. 

Başvurular Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü’ne veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Teftiş Kurulu’na (Ankara) şahsen veya posta yoluyla yapılabileceği gibi,  internet üzerinden ya da Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik İletişim Merkezine (ALO 170) veya Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) telefonla ihbar 

şeklinde de yapılabilmektedir (Yücesoy/Demir, s. 70). 
94

 Bozbel/Palaz, s. 75-76. 
95

 BK m. 49’daki kusurun rolü için bkz. Ünal, M., s. 419 vd. 
96

 Manevi tazminata yol açan haller için bkz. Ünal, M., s. 407. 
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mevcuttur
97

. Ayrıca psikolojik tacizden kaynaklanan sözleşmeye aykırılık nedeniyle uğranılan 

zararın tazmini yoluna (BK m. 96 vd.-TBK m.112) da gitmek mümkündür
98

. 

 İşyerinde uygulanan psikolojik taciz, Borçlar Kanunu açısından öncelikle haksız fiil 

oluşturmakta ve haksız fiillerden doğan borçlar
99

 Borçlar Kanunu’nun m. 41 ve devamı 

maddelerinde (TBK m. 49) -dar bir anlamda- düzenlenmektedir. Ancak haksız fiil kavramını 

taraflar arasında bulunan bir hukuki ilişkiden doğan borca aykırılık şeklinde geniş bir şekilde 

tanımlamak taraf menfaatleri açısından daha yerinde olacaktır
100

.  

 Borçlar Kanunu’nun 41. (TBK m. 49) maddesine göre, kusurlu ve hukuka aykırı bir 

fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür
101

. Ayrıca zarar verici fiili 

yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlaka aykırı bir fiille başkasına kasten zarar 

verenin de bu zararı gidermesi gerekmektedir. Mevcut yasal düzenlemeye göre bir işyerinde, 

kusurlu ve hukuka aykırı şekilde veya kusur ya da hukuka aykırılık olmasa dahi ahlaka aykırı 

şekilde bir diğer çalışana psikolojik taciz uygulayarak zarar veren kişinin, zarar verdiği-taciz 

uyguladığı kişinin hakkaniyet gereği uğradığı maddi ve manevi zararlarını gidermesi 

gerekmektedir
102

.  

                                                           
97 Ruh ve beden bütünlüğünün zedelenmesi nedeniyle açılabilecek maddi tazminat davaları;  

1-Çalışma gücünün azalması veya bütünüyle ortadan kalkması nedeniyle doğan zararlar,  

2-Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan zararlar,  

3-Tedavi giderleri ve uğranılan diğer zararlar, oluşturmaktadır (Ulusan, s. 144-147). Beden bütünlüğünün 

ihlâlinden doğan manevi tazminat talepleri için bkz. Bal, s. 35 vd.    

Çalışma gücü, “kişinin ruhsal ve zihinsel yeteneklerine bağlı olarak ortaya çıkan verimliliği” olarak tanımlamak 

mümkündür (Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 815-816’dan naklen Ulusan, s. 145).  
98

 Bal, s. 106-107. Tüm bu maddi ve manevi tazminat talep hakkı yanında, mağdurun İş Kanunu’nun 24 ve 25. 

maddeleri gereği haklı sebeple fesih hakkı ile birlikte yine İş Kanunu’nun 26. maddesi gereği tazminat talep 

etme hakkı da mevcuttur.  
99

 Haksız fiillerden kaynaklanan sorumluluk için BK m. 41’e (TBK m. 49) göre, hukuka aykırı fiil, zarar, kusur ve 

illiye olarak dört unsur aranmaktadır. Kusura dayanan sorumluluğun şartları için bkz. Oğuzman/Öz, s, 491 vd.  
100

 Reisoğlu, s. 160; Ulusan, s. 127. 
101

 Bk m. 41’de bahsolunan hukuka aykırılığı kusur sorumluluğu ile karıştırılmaması gerekmektedir.   Maddede 

öngörülen hukuka aykırılık, psikolojik taciz ile ortaya konulan eylem ya da işlemin var olan bir hukuk kuralına 

aykırılığı olup, ayrıca bu işlem ya da eyleme ilişkin failin ortaya koyduğu iradi bir davranışın bulunması koşulu 

aranmamaktadır (Oğuzman/Öz, s. 493). 
102

 Reisoğlu, s. 167. Borçlar Kanunu m. 41 anlamında haksız fiil sorumluluğu kapsamında maddi ve manevi 

tazminat talep edebilmek için, öncelikle sorumlu tutulacak kişinin hukuka aykırı bir fiilinin bulunması ve bu 

hukuka aykırı fiil neticesinde psikolojik tacize maruz kalan kişinin maddi malvarlığında ya da manevi durumunda 

bir zararın oluşması gerekmektedir. Ayrıca, zararın tazminin talep edilebilmesi için de hukuka aykırı psikolojik 

taciz eylemi ile eylemden doğan zarar arasında uygun illiyet bağının olması da aranan bir diğer unsurdur 

(Oğuzman/Öz, s. 492-493 ve 514 vd.). 
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 Ayrıca İşçi ile işveren arasındaki mevcut hukuki ilişkinin sözleşmesel bir ilişki
103

 

olduğu gözetildiğinde,  mevcut iş sözleşmesi nedeniyle işçi açısından psikolojik bir taciz 

nedeniyle doğacak bir zararın giderilmesinde, işverenin işçiye karşı üzerine düşen 

yükümlülükleri hiç ya da gereği gibi yerine getirmediği (psikolojik tacizi engellemediği ya da 

kendisinin taciz uyguladığı) durumlarda,  doğan zararlardan dolayı işverenin işçiye karşı 

sözleşmesel bir sorumluluğu bulunmaktadır
104

. İşveren bu sorumluluktan kurutulabilmek için 

Borçlar Kanunu’nun 96. maddesinde göre işçinin zararının doğumundan dolayı kendisine bir 

kusur yüklenemeyeceğini ispatlamak zorundadır. İşverenin sorumluluğunun kapsamını 

Borçlar Kanunu’nun 332. maddesi (TBK m. 417) ve İş Kanunu’nun 77. maddesinde mevcut 

yükümlülükleri oluşturmaktadır. İşveren belirtilen maddelerde öngörülen bu yükümlülüklerini 

tam ve eksiksiz yerine getirdiğini ispat etmek etmedikçe sorumluluktan kurtulamayacaktır
105

. 

 Sözleşmeye aykırılıktan dolayı işverenin sorumlu tutulabilmesi için işverenin 

öncelikle iş sözleşmesine aykırı olarak, çalışandan bir takım taleplerde bulunması veya 

yükümlülüklerini gereği gibi ya da hiç yerine getirmemesi koşulu aranmaktadır
106

. Bu 

kapsamda işyerinde psikolojik tacizi engellemeyen veya psikolojik tacizi uygulayarak işçiyi 

gözetme yükümüne ve dürüstlük kuralına (TMK m. 2) aykırı davranan işverenin, iş 

sözleşmesinden kaynaklanan bir sorumluluğunun doğması muhtemeldir. Bir çalışanın 

diğerine psikolojik taciz uygulamasını engelleyemeyen işveren gözetim ve koruma yükümünü 

gereği gibi yerine getirememiş demektir. Bu durumda çalışanının bedensel ve ruhsal 

bütünlüğünü koruyamayan işverene karşı, kişilik hakları ihlâl edilen çalışanın hem maddi hem 

de manevi tazminat davası açması kanaatimizce mümkündür
107

.  

   Taraflar arasında mevcut iş sözleşmesinden doğan işverenin sorumluluğuna karşılık, 

işçinin de Borçlar Kanunu’nun 321. maddesinden (TBK m. 396) kaynaklanan özen borcu
108

 

                                                           
103

 Hizmet sözleşmeleri (iş akdi) sadece 4857 sayılı İş Kanunu’nun değil, Borçlar Kanunu’nun da konusu tekil 

etmekte olup, kanunda işçinin işverene bağlı olarak belirli veya belirli olmayan süreyle iş görmeyi ve işvereninde 

ona zamana ve veya yapılan işe göre ücret ödemeyi taahhüt ettiği sözleşme (BK m. 313/1-TBK m. 393/1) 

şeklinde kanuni tanımı yapılmıştır. Borçlar Kanunu’nda yapılan bu tanımda da, İş Kanunu (m. 2/1) ile aynı 

şekilde, sözleşmenin kurucu unsuru olarak “bağımlılık” unsurundan bahsedilmiş ve diğer unsurlar olarak “ücret” 

ve ücret karşılığında “iş görme” edimine de yer verilmiştir 
104

 Gürsoy, s. 197;  
105

 Gürsoy, s. 197. 
106

 Genç Arıdemir, s. 84-85. 
107

 Ayrıca bkz. Genç Arıdemir, s. 90 vd. 
108

 Özen borcunun sınırını, dürüstlük kuralı (TMK m. 2), anayasal hak ve ödevler ile işyeri uygulamalarının,  
işverenin emir ve talimatlarının oluşturmaktadır.  
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bulunmaktadır. Maddeye göre işçi iş görme borcunu özenle yerine getirmekle yükümlüdür ve 

özen borcunun sınırlarını işin ve işçinin niteliklerine göre belirlenmesi gerekmektedir. İşin 

yapılması sırasında belirlenecek özen yükümünün sınırları her işin ve işçinin özelliklerine 

göre belirlenmesi söz konusu olup, genel bir özen sınırı çizilmemektedir
109

. Kusurlu 

davranışları ile iş görme borcunu yerine getirmeyen, özen borcunu ihlâl ederek psikolojik 

taciz oluşturan davranışları ile işverenin sorumluluğuna yol açan işçi,  vermiş olduğu 

zararlardan dolayı işverene karşı sorumludur. Bu sorumluluk kapsamında, işçiye Borçlar 

Kanunu m. 96 (TBK m. 112) ve m. 321 (TBK m. 396) uyarınca işverene verilen zararın 

tazmini, yine aynı kanunun ifa borcunda sırayı düzenleyen 81. maddesine (TBK m. 97) göre 

iş görme borcunu ve özen yükümlülüğünü yerine getirmeyen işçinin ücretinin ödenmesinden 

kaçınılması, yapmakla bulunduğu ödevlerin kendisine hatırlatılmasına rağmen, bu ödevleri 

yerine getirmemekte ısrar eden işçinin iş akdinin haklı sebeple feshi, disiplin cezası, ihbar 

tazminatı gibi yaptırımlardan birinin ya da birkaçının uygulanması mümkündür
110

.  

  Sözleşmeye aykırılık nedeniyle de, tıpkı haksız fiil sorumluluğunda olduğu gibi 

maddi ve manevi tazminat talep etme hakkı mevcuttur. Burada da hakkaniyet gereği talep 

edilebilecek maddi zarar kavramı ile bir kişinin malvarlığında rızası dışında meydana gelen 

zararlar, manevi zarar kavramı ile de kişinin şahsiyetine yapılan bir tecavüz nedeniyle 

duyduğu elem ve üzüntü nedeniyle doğan zararlar ifade edilmektedir. Ancak kişilik haklarına 

saldırı ile sadece manevi zararın değil, maddi zararında doğması mümkün olup, hem vücut 

bütünlüğüne saldırı
111

 (cismani zarar) neticesinde maddi zararın
112

 (BK m. 46-TBK m. 54)  

hem de manevi zararın
113

 (BK m. 47-TBK m. 56) doğması mümkündür
114

.  Ancak 

                                                           
109

 Süzek, s. 298. 
110

 Süzek, s. 299. Fesih yanın İş Kanunu’nun 16. Maddesi uyarınca tazminatta talep edilebilir.  
111

 Borçlar Kanunu’ndaki “cismani zarar”  ifadesi 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda “bedensel bütünlüğün 

zedelenmesi” olarak değiştirilmiş ve daha geniş bir ifade tarzı benimsenmiştir. Bu değişiklik ile ruhsal 

bütünlüğün de zedelenmesi halinin bedensel bütünlüğün zedelenmesi ifadesi içine dâhil edilmesi mümkün hale 

gelmiştir (Bal, s. 2). Cismani zararlara dair BK m. 47 ve 49 kapsamında ek açıklama için bkz. Gürsoy, s. 197; 

Oğuzman/Öz, s. 696. 
112

 Manevi zararın amacı ve tazmini yolları için bkz. Oğuzman/Öz, s. 677 vd. 
113

 Manevi tazminatın temel amacı mağdurun maruz kaldığı psikolojik sıkıntıyı, acıyı telefi etmek ve toplumda 

zedelenen itibarını iade etmektir. Manevi tazminata neden olan sıkıntının mutlaka maddi olmayan bir değere 

karşı yöneltilmesi gerekli olmayıp, kişinin manevi varlığını oluşturan kişilik hakları, şeref ve haysiyeti gibi 

değerleri dışında, vücut bütünlüğüne ve malvarlığına da yöneltilmesi mümkündür (Ünal, M., s. 399). Aynı yönde 

bkz. Ulusan, s. 179. 
114

 Oğuzman/Öz, s.  514 vd. Manevi zarar tanımına Türk Borçlar Kanunu’nda yer verilmemiş olup, bu tanım 

Borçlar Kanunu Tasarısının 2005 metninde bulunmaktadır. 2005 Tasarısının 50/IV. de “bir kişinin kişiliğinde 

zarar verici fiille meydana gelen olumsuz etkilenmedir” şeklinde tanımlama yapılmıştır (Bal, s. 2-3). 
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sözleşmeye aykırılıktan doğan sorumluluk hallerinde manevi tazminat talep edilip 

edilemeyeceğine ilişkin Borçlar Kanunu’nda açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu 

nedenle haksız fiil sorumluluğuna ilişkin hükümlerin, kıyas yoluyla sözleşmeye aykırılık 

hâllerine de uygulanacağına ilişkin Borçlar Kanunu m. 98/2 (TBK m. 114/2) hükmü esas 

alınmakta ve sözleşmeye aykırılıktan kaynaklanan, kişilik haklarını ihlâl eden durumlarda da 

manevi tazminat talep edileceği kabul edilmektedir
115

. Yine Borçlar Kanunu m. 47 (TBK m. 

56)  ve 49’da (TBK m. 58 ) yer verilen mevcut manevi tazminatın belirlenmesine ilişkin yer 

verilen temel prensiplerde psikolojik taciz nedeniyle meydana gelen sözleşmeye 

aykırılıklardan doğan manevi tazminat taleplerinde de doğrudan uygulanacaktır. Belirtilen 

tüm bu yasal düzenlemeler esas alındığında, bir işyerinde iş sözleşmesine aykırı bir şekilde 

psikolojik taciz oluşturan bir davranış sonucu çalışanın ölmesi ya da beden bütünlüğünün 

zarar görmesi halinde çalışanın veya yakınlarının Borçlar Kanunu m. 47  (TBK m. 56) gereği 

maddi tazminat
116

, psikolojik taciz davranışının kişilik haklarının ihlâl edilmesi halinde ise 

Borçlar Kanunu m. 49 (TBK m. 58) gereği manevi tazminat
117

 talep etme hakkı mevcut 

olacaktır
118

.  

                                                           
115

 Genç Arıdemir, s. 47-49; Bal, s. 26-27. 
116

 Yargıtay 21. HD, 01.11.2010, E. 2010/7793, K. 2010/10689, “Borçlar Kanunu'nun 47. maddesi hükmüne göre 

hâkimin özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği bir para 

tutarı adalete uygun olmalıdır. Hükmedilecek bu para, zarara uğrayanda manevi huzuru doğurmayı 

gerçekleştirecek tazminata benzer bir fonksiyonu olan özgün bir nitelik taşır. Bir ceza olmadığı gibi, mamelek 

hukukuna ilişkin zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir. O halde, bu tazminatın sınırı onun amacına göre 

belirlenmelidir. Takdir edilecek miktar, mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak 

için gerekli olan kadar olmalıdır. 22.06.1966 günlü ve 7/7 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı'nın 

gerekçesinde takdir olunacak manevi tazminatın tutarını etkileyecek özel hal ve şartlar da açıkça gösterilmiştir. 

Bunlar her olaya göre değişebileceğinden hâkim bu konuda takdir hakkını kullanırken ona etkili olan nedenleri 

de karar yerinde objektif ölçülere göre isabetli bir biçimde göstermelidir. Hâkimin bu takdir hakkını kullanırken, 

ülkenin ekonomik koşulları tarafların sosyal ve ekonomik durumları paranın satın alma gücü, tarafların kusur 

durumu olayın ağırlığı, olay tarihi gibi özellikleri göz önünde tutması, hükmedilecek tutarın manevi tatmin 

duygusu yanında caydırıcılık uyandıran oranda olması gerektiği de söz götürmez”. (Sinerji)  (Erişim. 02.03.2012). 
117

 Yargıtay 4. HD, 13.12.1999, Esas:  1999/8861, K. 1999/11038, “…Borçlar Kanunu'nun 47. maddesi hükmüne 

göre hâkimin özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği bir 

para tutarı adalete uygun olmalıdır. Hükmedilecek bu para zarara uğrayanda manevi huzuru doğurmayı 

gerçekleştirecek tazminata benzer bir fonksiyonu olan özgün bir nitelik taşır. Bir ceza olmadığı gibi mamelek 

hukukuna ilişkin zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir. O halde bu tazminatın sınırı onun amacına göre 

belirlenmelidir. Takdir edilecek miktarı mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak 

için gerekli olan kadar olmalıdır. 22.6.1966 günlü ve 7/7 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme kararının 

gerekçesinde takdir olunacak manevi tazminatın tutarını etkileyecek özel hal ve şartlar da açıkça gösterilmiştir. 

Bunlar her olaya göre değişebileceğinden hâkim bu konuda takdir hakkını kullanırken ona etkili olan nedenleri 

de karar yerinde objektif ölçülere göre isabetli bir biçimde göstermelidir. 

Anayasa'nın 48. ve 49. maddelerinde düzenlenmiş olan çalışma özgürlüğünün, kişinin temel hak ve 
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 İşyerinde psikolojik tacizden doğan zararların tazmini için değerlendirilmesi gereken 

bir diğer madde ise adam çalıştıranın kusursuz sorumluluğuna ilişkin düzenlemedir
119

. Ancak 

İşverenin bir işçisinin diğer bir işçiye yönelen işyerinde psikolojik taciz oluşturan 

davranışlarından doğan zararlarda, adam çalıştıranın kusursuz sorumluluğunun (BK m. 55-

TBK m. 66) yoluna işverene hizmet ilişkisi ile bağlı olan bir kişinin sözleşmesel ilişkiye dâhil 

olmayan üçüncü bir kişiye, hizmet akdinin ifası sırasında işçinin zarar vermesi durumunda 

işverene adam çalıştıranının sorumluluğu çerçevesinde müracaat edilebileceği
120

, bu nedenle 

psikolojik taciz nedeniyle uğranılan zararın giderilmesinde 55. madde hükümlerine 

dayanılamayacağı kabul edilmektedir.  

 Belirtilen nedenlerle,  adam çalıştıranın sorumluluğu kapsamında işyerinde meydana 

gelen psikolojik taciz olaylarında işverene müracaat mümkün olmasa da, kanaatimizce 

Borçlar Kanunu’nun 100. maddesinde (TBK m. 116) düzenlenen yardımcı kişilerin (muavin) 

fiillerinden doğan zararlardan dolayı işverenin Borçlar Kanunu’nun 96. ve 97. maddeleri 

(TBK m. 112-113) uyarınca sorumluluğu yoluna gidilebilmesi
121

 mümkündür
122

.  

 Ayrıca işverenin işçiyi koruma ve gözetme borcunun işverence hiç ya da gereği ifa 

edilmemiş olması halinde, meydana gelen meslek hastalıkları için (ve iş kazasında) Borçlar 

Kanunu m. 47 (TBK m. 56) gereği manevi tazminat talep etmek mümkündür
123

. Bu durumda 

iş sağlığı ve güvenliğini gereği gibi veya hiç yerine getirmeyen işverenin temerrüdü (BK m. 

                                                                                                                                                                                     
özgürlüklerinden olduğu belirtilmiştir. Kişinin temel haklarına yönelen saldırı, onun kişilik değerlerinin zarar 

görmesine neden olur. Borçlar Kanunu'nun 49. maddesi kişinin kişilik haklarına haksız bir saldırı olması halinde 

manevi tazminat verilmesini öngörmektedir. Dava konusu olayda davalıların TCK 201. maddesinde düzenlenmiş 

olan çalışma özgürlüğünü kısıtlama suçunu işlemiş oldukları ceza davasında verilen hükümlülük kararı ile 

sabittir. Davacıların temel haklarından olan çalışma özgürlüğü ve serbestçe iş bulma olanaklarını engelleyen, 

onların iş dünyasında ciddi ve ağır bir endişe yaratan, sosyal ve ekonomik geleceklerini olumsuz yönde etkileyen 

böyle bir eylem, aynı zamanda kişilik haklarına da ağır bir zarar vermiş olur. Böylece davacıların kişilik değerleri 

suç sayılan bir eylem ile saldırıya uğramış olduğundan Borçlar Kanunu'nun 49. maddesinde öngörülen manevi 

tazminat unsurları oluşmuştur. 

Diğer taraftan çalışma özgürlüğünün kısıtlanması suçu cebir ve şiddet eylemlerini de içeren bileşik bir suç olup, 

vücut bütünlüğüne de yönelen böyle bir eylem aynı zamanda Borçlar Kanunu'nun 47. maddesi kapsamında da 

değerlendirilmesini olanaklı kılar”. (Sinerji) (Erişim. 05.03.2012) 
118

 Genç Arıdemir, s. 66-69; Ayrıca bkz. Kılıç, s. 203 vd.; Bal, s. 26-27 ve 52. 
119

 Haksız fiil sorumluluğunun adam çalıştıranın sorumluluğu ile yarışan sorumluluk olduğu ileri sürülmektedir 

(Ulusan, s. 127 vd.). Ayrıca bkz. Kılıç, s. 169-171; Bal, s. 29-30; Ulusan, s. 127-129. 
120

 Reisoğlu, s. 180 ve 183; Oğuzman/Öz, s. 590 vd. Ek bilgi için Gürsoy, s. 197. Bal, s. 75. 
121

 Erdoğan, Mobbing, s. 337. BK m. 100 düzenlemesinin zararın tazmini açısından BK m. 55’e göre daha 
avantajlı bir durum oluşturduğu ileri sürülmektedir (Arıdemir, s. 190). 
122

 Yardımcı şahısların sorumluluğu için bkz. Oğuzman/Öz, s. 368-369. 
123

 Bal, s. 35. 
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325-TBK m. 408) söz konusu olup, bu durumda işçinin çalışmaktan kaçınma ve işverenin 

kusurundan kaynaklanan bu döneme dair ücretini tam ve eksiksiz talep etme hakkı 

mevcuttur
124

.  

 İşyerinde psikolojik taciz nedeniyle ve dürüstlük kuralına (TMK m. 2) aykırı şekilde, 

kişilik hakkını ihlâl eden isnatlarla iş akdinin feshedilmesi halinde de, fesih, şeklî olarak usule 

uygun olsa bile,  yine Borçlar Kanunu’nun 49. maddesine (TBK m. 58) göre manevi tazminat 

talep etme hakkı bulunmaktadır
125

. 

 Bunun dışında sendikal nedenlerle kişilik hakları ihlâl edilen ve haksız feshe maruz 

kalan işçinin hem 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 31. maddesi gereği hem de Borçlar 

Kanunu’nun 49. maddesi (TBK m. 58 ) gereği manevi tazminat talep etme hakkı 

mevcuttur
126

. 

 Son olarak işyerinde psikolojik tacize ilişkin açık bir yasal bir düzenleme getiren ve 

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 417. 

maddesinden göz etmek gerekmektedir.  

  6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 417. maddesinde “İşçinin Kişiliğinin 

Korunması” başlığı altında İşverenin hizmet ilişkisinde isçinin kişiliğini korumak ve saygı 

göstermek ve işyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni sağlamakla, özellikle isçilerin 

psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları ve bu tür tacizlere uğramış olanların daha fazla zarar 

görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlü olduğu belirtilmiştir. Maddenin 

                                                           
124

Ulusan, s. 43; Süzek, s, 816; Mollamahmutoğlu, s. 731;  Kılıç, s. 127. 
125

 Bal, s. 95-96. 
126

 Bal, s. 96-97.  

Yargıtay 9. HD, 11.05.2009, E. 2009/15921, K. 2009/13019, “Sendika özgürlüğü Anayasaca güvence altına 

alınan sosyal ve klasik temel haktır. Anayasa madde ikideki ifadesini bulan <sosyal devlet> ilkesinin 

gerçekleşmesine aracı olur. Öte yandan Anayasamızın 51. maddesinin incelemesinden de sendika özgürlüğünün 

klasik bir temel hak olduğu ortaya çıkmaktadır. Anılan maddenin içeriğinden sendika özgürlüğünün bireysel ve 

toplu sendika özgürlüğünü kapsayan çifte temel hak özelliği anlaşılmaktadır. İşçinin sendika kurma, sendikaya 

üye olma özgürlüğüne pozitif sendika özgürlüğü denir. İşçiler önceden izin almadan sendikalar ve üst kuruluşlar 

kurma hakkına sahip oldukları gibi, sendikalar serbestçe üye olabilecekler, üyelikten çekilebileceklerdir. Öte 

yandan 2821 sayılı Sendikalar Kanunu 22. maddeye göre sendikaya üye olma serbest olup, hiç kimse sendikaya 

üye olmaya veya üye olmamaya zorlanamaz. Uluslararası sözleşmelerden 87, 98, 151 sayılı sözleşmeler, 

sendikal özgürlükleri koruyucu hükümler getirmiştir. 

2821 Sayılı Sendikalar Kanununun 31. maddesi sendikaya üye olup olmama hürriyetinin teminatı olarak 

düzenlenmiştir. İşçinin sendikal faaliyetlerde bulunmaları, sendikaya üye olmaları ve sendikaya üye olmamaları 

nedeniyle işten çıkarılmayacağı 4. fıkrada belirtildikten sonra, işverenin aykırı hareket etmesi halinde bir yıllık 

ücretinden az olmamak üzere tazminata hükmedileceği vurgulanmıştır”. (Sinerji) (Erişim. 04.03.2012) 
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gerekçesinde ise maddenin getiriliş amacı isçilerin rahat ve huzur içinde çalışabilecekleri bir 

ortamın sağlanması olarak gösterilmiş ve bunun bir ölçüsü olarak işverenin işyerinde “ahlâka 

uygun bir düzeni gerçekleştirmekle” yükümlü olduğu kabul edilmiştir. Gerekçede ayrıca bu 

yükümlülüğün diğer bir görünümünün ise, işverenin, isçilerin cinsel tacize uğramamaları için 

gerekli önlemleri alması olduğu açıklanmıştır. Ancak madde metninde işverenin işçinin 

kişiliğini korumaması, psikolojik ya da cinsel taciz uygulaması/uygulanmasını engellememesi 

halinin hukuksal neticesinin ne olacağına dair bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Bu 

durumda yukarıda belirtilen maddi ve manevi tazminata neden olan hususların geçerliliğinin 

halen devam ettiğini belirtmek gerekmektedir.    

4. Türk Medeni Kanunu Açısından 

 Türk Medeni Kanunu’nun 2. maddesinde yer alan ve emredici bir nitelik taşıyan 

dürüstlük kuralı, tüm hukuki ilişkilerde olduğu gibi,  işçi-işveren ilişkilerinde de geçerli bir 

kuraldır. Bu nedenle işyerindeki işçisine psikolojik taciz uygulayan ya da işyerinde uygulanan 

psikolojik taciz oluşturan davranışları önleyemeyen, ortadan kaldıramayan işverenin tutumu 

Türk Medeni Kanunu açısından dürüstlük kuralına aykırılık teşkil edecektir
127

.  

 Ayrıca psikolojik taciz oluşturan hareketlerin taciz uygulanan kişinin kişilik haklarını, 

manevi şahsiyetini de zedelemesi mümkün olup,  bu nedenle Türk Medeni Kanunu’nun kişilik 

haklarının korunmasına dair genel hükümlerin
128

 (TMK m 23-24-25-26 ve BK m. 49 /TBK m. 

58) de işyerinde psikolojik taciz hallerinde uygulanması söz konusu olacaktır.  Bu maddelerde 

korunan hukukî statü, sadece ve sadece bireyin insan olması nedeniyle tanınmakta ve bireyin 

bedeni değil, manevi ve sosyal varlığı, şeref ve haysiyeti, cinsel hayatı vs. de 

korunmaktadır
129

. 

  İşçinin gerek işe girerken gerekse iş akdinin devamı sırasında kişilik haklarına, hukuka 

ve genel ahlaka aykırı şekilde müdahaleye rıza göstermiş olmasının hukuken herhangi bir 

geçerliliği bulunmadığı (TMK m. 23) gibi,  işverenin bu yöndeki haksız tutum ve eylemlerini 

hukuka uygun kılmaz ve sorumluluğunu ortadan kaldırmaz
130

.   

                                                           
127

 Bayram, s. 563; Erdoğan, Mobbing, s. 334. 
128

 TMK m. 23 kişilik haklarının vazgeçme ve aşırı sınırlamaya karşı korurken, 24 ve 25. maddeler ise koruma 

usullerini düzenlemektedir. Ayrıca 26. madde de isim hakkının korunması söz konusudur.  
129

 Tandoğan, s. 4 ve 7; Aydınlı, s. 22. 
130

 Aydınlı, s. 23. 
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 Türk Medeni Kanunu’nun 23. maddesinde düzenlenen kişiliğin korunması hakkının    

-Medeni Kanun’a göre özel bir kanun olan 4857 İş Kanunu’nun 77. maddesindeki işçiyi 

koruma borcunun karşılığı olduğu söylemek mümkündür. Zira işçiyi gözetme borcu Türk 

Medeni Kanunu m. 23 anlamında işçinin kişiliğinin de korunmasını gerektirmektedir. Bir 

işyerinde çalışana yöneltilen ve psikolojik taciz oluşturan davranışlar da işçinin kişilik 

haklarına müdahale anlamı taşımaktadır. Bu nedenle işyerinde psikolojik tacize maruz kalan 

kişinin Türk Medeni Kanunu’nun 25. maddesinde öngörülen yollardan birini kullanarak 

psikolojik taciz oluşturan davranışın ortadan kaldırılmasını isteme hakkı mevcuttur. Somut 

olayın koşulları da gözetilerek, psikolojik taciz mağdurunun, işyerinde kişilik haklarını 

zedeleyen bir davranış, söz ya da işlemle karşılaştığında ya da karşılaşabilme hali ortaya 

çıktığında, kendi yerleşim yeri veya davalının yerleşim yeri mahkemesine başvurarak 

hâkimden;  

 Saldırı tehlikesinin önlenmesini, 

 Sürmekte olan saldırıya son verilmesini, 

 Sona ermiş olsa bile etkileri devam eden saldırının hukuka aykırılığının tespitini, 

isteyebilir (TMK m. 25). 

Ayrıca bu haklar ile birlikte; 

 Düzeltmenin veya kararın üçüncü kişilere bildirilmesi ya da yayımlanması isteminde 

bulunabilir, 

 Maddi ve manevi tazminat talep edebilir, 

 Hukuka aykırı saldırı dolayısıyla elde edilmiş olan bir kazanç varsa bu kazancın 

vekâletsiz iş görme hükümlerine göre kendisine verilmesine ilişkin istemde de 

bulunabilir
131

.   

5. Türk Ceza Kanunu Açısından 

 İşyerinde psikolojik tacize ilişkin ceza hukukunda açıkça düzenlenmiş bir tanımı ve 

bir müeyyide bulunmamakta, bu nedenle psikolojik taciz oluşturan davranışların Türk Ceza 

Kanunu açısından ihlâl ettiği suç esas alınarak bir değerlendirme yapmak gerekmektedir.  

                                                           
131

 Erdoğan, Mobbing, s. 335-336.  
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  Ceza hukukunda
132

, her suç kural olarak bir menfaati ihlâl etmektedir
133

. Bu kapsamda 

psikolojik taciz ile tacize uğrayan mağdurun-işçinin hukuken korunan kişilik hakları ve 

menfaatleri ceza hukuku açısından ihlâl edilmekte, kişilere karşı işlenen bir suçu 

oluşturmaktadır
134

. İhlal edilen kişilik hakları ve menfaatin türüne göre psikolojik tacize sebep 

olan fiilin hayata, vücut dokunulmazlığına, hürriyete, şerefe, özel hayatın korunmasına ilişkin 

suçlardan birini ya da bir kaçını ihlâl etmesi mümkündür
135

.  

a. Hayata Karşı Suçlar 

  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 81 vd. maddelerinde düzenlenen başlayan hayata 

karşı suçlarda bir hukuka uygunluk nedeni olmaksızın kasıtlı veya taksirli bir davranışla, bir 

insanın bir başka insanı öldürmesine ya da yaralamasına ilişkin suçlar düzenlenmiştir.  Ölüm 

ve yaralama kural hayata karşı suçların esasını oluşturmakta, elverişli olma kaydıyla, her çeşit 

hareket ile suçun işlenebileceği kabul edilmektedir. Bu nedenle ölüm ya da yaralama 

eyleminin mutlaka silah, taş, bıçak gibi bir vasıta aracıyla işlenmesi gerekli olmayıp, 

psikolojik araçların da kullanılarak (nedensellik bağı olması koşuluyla) işlenmesi mümkün 

olmaktadır
136

.  Hayata karşı işlenen suçlar kapsamında psikolojik taciz oluşturan bir fiil ile; 

 Bir insanı kasten öldürmen (TCK m. 81-Kasten Öldürme), 

 Başkasını intihara azmettiren, teşvik eden, başkasının intihar kararını 

kuvvetlendiren ya da başkasının intiharına herhangi bir şekilde yardım eden 

(TCK m. 84-intihara yönlendirme), 

                                                           
132 Diğer tüm kanunların uygulanmasında olduğu gibi “Ceza Kanununun uygulamasında kişiler arasında ırk, dil, 

din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, siyasal veya diğer fikir yahut düşünceleri, felsefi inanç, millî veya sosyal 

köken, doğum, ekonomik ve diğer toplumsal konumları yönünden ayrım yapılamaz ve hiçbir kimseye ayrıcalık 

tanınamaz” (TCK m. 3/2). 
133

 Hafızoğulları/Özen, s. 23. 
134

 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda kişilere karşı işlenen suçlara ilişkin sistematik sadece beden bütünlüğü ve 

şerefe karşı işlenen suçlar ile sınırlı tutulmayıp, bu başlık altında kişi hürriyetine yöneltilen suçlara da yer 

verilmiştir (Hafızoğulları/Özen, s. 29). 
135

 Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçların kanaatimizce her ne kadar psikolojik tacizin bir aracı olarak 
kullanılması mümkünse de, gerek İş Kanunu gerekse 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu kapsamında cinsel taciz 
ayrıca hüküm altına alınmıştır. Bu nedenle psikolojik taciz oluşturması açısından Türk Ceza Kanunu’na göre 
müstakil bir değerlendirme yapılmamıştır. TCK m. 102-105’de cinsel dokunulmazlığa ve hürriyete karşı işlenen 
suçlar düzenlenmiştir. Ek bilgi için bkz. Özbek/ Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe, s. 315 vd; Hafızoğulları/Özen, s. 
143 vd. 
136

 Hafızoğulları/Özen, s. 35-36. Ek bilgi için bkz. Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe, s. 95 vd.; 
Centel/Zafer/Çakmut, s. 16 vd. ; Dönmezer, s. 6 vd. ve 88 vd; Sokullu-Akıncı/Aytaç S./Aytaç 
M./Bayram/Bilgel/ Bozkurt/Yıldız, s. 103-105. 



Sayfa 39 / 68 

 

 Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama 

yeteneğinin bozulmasına neden olan (TCK m. 86-Kasten Yaralama), 

işveren ya da işyerinde diğer çalışanlar cezalandırılacaktır.  

b. Vücut Dokunulmazlığına karşı suçlar 

  Kişinin bedeni üzerinde tasarruf hakkı genel ahlak ve kamu düzeni ile sınırlı olup, 

hayata karşı işlenen suçlar kadar mutlak bir hak olmasa, vücut bütünlüğünün ve sağlığının 

korunması ceza hukukunun konusunu oluşturmaktadır
137

. Bu nedenle Türk Ceza Kanunu’nun 

86-93. maddeleri arasında vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlarda düzenlenmiştir. 

Vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar kapsamında psikolojik taciz oluşturan bir fiil ile; 

 Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama 

yeteneğinin bozulmasına neden olan (TCK m. 89-Taksirle Yaralama), 

işveren ve işçiler taksirle yaralama suçundan dolayı cezalandırılacaktır. 

  Maddede yer verilen “ vücuda acı verme” ifadesi ile maddi bir acı verilmesi ifade 

edilmektedir. Ancak vücuda madde kapsamında acı veren her hareketin mağdurun sağlığını 

bozması gerekmez. Psikolojik taciz oluşturan ve işyerinde çalışana tokat atma,  saçını çekme 

gibi fiiller bu suçun oluşmasına neden olurken, mağdura yöneltilen sözlü saldırılar bu suç 

kapsamında değerlendirilmeyecektir. Ayrıca maddede belirtilen “sağlığı bozma” ve “algılama 

yeteneğinin bozulması” da psikolojik taciz davranışları ile meydana gelmesi muhtemel 

durumlardır. Psikolojik taciz oluşturan bir davranış ile tacize uğrayan mağdurda bir hastalığa, 

sakatlığa ya da ruhen bir bozulmaya neden açan her şeyin sağlığı bozan bir durum olduğunun 

kabul edilmesi gerekli olup, sağlığı bozan her hareketin ayrıca fiziki bir acı vermesi 

gerekmemektedir. Bunun dışında mağdurda akıl hastalığı düzeyine ulaşmasa da, psikolojik 

taciz neticesinde mağdurda meydana gelen düşünme, idrak ve iradi hareket etme yetilerinde 

bozukluğa, bir bulanıklığa yol açan hareketler de sağlığın bozulması anlamına gelmekte ve bu 

madde kapsamında suç oluşturmaktadır
138

.  

 

                                                           
137

 Hafızoğulları/Özen, s. 69; Ek bilgi için bkz. Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe, s. 196 vd.; 
Centel/Zafer/Çakmut, s. 181 vd. ; Dönmezer, s. 142-145; Sokullu-Akıncı/Aytaç S./Aytaç M./Bayram/Bilgel/ 
Bozkurt/Yıldız, s. 106-110. 
138

 Özbek/ Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe, s. 202-203. 
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c. İşkence ve Eziyet 

  İnsan onuru ile bağdaşmayan bir suç olarak kabul edilen işkence ve eziyet suçları, 

Türk Ceza Kanunu’nun 94. ve 96. maddelerinde düzenlenmiştir. Ancak işkence suçunun 

failinin bir kamu görevlisi
139

 olması gerekli olup, eziyet suçunun faili ise herkes olabilir. Bu 

nedenle psikolojik taciz davranışlar ile işkence suçundan ziyade eziyet suçunun oluşacağından 

bahsetmek daha doğru olacaktır
140

. Bu suçlar kapsamında psikolojik taciz oluşturan bir fiil ile; 

 Bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden 

acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına 

yol açacak davranışları gerçekleştiren (kamu görevlisi) (TCK m. 94-İşkence) 

 Bir kimsenin eziyet çekmesine yol açacak davranışları gerçekleştiren (TCK m. 

96-Eziyet), 

İşveren ve işçiler eziyet suçundan –koşulları varsa da işkenceden- dolayı cezalandırılacaktır. 

d. Hürriyete Karşı Suçlar 

   Hürriyete karşı işlenen suçların hemen hepsinin ortak unsurunu şiddet, zorlama ve 

tehdit oluşturmaktadır. Bir kişinin yapmak istediği bir eylem için engellenmesi ya da 

istemediği bir şeyin yaptırılması, bir şeyin zarara uğratılması, değerinin azaltılması, tahsis 

amacının değiştirilmesi, bir kötülüğün yapılacağının belirtilmesi onura, namusa, fiziksel 

bütünlüğe, mal varlığa yöneltilecek bir tehlike olması
141

 hallerinde hürriyete karşı işlenen bir 

suçlardan birinin ya da bir kaçının oluşması söz konusu olmaktadır
142

. Belirtilen tüm bu 

eylemlerin çok zaman psikolojik tacizde de bulunduğunu, bu nedenle psikolojik taciz 

davranışları ile sık sık hürriyete karşı suçların işlendiğini söylemek mümkündür. Bu suçlar 

kapsamında psikolojik taciz oluşturan bir fiil ile; 

 Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına 

yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara 

                                                           
139 TCK m. 6’ da kamu görevlisi; “kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi 

bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi” olarak tanımlanmıştır. 
140

 Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe, s.270-285; Hafızoğulları/Özen, s. 112-121; Sokullu-Akıncı/Aytaç 
S./Aytaç M./Bayram/Bilgel/ Bozkurt/Yıldız, s. 110-113. 
141

 Hafızoğulları/Özen, s. 163.  
142

 Hürriyete karşı işlenen tüm suçlara ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. 
142

 Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe, s. 
360 vd; Hafızoğulları/Özen, s. 160-216; Sokullu-Akıncı/Aytaç S./Aytaç M./Bayram/Bilgel/ Bozkurt/Yıldız, s. 
113 vd.  
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uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehdit eden (TCK m. 106-

Tehdit), 

 Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından 

bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya 

yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan ya da kendisine veya başkasına 

yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki 

hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunan (TCK m. 107-Şantaj),    

  Bir şeyi yapması veya yapmaması ya da kendisinin yapmasına müsaade etmesi için 

bir kişiye karşı cebir kullanan  (TCK m. 108-Cebir),  .  

 Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden 

yoksun bırakan (TCK m. 109- Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma), 

 Cebir veya tehdit kullanarak, bir kimseyi dinî, siyasî, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve 

kanaatlerini açıklamaya veya değiştirmeye zorlayan ya da bunları açıklamaktan, 

yaymaktan meneden (TCK m. 115-İnanç, Düşünce Ve Kanaat Hürriyetinin 

Kullanılmasını Engelleme),  

 Bir kimsenin konutuna, konutunun eklentilerine rızasına aykırı olarak giren veya rıza 

ile girdikten sonra buradan çıkmayan, (TCK m. 116-Konut Dokunulmazlığını İhlal), 

 Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla, iş ve çalışma 

hürriyetini ihlâl eden; Çaresizliğini, kimsesizliğini ve bağlılığını sömürmek suretiyle 

kişi veya kişileri ücretsiz olarak veya sağladığı hizmet ile açık bir şekilde orantısız 

düşük bir ücretle çalıştıran veya bu durumda bulunan kişiyi, insan onuru ile 

bağdaşmayacak çalışma ve konaklama koşullarına tâbi kılan;  Belirtilen durumlara 

düşürmek üzere bir kimseyi tedarik veya sevk veya bir yerden diğer bir yere nakleden; 

Cebir veya tehdit kullanarak, işçiyi veya işverenlerini ücretleri azaltıp çoğaltmaya 

veya evvelce kabul edilenlerden başka koşullar altında anlaşmalar kabulüne zorlayan 

ya da bir işin durmasına, sona ermesine veya durmanın devamına neden olan (TCK m. 

117-İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlâli),  
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  İşyerinde psikolojik taciz oluşturan hemen her davranış, kural olarak iş ve çalışma 

hürriyetinin ihlâline
143

 yol açmaktadır. Bu suç tipi ile ekonomik hayatın korunması ve ticari 

faaliyetlerin serbestçe yapılmasının sağlanması olup, kaynağını Anayasa’nın “Çalışma ve 

Sözleşme Hürriyeti”ne (An m. 48)  ve “Çalışma Hak ve Ödevi”ne (An m. 49) ilişkin 

hükümlerinden almaktadır.    

 Bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine 

katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden 

ayrılmaya zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan (TCK m. 118-Sendikal 

Hakların Kullanılmasının Engellenmesi),  

 Kişiler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, özürlülük, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, 

mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım yaparak; Bir taşınır veya taşınmaz malın 

satılmasını, devrini veya bir hizmetin icrasını veya hizmetten yararlanılmasını 

engelleyen veya kişinin işe alınmasını veya alınmamasını yukarıda sayılan hâllerden 

birine bağlayan, besin maddelerini vermeyen veya kamuya arz edilmiş bir hizmeti 

yapmayı reddeden, kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleyen, 

(TCK m. 122-Ayrımcılık), 

 Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon eden, gürültü 

yapan ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunan (TCK m. 123-

Kişilerin Huzur Ve Sükûnunu Bozma), 

 Kişiler arasındaki haberleşmenin hukuka aykırı olarak engelleyen (TCK m. 124-

Haberleşmenin Engellenmesi),   

  İşveren ve işçiler hürriyete karşı işlenen suçlardan birinden ya da bir kaçından dolayı 

ayrı ayrı cezalandırılacaktır.  

e. Şerefe Karşı Suçlar   

  İnsanın maddi ve manevi bir bütün olması, bireyin sadece maddi varlığın değil, 

manevi değerlerinin de korunmasını gerektirmiş, bu nedenle de bireyin onur ve saygınlığının 

                                                           
143

“ İhlal” kelimesinin tamamen engelleme olarak değil, kısıtlama ya da zorlaştırma olarak anlaşılması 
gerekmektedir (Sokullu-Akıncı/Aytaç S./Aytaç M./Bayram/Bilgel/ Bozkurt/Yıldız, s. 115). 
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koruması amacı ile şerefe karşı işlenen suçlar hüküm altına alınmıştır
144

. Şerefe karşı işlenen 

suçlarda, tıpkı hürriyete karşı işlenen suçlar gibi, psikolojik taciz oluşturan fiillerle sık sık 

ihlâl edilmektedir. Bu suç kapsamında psikolojik taciz oluşturan bir fiil ile; 

 Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya 

olgu isnat eden ... veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına 

saldıran (TCK m. 125-Hakaret),   

İşveren ve diğer işçiler şerefe karşı işlenen suçlardan dolayı cezalandırılacaktır. 

f. Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar   
  

    Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 8. maddesi ve 1982 Anayasası’nın 20-22. 

maddeleri ile koruma altına alınan özel hayat ve özel hayatın giz alanı, Türk Medeni Kanunu 

açısından da en temel kişilik haklarındandır
145

. Psikolojik taciz oluşturan bir fiil ile bu kişilik 

hakkının ihlâl edilmesi de mümkündür. Bu suç kapsamında psikolojik taciz oluşturan bir fiil 

ile; 

 Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlâl eden, haberleşme içeriklerini 

kaydeden; Kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini hukuka aykırı olarak ifşa eden 

kimse; Kendisiyle yapılan haberleşmelerin içeriğini diğer tarafın rızası olmaksızın 

alenen ifşa eden (TCK m. 132-Haberleşmenin Gizliliğini İhlâl), 

 Kişiler arasındaki alenî olmayan konuşmaları, taraflardan herhangi birinin rızası 

olmaksızın bir aletle dinleyen veya bunları bir ses alma cihazı ile kaydeden; Katıldığı 

aleni olmayan bir söyleşiyi, diğer konuşanların rızası olmadan ses alma cihazı ile 

kayda alan; Bu fiillerden biri işlenerek elde edildiği bilinen bilgilerden  yarar sağlayan 

veya bunları başkalarına veren veya diğer kişilerin bilgi edinmelerini temin eden  

(TCK m. 133-Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması) 

 Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlâl eden  (TCK m. 134-Özel Hayatın Gizliliğini 

İhlâl), 

  İşveren ve işçiler, bu suçlar kapsamında cezalandırılacaktır 

                                                           
144

 Centel/Zafer/Çakmut, s. 211. Ek bilgi için bkz. Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe, s. 448 vd.; Sokullu-
Akıncı/Aytaç S./Aytaç M./Bayram/Bilgel/ Bozkurt/Yıldız, s. 122; Hafızoğulları/Özen, s. 219 vd. 
145

 Hafızoğulları/Özen, s. 247-248. Ek bilgi için bkz. Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe, s. 492 vd.; Sokullu-
Akıncı/Aytaç S./Aytaç M./Bayram/Bilgel/ Bozkurt/Yıldız, s. 1254-12 vd.  
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 Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden; Kişilerin siyasî, felsefî veya dinî 

görüşlerine, ırkî kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlâkî eğilimlerine, cinsel 

yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin bilgileri kişisel 

veri olarak kaydeden  (TCK m. 135 - Kişisel Verilerin Kaydedilmesi)  

 Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren 

(TCK m. 136-Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme) 

C. Uluslararası Hukuk Açısından 

 

 Avrupa Komisyonu İşyerinde Güvenlik, Hijyen ve Sağlığın Korunması Komitesi, 

işyerinde karşılaşılan şiddet kavramını hem fiziksel hem de psikolojik şiddeti dâhil ederek 

tanımlarken, psikolojik taciz Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı tarafından da bir işyerinde 

mevcut en önemli stres kaynaklarından bir olarak gösterilmekte
146

, bu nedenle de konuya 

ilişkin pek çok uluslararası anlaşma, ilke, yönerge ve mahkeme kararı bulunmaktadır
147

. 

Ayrıca aynı konuda Avrupa Birliği yönergeleri de mevcuttur.  

 Bu uluslararası metinler, 1982 Anayasası’nın 90/5. maddesinde yapılan 2001 yılı 

değişikliğinden sonra iç hukuk açısından doğrudan uygulanabilirlik kazanmış olup, bu 

nedenle özellikle Türkiye’nin taraf olduğu, çalışanın ve çalışma hayatının korunmasına ilişkin 

düzenlemelerinden de bahsetmek gerekmektedir
148

.  

1. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri   

 ILO’nun1944 tarihli bildirgesinde “işçilerin genel yahut meslek hastalıklara ve iş 

kazalarına karşı korunması” ILO’nun hedeflerinden biri olarak belirtilmiştir
149

. 1932 yılında 

Birleşmiş Milletlere üyelikle birlikte Uluslararası Çalışma Örgütü üyeliğini kazanan 

Türkiye’de de bu kapsamda ILO tarafından yapılan çalışmalar, sosyal ve ekonomik haklar 

açısından ciddi değişimlere neden olmuştur
150

.  

 

                                                           
146

 Gökçek Karaca, s. 28-29; Aynı yönde bkz. Şen, S., s. 56. 
147

 Ek açıklama ve karşılaştırmalı hukuktaki yasal yollar için bkz. Güzel/Ertan, Mobbing, s. 514-515. 
148

 Erdoğan, Mobbing, s. 343. Uluslararası sözleşmelerin iç hukukta uygulanabilirliği için bkz. Süzek, s 84 vd. 
149

 ILO tarafından işçinin sağlığının korunmasına, beden bütünlüğünün, yaşam hakkının güvence altına 

alınmasına ilişkin pek çok tavsiye kararı ya da sözleşme düzenlenmişse de, bu sözleşme ve tavsiye kararlarında 

işçinin kişilik hakları yerine üye devlet ve işverenlerin yükümlülüklerinden bahsolunmuştur (Aydın, s. 72). 
150

 Kaya, ILO, s. 14. Ayrıca bkz. Süzek, s. 81 vd. 
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 Cebrî Çalıştırmanın İlgası Hakkında 105 Sayılı Uluslararası Çalışma 

Sözleşmesi
151

   

  105 sayılı Sözleşme ile taraf olan ülkeler mecburi veya cebrî çalıştırmanın köleliğe 

veya kulluğa yol açmaması için gerekli tedbirleri almakla yükümlü kılmıştır. Buna göre bu 

Sözleşmeyi onayan her üyesi, cebrî veya mecburi çalıştırmayı menetmeyi ve:  Siyasi bir cebir 

veya eğitim tedbiri olarak veya muayyen siyasi fikirlere sahip olan veya bu fikirleri beyan 

eden şahıslara veya kurulu siyasi, iktisadi veya içtimai nizama karşı ideolojik bakımdan 

muhalefetlerini izhar eden kimselere bir ceza olarak, iktisadi gelişme gayesiyle el emeğini 

seferber etme ve elemeğinden faydalanma metodu olarak, çalışma disiplini olarak, grevlere 

iştirak etmiş olmayı tecziye tedbiri olarak, ırki, içtimai, milli veya dinî bir tefrik vasıtası 

olarak, hiçbir şekilde cebrî veya mecburi çalıştırmaya başvurmamayı taahhüt etmiştir (m. 1).  

 Cebri veya Mecburi Çalıştırma Hakkında 29 Sayılı Uluslararası Çalışma 

Sözleşmesi
152

 

  29 Sayılı Sözleşme ile imzacı devletler her ne şekil altında olursa olsun cebri veya 

mecburi çalıştırmanın kaldırılmasını (sadece kamu yararı ve bazı istisnai haller dışında) (m. 1) 

, özel şahıslara, şirketlere ve özel-tüzel kişilere tanınan hiç bir imtiyaz, bu özel şahıs, şirket ve 

özel-tüzel kişilerin kullandıkları ya da ticaretini yaptıkları ürünlerin üretilmesi veya 

toplanması için cebri veya mecburi çalıştırma imkânının hiç bir şekilde verilmeyeceğini (m. 

5) kabul ve taahhüt etmişlerdir.  

 

 

                                                           
151 Şen, s. 209-211. 

Bu sözleşme Türkiye tarafından 14.12.1960 tarih ve 162 sayılı Cebrî Çalıştırmanın İlgası Hakkındaki 105 Sayılı 

Sözleşmenin Tasdikine ve Sözleşmeye Katılmamıza Dair Kanun’la (RG. 21.12.1960, S. 10686; Düstur, IV. Tertip, 

C. ½, s. 776-779) kabul edilmiştir. 
152

 Şen, s. 213-224.  “Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 1930 yılında Cenevre’de yapılan 14 üncü 

toplantısında kabul edilen bu Sözleşme’nin onaylanması, 23.01.1998 tarihli ve 4333 sayılı Cebri veya Mecburi 

Çalıştırma Hakkında 29 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun’la (RG. 27.01.1998, 

S. 23243); ve uygulanması da Dışişleri Bakanlığı’nın 18.05.1998 tarihli ve ÇEGY-II/2660 sayılı yazısı üzerine, 

31.05.1963 tarihli ve 244 sayılı Kanun’un 3. maddesine göre, 25.05.1998 tarihli ve 98/11225 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı’yla (RG. 23.06.1998, S. 23381) kabul edilmiştir” (Şen, s. 213).  
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 Eşit Değerde İş İçin Erkek ve Kadın İşçiler Arasında Ücret Eşitliği 

Hakkındaki 100 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesi
153

 

  100 sayılı Sözleşme ile akit devletler eşit değerde iş için erkek ve kadın işçiler 

arasında ücret eşitliği prensibini kabul ederek, “Eşit değerde iş için erkek ve kadın işçiler 

arasında ücret eşitliği” deyiminin, cinsiyet esasına dayanan bir ayırım gözetmeksizin tespit 

edilmiş bulunan ücret hadlerini ifade ettiğini (m. 1) belirtmiştir. 

 Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı 

Uluslararası Çalışma Sözleşmesi
154

 

  Bu sözleşme ile işçinin kapasitesine veya işin yürütümüne veya işyeri gereklerine 

dayalı geçerli bir son verme nedeni olmadıkça hizmet ilişkisine son verilemeyeceği (m. 4) 

düzenlenmiştir. Sözleşme’de ayrıca, sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya 

işverenin rızasıyla çalışma saatlerinde sendikal faaliyetlere katılmanın, işçi temsilciliği 

yapmış olmak, yapmanın veya işçi temsilciliğine talip olmanın, işvereni şikâyet etmek veya 

işveren aleyhine mevzuata aykırılık iddiasıyla başlatılmış sürece katılım veya işveren aleyhine 

idari makamlar nezdinde müracaatta bulunmanın, ırk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile 

sorumlulukları; hamilelik, din, siyasi görüş, etnik veya sosyal köken, doğum izni esnasında 

işe gelmemenin fesih için geçerli bir neden teşkil etmeyeceği (m. 5) belirtilerek, iş akdinin 

sonlandırılmasına ilişki usullere (m. 7-8) dair hükümler bulunmaktadır.  

                                                           
153 Şen, s. 237-241. “Bu Sözleşme’nin onaylanması 13.12.1966 tarihli ve 810 sayılı Eşit Değerde İş İçin Erkek ve 

Kadın İşçiler Arasında Ücret Eşitliği Hakkında 100 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun’la (RG. 22.12.1966, S. 12484); ve uygulanması da; Çalışma Bakanlığı’nın 

04.03.1967 tarihli ve 812-5a-100/773 sayılı yazısı üzerine, 31.5.1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü 

maddesinin birinci fıkrasına göre, 14.4.1967 tarihli ve 6/8036 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’yla (RG. 13.06.1967, 

S. 12620; Düstur V. Tertip, C. 6/2, s. 1892-1896) kabul edilmiştir. Anılan Sözleşmenin 19.07.1968 tarihinden 

itibaren yürürlüğe girmesi, 02.09.1967 tarihli ve 6/8729 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’yla (RG. 22.09.1967, S. 

12706) kararlaştırılmıştır. Burada söz konusu sözleşmenin 14.04.1967 tarihli Kararname ekindeki metni temel 

alınmıştır” (Şen, s. 237). 
154 Şen, s. 264-270. 

“Bu Sözleşme’nin onaylanması 09.06.1994 tarihli ve 3999 sayılı Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son 

Verilmesi Hakkında 158 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun’la 

(RG.18.06.1994, S. 21964); ve uygulanması da Dışişleri Bakanlığı’nın 05.08.1994 tarihli ve EİUE-II/1883-7481 

sayılı yazısı üzerine, 31.5.1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, 10.08.1994 tarihli ve 

94/5971 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’yla (RG. 12.10.1994, S. 22079) kabul edilmiştir” (Şen, s. 264). 
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 İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Mesleki Eğitim Ve 

Yönlendirmenin Yeri Hakkında 142 Sayılı Uluslararası Çalışma 

Sözleşmesi
155

 

Bu Sözleşme ile her üye devlet, özellikle kamu istihdam hizmetleri aracılığı ile, 

istihdam ile yakından ilişkili olarak kapsamlı ve koordineli mesleki rehberlik ve mesleki 

eğitim politika ve programları kabul edip, geliştirmeyi üstlenmiş olup, bu politika ve 

programları geliştirirken bölgesel ve ulusal düzeyde istihdam ihtiyacını, fırsatlarını ve 

sorunlarını, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmenin safha ve düzeyi, insan kaynaklarının 

geliştirilmesi ile diğer ekonomik, sosyal ve kültürel hedefler arasındaki karşılıklı ilişkileri 

gözetmeyi, politika ve programların, kişinin çalışma ortamını ve sosyal çevreyi anlama ve 

bunları bireysel veya toplu olarak etkileme kabiliyetini geliştirecek şekilde hazırlanmasını,  

politika ve programların, toplumun ihtiyaçları da dikkate alınmak suretiyle, kişilerin kendi 

çıkarlarına ve beklentilerine uygun olarak çalışma kabiliyetlerini geliştirip kullanmalarını, 

eşitlik esasına dayalı ve herhangi bir ayırım gözetmeksizin teşvik edeceğini ve mümkün 

kılacağını (m. 1) kabul etmiştir.  

 İstihdam Politikasıyla İlgili 122 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesi
156

 

  122 sayılı Sözleşmede, “ırk, inanç ve cinsiyetleri ne olursa olsun, bütün insanlar, 

maddi ilerlemelerin ve manevî gelişmelerin, serbestlik, şeref ve haysiyet, iktisadî güvenlik 

içinde ve eşit şanslarla takip etmek hakkına maliktirler” şeklinde ifade edilen ana hedefin 

ışığında, iktisadî ve malî politikaların istihdam politikası üzerindeki yankılarını inceleme ve 

göz önünde bulundurma görevinin Milletlerarası Çalışma Teşkilâtına ait olduğunu, İnsan 

Hakları Beyannamesinin “Her şahsın, çalışma ve işini serbestçe seçme, eşit ve elverişli 

çalışma koşulları ve işsizliğe karşı korunma hakkına maliktir” ilkesi esas alınarak, her akit 

                                                           
155 Şen, s. 271-274. 

Bu Sözleşme’nin onaylanması, 26.11.1992 tarihli ve 3850 sayılı İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesinde 

Mesleki Eğitim ve Yönlendirmenin Yeri Hakkında 142 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun’la (RG. 12.12.1992, S. 21433); ve uygulanması da, Dışişleri Bakanlığı’nın 

17.12.1992 tarihli ve EİUE-II/3567-7888 sayılı yazısı üzerine, 31.05.1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü 

maddesine göre, 08.01.1993 tarihli ve 93/3967 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’yla (RG. 25.02.1993, S. 21507) 

kabul edilmiştir (Şen, s. 271). 
156 Şen, s. 275-278. 

“Bu sözleşmenin onaylanması, 09.11.1976 tarihli ve 2027 sayılı İstihdam Politikasıyla İlgili 122 Sayılı 

Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun’la (RG. 20.11.1976, S. 15769) ve uygulanması da, 

29.08.1977 tarihli ve 7/13875 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’yla (RG. 23.10.1977, S. 16093) kabul edilmiştir” (Şen, 

s. 275). 
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devlet, iktisadî gelişme ve kalkınmayı teşvik etmek, hayat seviyesini yükseltmek, işgücü 

ihtiyaçlarını karşılamak ve işsizlik ve eksik istihdam sorununu çözümlemek amacıyla, verimli 

istihdama ve işin serbestçe seçilmesine matuf aktif bir politikayı esas bir gaye olarak ele 

almayı ve uygulamayı kabul ve taahhüt etmiştir (m. 1). 

 İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında 111 Sayılı Uluslararası 

Çalışma Sözleşmesi
157

 

  111 sayılı Sözleşme ile Filadelfiya beyannamesinin; ırk, inanç ve cinsiyetleri ne olursa 

olsun, bütün insanların, hürriyet, şeref, ekonomik, güvenlik ve eşit imkân şartları içinde kendi 

maddî refah ve manevi gelişmelerini gözetme haklarını teyit ettiğini ve ayırımın, insan hakları 

evrensel beyannamesinde belirtilen hakları ihlâl ettiğini, göz önünde tutarak; ırk, renk, 

cinsiyet, din, siyasal inanç, ulusal veya sosyal menşe bakımından yapılan ve iş veya meslek 

edinmede veya edinilen iş veya meslekte tabi olunacak muamelede eşitliği yok edici veya 

bozucu etkisi olan her türlü ayrılık gözetme, ayrı veya üstün tutma yasaklanmış ve ayrım 

yasağının istisnaları belirlenmiştir.   

2. Avrupa Sosyal Şartı ve Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı
158

 

  En önemli insan hakları belgelerinden birini oluşturan Avrupa Sosyal Şartı
159

, Avrupa 

İnsan Hakları Sözleşmesi’nin sosyal haklar açısından karşılığını oluşturmaktaysa da, Avrupa 

Konseyi tarafından hazırlanan bu belge, bölgesel bir nitelik bir uluslararası belge 

taşımaktadır
160

. Ancak Avrupa Sosyal Şartı’nın (ve Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal 

Şartı’nın) tüm maddelerinin akit devletlerce kabulü öngörülmemiş olup, asgari kabul ve 

                                                           
157 Şen, s. 295-299. 

“Bu Sözleşme’nin onaylanması, 13.12.1966 tarihli ve 811 sayılı “İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkındaki 111 

Sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun”la (RG. 22.12.1966, S. 

12484); ve uygulanması da, Çalışma Bakanlığı’nın 04.03.1967 tarihli ve 812-5a-111/773 sayılı yazısı üzerine, 

31.05.1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasına göre, 31.03.1967 tarihli ve 6/7977 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’yla (RG. 22.05.1967, S. 12602; Düstur, V. Tertip, C. 6/2, s. 1882-1886) kabul 

edilmiştir. Anılan Sözleşmenin 19.07.1968 Tarihinden İtibaren Yürürlüğe Girmesi 02.09.1967 tarihli ve 6/8730 

Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile (RG. 21.09.1967, S. 12705) kararlaştırılmıştır” (Şen, s. 295). 
158

 Avrupa Sosyal Şartı ve Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı maddeleri ve onayları için Bkz. Çiçekli, s. 20 vd. 
159  “18.10.1961 tarihinde Torino’da imzalanan “Avrupa Sosyal Şartı”nın o naylanması,16.06.1989 tarihli ve 

3581 sayılı Avrupa Sosyal Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun’la (RG. 04.07.1989, S. 

20215); ve uygulanması da, Dışişleri Bakanlığı’nın 21.07.1989 tarihli ve AV-KON/KGSİ/1914-3546 sayılı yazısı 

üzerine, 31.05.1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 ve 5 inci maddelerine göre, 07.08.1989 tarihli ve 89/14434 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’yla (RG. 14.10.1989, S. 20312) kabul edilmiştir” (Şen, s. 181). 
160

 Gülmez, s. 19-20; Erdoğan, Şart, s. 123 vd. Avrupa Sosyal Şartı’nın içeriğinin ana özellikleri için bkz. Sur, s. 83 
vd. 
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çekince öngörülmüştür. Türkiye bu onayları asgari sınırda yapmış olup, özellikle adil çalışma 

koşulları, iş güvenliği ve işçi sağlığı, adil ücret, sendika hakkı, toplu pazarlık ve kadın 

işçilerin haklarının korunmasına ilişkin düzenlemelere çekince koymuştur
161

.  

Avrupa Sosyal Şartı ve Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı sadece çalışanlara 

hasredilmemiş olsa da, Şartlar ile getirilen düzenlemeler esas itibariyle çalışanları 

ilgilendirmektedir. Şartlarda belirtilen çalışan ibaresi bağlı çalışanlar yanında bağımsız 

çalışanları da kapsamaktadır
162

.   

Avrupa Sosyal Şartının genel amacı “Avrupa Konseyinin hedefinin kendilerinin ortak 

mirası olan ideal ve prensiplerin gerçekleştirilmesi ve korunması gayesiyle üyeleri arasında 

daha güçlü bir birliğin sağlanması ve özellikle insan hakları ve temel özgürlüklerin 

gerçekleştirilmesi ve idame ettirilmesi suretiyle sosyal ve ekonomik gelişmenin sağlanması”  

olarak belirlenmiş ve bu amaç doğrultusunda sosyal haklar açısından “hiçbir ırk, renk, 

cinsiyet, din, siyasal görüş, ulusal soy veya sosyal köken ayırımı gözetmeksizin sosyal 

haklardan yararlanma hakkının sağlanması” gerektiği belirtilmiştir. Bu kapsamda Âkit 

Taraflar, ulusal ve uluslararası tüm uygun yolları izleyerek, Şartta belirtilen hak ve ilkeleri
163

 

etkin şekilde sağlayabileceği koşulları ulaşmayı politikalarının amacı sayar (Bölüm I).   

                                                           
161

 Gülmez, s, 20. Şartlarda imzalanması öngörülen çekirdek madde ve fıkralar için bkz. Erdoğan, Şart, s. 131 vd. 
162

 Sur, s. 78-79. 
163

Avrupa Sosyal Şartı’nın 2. Bölümde yer verilen tüm haklara dair ayrıntılı bilgi için bkz. Sur, s. 85 vd. 

1. Herkesin, özgürce edinebildiği bir işle yaşamını sağlama fırsatı olacaktır,  

2. Tüm çalışanların adil çalışma koşullarına sahip olma hakkı vardır. 

3. Tüm çalışanların güvenli sağlıklı çalışma koşullarına sahip olma hakkı vardır. 

4. Tüm çalışanların, kendileri ve ailelerine yeterli bir yaşam düzeyi sağlamak için adil bir ücret alma hakkı vardır. 

5. Tüm çalışanlar ve çalıştıranlar ekonomik ve sosyal çıkarlarını korumak amacıyla ulusal ve Uluslararası 

kuruluşlar düzeyinde örgütlenme özgürlüğüne sahiptir. 

6. Tüm çalışanlar ve çalıştıranlar toplu pazarlık hakkına sahiptir. 

7. Çocuklar ve gençler uğrayacakları bedensel ve manevi tehlikelere karşı özel korunma hakkına sahiptir. 

8. Çalışan kadınlar analık durumunda ve öteki çalışan kadınlar gerektiğinde, çalışırken özel korunma hakkına 

sahiptir. 

9. Herkes, kişisel ilgi ve yetenekleri uyarınca bir mesleği seçmesine yardımcı olacak uygun mesleki yönlendirme 

olanakları hakkına sahiptir. 

10. Herkes mesleki eğitim için uygun olanaklar hakkına sahiptir. 

11. Herkes ulaşılabilecek en yüksek sağlık düzeyinden yararlanmasını mümkün kılan her türlü önlemlerden 

faydalanma hakkına sahiptir. 

12. Tüm çalışanlar ve geçimini sağladıkları kişiler sosyal güvenlik hakkına sahiptir. 

13. Yeterli kaynaklardan yoksun herkes, sosyal ve sağlıklı yardımı hakkına sahiptir. 

14. Herkes sosyal refah hizmetlerinden yararlanma hakkına sahiptir. 
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Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı’nın amacı da Avrupa Sosyal Şartı ile paralel 

bir nitelik taşımaktadır ve Gözden Geçirilmiş Şart ile Avrupa Sosyal Şartı’nda öngörülen 

sosyal haklar genişletilmiştir. Gözden Geçirilmiş Şart’ta da “Avrupa Konseyi hedefinin, 

kendilerinin ortak mirası olan ideal ve ilkelerin gerçekleştirilmesi ve korunması amacıyla 

üyeleri arasında daha güçlü bir birliğin sağlanması ve özellikle İnsan hakları ve temel 

özgürlüklerin gerçekleştirilmesi ve sürdürülmesi yoluyla sosyal ve ekonomik gelişmenin 

kolaylaştırılması olduğu” belirtilmiş ve sosyal haklara ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.  

   1996 tarihli Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı’nın 26.  maddesinde “Onurlu 

Çalışma Hakkı” düzenlemiş olup, maddenin 1. fıkrasına göre “Âkit Taraflar, tüm çalışanların 

onurlu çalışma haklarının etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla işverenlerin ve 

çalışanların örgütlerine danışarak, 

 1- Çalışanların işyerinde ya da işle bağlantılı cinsel taciz konusunda bilinçlenmesi, 

bilgilenmesi ve bunun engellenmesini desteklemeyi ve çalışanları bu tür davranışlardan 

korumaya yönelik tüm uygun önlemleri almayı; 

2- Çalışanların birey olarak işyerinde ya da işle bağlantılı olarak maruz kaldıkları 

kınanılacak ya da açıkça olumsuz ya da suç oluşturan, yinelenen eylemler konusunda 

bilinçlenmesi, bilgilenmesi ve bunların engellenmesini desteklemeyi ve çalışanları bu tür 

davranışlardan korumaya yönelik tüm uygun önlemleri almayı” taahhüt etmişlerdir.  

  Ayrıca, Gözdeden Geçirilmiş Şart’a göre tüm çalışanlar, istihdam ve meslek 

konularında cinsiyete dayalı ayrım yapılmaksızın fırsat eşitliği ve eşit muamele görme 

hakkına da sahiptir. 

 

                                                                                                                                                                                     
15. Özürlü kimseler, özürlerinin nedeni ve niteliği ne olursa olsun, mesleki eğitim, rehabilitasyon ve topluma 

yeniden uyum sağlama hakkına sahiptir. 

16. Toplumun temel birimi olarak aile, tam gelişmesini sağlamaya yönelik uygun sosyal, yasal ve ekonomik 

korunma hakkına sahiptir. 

17. Medeni hallerine ve aile ilişkilerine bakılmaksızın, analar ve çocuklar uygun sosyal ve ekonomik korunma 

hakkına sahiptir. 

18. Herhangi bir Sözleşmeci Tarafın vatandaşları, inandırıcı, ekonomik veya sosyal nedenlere dayalı kısıtlamalar 

saklı kalmak kaydıyla, diğer bir Sözleşmeci Taraf ülkesinde, o ülke vatandaşları ile eşit koşullar altında kazanç 

getirici herhangi bir merkezi işte çalışma hakkına sahiptir. 

19. Bir Sözleşmeci Taraf göçmen işçiler ve aileleri herhangi bir başka Sözleşmeci Tarafın ülkesinde korunma ve 

yardım hakkına sahiptir. 
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3.  Çalışma Yaşamıyla İlgili Başlıca Avrupa Birliği Yönergeleri 

  Türkiye her ne kadar Avrupa Birliği üyesi olmasa da, üyelik sürecinde çalışma 

hayatına dair Avrupa Birliği’nde yapılan çalışmalar ve yönergeler önem taşımaktadır. Bu 

nedenle bazı Avrupa Birliği yönergelerinden de kısaca bahsetmek gerekmektedir.  

 Eşit Ücret Yönergesi [Kadın ve Erkeklere Eşit Ücret Ödenmesi 

Prensibinin Uygulanmasında Üye Devletlerin Kanunlarının 

Uyumlaştırılmasına İlişkin 10 Şubat 1975 Tarihli Konsey Yönergesi 

(75/117/EEC)1]
164

 

Yönergede, kadın ve erkek için eşit ücret ödenmesi prensibi tanımlanmış ve “aynı iş 

için veya eşit değer takdir edilen iş için, ücretle ilgili her açıdan ve şartlarda cinsiyet 

temelinde ayırım yapılmama”sının eşit ücret ödenmesi olduğu belirtilmiştir. Bu prensibe göre 

özellikle, ücret iş sınıflandırması sistemine göre belirlendiği durumlarda, kadın ve erkek için 

ücretin belirlenmesinde aynı kriterlerin uygulanması gerekli olup, ücretin hiçbir şekilde 

cinsiyet ayırımına yer vermeyecek şekilde belirlenmesi zorunludur (m. 1) 

 Eşit Muamele Yönergesi [İşe Girişte, Mesleki Eğitim ve Terfide ve 

Çalışma Şartlarında Kadın ve Erkeklere Eşit Muamele Yapılması 

Prensibinin Uygulanması Hakkında 9 Şubat 1976 tarihli Konsey 

Yönergesi (76/207/EEC)2]
165

 

  Yönergenin amacı, Avrupa Birliğine üye devletlerde işe girişte, mesleki yükselmede, 

mesleki eğitimde, çalışma şartları ve sosyal güvenlik konularında eşitlik ilkesi gözetilerek 

kadın ve erkeklere eşit muamele prensibinin uygulanmasının sağlanması (m. 1) olup, bu ilke 

gereği cinsiyet temelinde hiçbir şekilde ayırım yapılmayacağı (m. 2) belirtilmiştir dır. 

 Sosyal Güvenlik Yönergesi [Sosyal Güvenlik Konularında Kadın ve 

Erkeklere Eşit Muamele Prensibinin Tedricen Uygulanmasına İlişkin 19 

Aralık 1978 Tarihli Konsey Yönergesi (79/7)3]
166

 

  Yönerge ile çalışanların sosyal güvenlik ve sosyal korunmasına dair mekanizmaların 

kurulması ve sosyal güvenlik konularında kadın ve erkeklere eşit muamele prensibinin 

                                                           
164 Yavaşi, s. 73-74. 
165 Yavaşi, s. 74-77. 
166 Yavaşi, s. 77-80. 
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uygulanmasının sağlanması amaçlanmıştır. Bu yönerge gereği üye devletler, eşit muamele 

prensibinin uygulanmaması nedeniyle haksızlığa uğradıklarını düşünen işgörenlerin, yetkili 

makamlara müracaatları sonrasında, yargı yolu ile haklarını aramalarına imkân verecek 

gerekli düzenlemeleri iç hukuk sistemlerinde yapmaları gerekmektedir (m. 6). 

 İşyeri Sosyal Güvenlik Yönergesi [İşyeri Sosyal Güvenlik Planlarında 

Kadın ve Erkekler Arasında Eşit Muamele Prensibine İlişkin 24 Temmuz 

1986 tarihli Konsey Yönergesi (86/378EEC)4]
167

 

  Yönergenin çıkarılış amacının işyeri sosyal güvenlik konularında kadın ve erkeklere 

eşit muamele prensibinin sağlanması (m. 1) olduğu belirtilerek,  yasal sosyal güvenlik planları 

tarafından sağlanan yardımları tamamlamak veya onların yerini almak -bunlara katılmak ister 

zorunlu isterse isteğe bağlı olsun- amacıyla verilen yardımları bir ekonomik faaliyet ya da 

mesleki sektör ya da bu sektörlerden oluşan bir grup içinde yer alan işletmelerde ya da işletme 

gruplarında çalışanlara ya da kendi adına çalışanlara sağlamak için İşyeri sosyal güvenlik 

planları öngörülmüştür 

IV. UYGULAMADAKİ DURUM 

  İşyerinde psikolojik taciz kavramı uygulamacılar açısından yeni yeni davalara konu 

olmaktaysa da, özellikle iş hukuku kapsamında psikolojik taciz oluşturan davranışlara ilişkin 

şikâyetlere oldukça sık rastlanılmakta, özellikle de iş akdinin işçilik hakları ödenmeksizin 

feshedilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Ancak uygulamada psikolojik taciz nedeniyle 

dava açmak yerine, feshin haksız ve geçersiz olarak yapıldığının ispatı için yapılan taciz 

davranışları mahkemelere sunulmaktadır.   

 Elimizde mevcut herhangi bir araştırma ya da istatistikî bir çalışma bulunmasa da 

avukatlık mesleği süresinde karşılaşılan iş davaları temelinde, iş akitleri sonlandırılan ya da 

sonlandırılmak istenen çalışanların oldukça sık taciz edildiğine bir uygulamacı (avukat) olarak 

tanık olunmaktadır. Uygulamada karşılaşılan ve işyerinde yapılan psikolojik tacizlerle 

genelde, işçi haklarının ödenmeksizin çalışanın istifasının sağlanması amacına yönelik 

olmaktadır. Tacizler çok zaman işveren ya da işveren vekili üstler tarafından yapılmakta, 

özellikle ekonomik koşullar ve yaygın işsizlik nedeniyle psikolojik tacize karşı sessiz 

kalınmaktadır. Bir astın üstüne karşı psikolojik taciz içeren bir davranışına uygulama 
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 Yavaşi, s. 80-83.  
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açısından pek rastlanmasa da, yine de terfi ve amirin yerini alma beklentisi olan bazı 

durumlarda kısıtlı olsa da karşılaşılmaktadır. Üste karşı yöneltilen en yoğun taciz şekli olarak 

ast tarafından üstün (amirin) dedikodusunun yapılması (bir başka çalışanla ilişkisi olduğu, 

zimmetine para geçirdiği, şirket imkânlarından usulsüz olarak faydalandığı gibi), yerine 

kendisinin atanabilmesi için bir takım asılsız şikâyetlerde bulunulması gibi tacizlerle 

karşılaşılmaktadır.   

İşverenler, işyeri performansının artırılması ve daha çok kazanç sağlanabilmesi için 

çok zaman işveren vekillerinin tacizlerine göz yummakta ya da işveren vekillerini tacize 

zorlamaktadır. İşyeri içerisinde yapılan taciz ve kötü muameleye ilişkin şirket içi şikâyet 

mekanizmaları genellikle işletilmemekte, bu şikâyetler genelde, işverenin taciz yapan üstü 

veya çalışanı işten çıkarma gibi bir amacı bulunması halinde ancak bu kişiler aleyhine 

kullanılmaktadır. Aksi halde uygulanan taciz şirket içi rekabet olarak algılanmaktadır. 

Ülkemiz açısından işyerinde psikolojik tacizin en yoğun olarak, kıdem ve ihbar 

tazminatı gibi işçi alacakları ödenmeksizin iş akdinin sonlandırılabilmesi için çalışanın 

istifaya zorlanması amacı ile uygulanması söz konusudur. Yine avukat olarak karşılaşılan 

olaylar temelinde, istifa etmesi talep edilen çalışanın öncelikle elinden araç, telefon ve 

bilgisayar gibi temel çalışma materyalleri elinden alınmakta, çalışanın çalışma alanına göre 

numune, kitap ve broşürler vs. materyalleri gönderilmemekte, çalışan şirket içi yapılan 

çalışmalara çalışan dâhil edilmemekte, çalışanın ailevi ilişkileri nedeniyle gitmesinin 

imkânsız olduğu yerlere tayini çıkarılmakta, çalışanın sık sık ve oldukça kısa aralıklarla 

savunması istenerek (aynı gün içerisinde 3 savunma istenmesi gibi) ve ceza verilmekte, yine 

çalışanın her sabah ve akşam aracının kaç kilometrede olduğunun bildirmesi ya da evden 

çıkarken aranıp iş için yola çıkış saatinin söylenmesi istenmekte, herhangi bir sebeple çalışan 

diğer çalışanların önünde –özellikle grup toplantılarında- beceriksiz olmakla suçlanmakta, 

diğer çalışanların önünde bağırılıp azarlanmakta, çalışana küfredilmekte, diğer bir çalışanın 

şikâyet dilekçesi vermesi ya da çalışanların mağdur aleyhine tutanak tanzimi sağlanmakta, 

çalışan gece olur olmaz saatlerde telefondan aranarak, gece geç saatlerde gönderilen e-

postalara cevap vermesi istenerek ya da müdürce eve gelinerek çalışan rahatsız edilmekte, 

ciddi bir rahatsızlık ya da sorunlu bir hamilelik yaşanmasına rağmen doktora gitmek için izin 

ya da sevk kâğıdı verilmemektedir.  Hatta ve hatta (karşılaşılan bir olayda) istifa etmeye 

zorlanan mağdurun eşinin müdürü dahi aranarak, mağdurun eşinin de, tıpkı mağdur gibi 

ileride firmalarına sorun çıkarabileceği söylenmektedir. Yine uygulamada hamile kalan 
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kadınlar çok sık taciz edilerek işten çıkmaya zorlanmaktadır. Zira hamilelikte geçen süreçte –

ve özellikle hamileliğin sorunlu olduğu hallerde- alınan rapor ve izinler, çalışana boşa ödeme 

yapılması şeklinde algılanmakta, bazı işyerlerinde sırf bu doğum ve analık nedeniyle yasaca 

tanınan hakların kullanılmasından kaçınılabilmesi için eşitlik ilkesine aykırı şekilde erkek 

eleman tercih edilmekte ya da işe alınan kadınlara belli sürelerle hamile kalmamaları gerektiği 

söylenmektedir.  

Görüldüğü gibi iş akdi sonlandırılmak istenen çalışanın çalıştığı iş grubu değişse de, 

çalışanların maruz kaldığı davranışlar pek değişmemektedir. Ancak uygulamada özellikle 

ispat hukuku açısından sorun yaşanmakta ve çok zaman taciz oluşturan davranışa maruz kalan 

kişi, tanıkların halen işyerinde çalışıyor olması nedeniyle psikolojik tacizi ispatlamakta 

zorlanmaktadır. Ayrıca psikolojik taciz yapılması nedeniyle psikiyatrik/psikolojik rapor talep 

edildiğinde ise doktorlar tarafından, -kanunen bir engel olmamasına rağmen- alternatif rapor 

verilmekten çekinilmekte, mutlaka ve mutlaka mahkemeden alınmış bir müzekkere talep 

edilmektedir. Ancak mahkemelerce, açılmış olan davalarda psikiyatrik/psikolojik rapor 

alınmasına ilişkin talepler, belirgin bir akıl hastalığı olmadığı sürece, geri çevrilmektedir. 

  Yaşanan tüm bu sorunlara rağmen psikolojik taciz nedeniyle açılmış tazminat davaları 

da bulunmaktadır. Bu davalardan ilkini Ankara 8. İş Mahkemesi’nde 20.12.2006 tarih, E. 

2006/19, K. 2006/625
168

 sayılı dosyası ile açılan işyerinde psikolojik taciz nedeniyle manevi 
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Ankara 8. İş Mahkemesi’nde 20.12.2006 tarih, E. 2006/19, K. 2006/625, “İşyerinde amirlerinin uzaktan, 

yüksek sesle bağırarak, iş yapmasını söylemelerine, telefonla konuşurken, konuşmasına aldırılmadan emir ve 

görev vermelerine, yüksek sesle bağrılarak "sen bu işi beceremiyorsun" gibi sözlü saldırılara, hakaretlere maruz 

kalmıştır. Kişilik hakları çiğnenmiş, çalışma arkadaşları arasında küçük düşürülmüştür. Bu davranışlar 

mahkememizce işçiyi yıldırmaya, psikolojik baskı uygulayıp genellikle de işten ayrılmasını sağlamaya yönelik 

davranışlar olarak değerlendirilmiştir. Yine tanık beyanıyla doğrulanan, davacının mesai sonrasında ağlama 

krizine girmesi, psikolojik tedavi görmesi, rapor alması da bu kanaati kuvvetlendirmektedir. (Mobbing) kavramı, 

işyerinde bireylere üstleri, eşit düzeyde çalışanlar ya da astları tarafından sistematik biçimde uygulanan her tür 

kötü muamele, tehdit, şiddet, aşağılama vb., davranışları içermektedir. Toplanan delillerden davacıya üstleri 

tarafından kötü muamele yapılıp aşağılanarak psikolojik taciz uygulandığı, verilen haksız disiplin cezaları sonucu 

TİS'de yapılan düzenlemeye göre de iş akdinin feshi sonucuna kadar varıldığı dolayısıyla geçimini emeğiyle 

çalışarak kazanan davacı işçinin maddi ve manevi kayba uğratıldığı kanaatine varılmıştır. Davacının üzüntüsünü 

bir ölçüde hafifletebilmek amacı ile davacı lehine 1000,00 YTL manevi tazminata hükmedilerek aşağıdaki şekilde 

karar verilmiştir. 

Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi uyarınca, <muhik sebeplerden dolayı gerek işçi gerekse is sahibi, bir ihbara 

lüzum olmaksızın her vakit akti feshedebilir. Ezcümle, ahlaka müteallik sebeplerden dolayı yahut hüsnüniyet 

kaideleri noktasından iki taraftan birine artık akti icra etmemekte haklı gösteren her hal, muhik bir sebep teşkil 

eder. Bu gibi hallerin mevcudiyetini hâkim takdir eder. Fakat işçinin kendi kusuru olmaksızın duçar olduğu 

nispeten kısa bir hastalığı yahut kısa müddetli bir askeri mükellefiyeti ifa etmesi, muhik sebep olarak kabul 
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tazminat davası oluşturmakta olup, mahkemece verilen karar Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 

30.05.2008 tarihli E. 2007/9154, K. 2008/13307 sayılı kararı ile onanmıştır. 

 İzmir ili dâhilinde de işyerinde psikolojik taciz gerekçesi ile açılmış davalar 

bulunmakta olup,  mahkemelerce verilen kararlar temyiz nedeniyle henüz kesinleşmemiştir. 

Bu nedenle belirtilen kararlarda mahkeme isimleri, dosya esas ve karar numarasının 

belirtilmesinden kaçınılmıştır. Bu davalara ilişkin verilecek ilk örnekte, davacı, davalı 

işyerinde çalışması sırasında psikolojik yıldırma nedeni ile mobbing uygulamasına maruz 

kaldığını belirterek manevi tazminata karar verilmesini istemiştir.  Mahkemece davaya ilişkin 

yapılan değerlendirmede; 4857 sayılı İş Kanunu'nda mobbinge ilişkin yaptırımların 

düzenlenmediğini, ancak 4857 sayılı Yasasının 77. maddesinde işverenlerin işyerlerinde iş 

sağlığı ve güvenliğini sağlaması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri 

noksansız bulundurmak, işçilerin de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan önleme uymak 

ile yükümlüdür olduğunu belirterek mobbingin yasanın bu maddesi kapsamında 

değerlendirilebilmesi için ancak çalışanın mobbinge bağlı yakalanacağı ruhsal hastalıkların 

meslek hastalığı gibi değerlendirilebilmesi gerektiğini, ancak davacının bu kapsamda 

değerlendirilebilecek bir ruhsal hatalığının olmadığı sonucuna varmıştır. Mahkemece ayrıca 

Türkiye’nin Avrupa Sosyal Şartı’nın 3. Bölümündeki birçok maddeye çekince koymasına 

rağmen onurlu çalışma hakkı başlığı taşıyan ve mobbingi düzenleyen maddesi hakkında bir 

çekince koymadığı tespiti yapılarak, iç hukukta da benimsenen sosyal şart çerçevesinde 

                                                                                                                                                                                     
edemez.> Aynı kanunun 345/1 maddesinde ise; <Muhik sebepler, bir tarafın akite riayet etmemesinden ibaret 

olduğu takdirde, bu taraf diğer tarafa onun akit ile müstahak iken mahrum kaldığı feri menfaatler de nazara 

alınmak üzere tam bir tazminat itasıyla mükellef olur. Bundan başka hâkim vaktinden evvel feshin mali 

neticelerini, hali ve mahalli adeti göz önünde tutarak takdir eder> hükmüne yer verilmiştir.  

4857 sayılı İş Kanunu'nun 24/I.a maddesi işçiye, <İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden 

doğan bir sebeple sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olması> halinde haklı fesih hakkı vermektedir. Kanunun 26/2 

maddesindeki düzenleme işçiye bu nedenle fesihten dolayı tazminat isteme hakkı vermektedir.  

Borçlar Kanunu'nun 325. maddesinde <belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçinin işine son verilmesi halinde, 

geri kalan süre için işçinin istekte bulunabileceği öngörülmüştür. Bu madde, haklı sebeple sözleşmeyi fesheden 

işçi bakımından bir düzenleme getirmemişse de, daha sonraki 344 ve 345. maddelerde öngörülen kurallar işçiye 

böyle bir talepte bulunma hakkı vermektedir. Böyle bir durumda, 325. maddedeki temel esaslar da göz önünde 

tutularak, Borçlar Kanunu'nun 345. maddesi uyarınca muhik bir tazminata karar verilmelidir.  

Davacı işçi, davalıya ait işyerinde işverenin gerekli güvenlik önlemleri almaması nedeni ile yabancı uyruklu 

işçilerin saldırısı sonucu yaralanması nedeniyle acı ve üzüntü duyduğunu belirterek manevi tazminat talep 

etmiştir. Borçlar Kanunu'nun 47. maddesine göre cismani zarara uğrayan kişiye zararın ağırlığına ve diğer 

tazminat öğeleri dikkate alınarak yargıç tarafından adalete uygun bir tazminat verilmelidir”. (Mahkeme kararı 

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 30.05.2008 tarihli E. 2007/9154, K. 2008/13307 ilamı ekinde mevcuttur). (Sinerji) 

(Erişim. 03.03.2012). 
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düzenleme yapılması gerektiği, yeni borçlar kanunu ile başbakanlık genelgesinin de bu yönde 

düzenlemeler yaptığı şeklinde değerlendirme yapılmıştır. Ancak belirtilen davada davacının 

davasının reddine karar verilmiştir. 

 Bir diğer davada da davacı istifaya zorlanmak amacıyla “eziyet, baskı ve yıldırma” 

uygulandığını ileri sürmüş ve tazminat talep etmiştir. Mahkeme yapmış olduğu 

değerlendirmede, öncelikle mobbingin kelime anlamını açıklayarak, mobbing şekillerini 

tanımlamış, çeşitli ülkelerden örnekler vermiştir. Mahkeme kararında,  kanunlarımız 

açısından yıldırma davranışını düzenleyen bir madde olmadığı gibi işçinin onur ve kişilik 

haklarını koruyan bir hükmünde kanunlarımızda olmadığını belirterek, somut olaya medeni 

kanunun kişiliği koruyan hükümleri ve Borçlar Kanunu kapsamında işverenin işçiyi koruma 

borcuna dair düzenlemelerin ve Avrupa Sosyal Şartı’nın işçinin onurlu çalışma hakkını 

belirleyen hükmün uygulanabileceğini, onurlu çalışma hakkı çerçevesinde işverenin çalışanını 

her türlü davranışlardan korumaya yönelik önlemleri alması gerektiği tespitini yapmıştır. 

Kararda ayrıca 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 417. maddesine de atıfta bulunulmuştur. 

Ancak bu dava da davacının psikolojik tacize maruz kaldığının ispatlanamadığı gerekçesi ile 

davanın reddine karar verilmiştir. 

 Psikolojik tacize ilişkin açılan bir diğer davada da, istifaya zorlama amaçlı psikolojik 

taciz uygulandığı ileri sürülerek, manevi tazminat talebinde bulunulmuştur. Mahkeme, 

dosyaya ilişkin yapmış olduğu değerlendirmede, öncelikle psikolojik taciz oluşturan işyeri 

davranışlarını tespit etmiş ve işyerinde yapılan uygulamaları herhangi bir yasa metnine atıf 

yapmadan normal bir tazminat davası gibi değerlendirerek davanın kabulüne karar vermiştir.   

 SONUÇ 

Bir iş sözleşmesinin taraflarını oluşturan işçi ve işveren hukuksal açıdan eşit olsa da, 

işçinin işverene olan ekonomik bağımlılığı, işçinin işveren karşısında korunmasını 

gerektirmektedir
169

. Ekonomik sıkıntıların ve işsizliğin çok yoğun olduğu ülkemizde ise bu 

koruma çok daha fazla önem taşımaktadır. Bu koruma kapsamında, hangi nedenle ya da 

gerekçe ile yapılırsa yapılsın, çalışana uygulanan psikolojik tacizin önlenmesi gerekmektedir. 

                                                           
169

 Kılıçoğlu/Şenocak, s. 183. Devlet bu noktada, işçi ve işveren arasında sözleşme özgürlüğü esasına göre 

yapılan iş sözleşmesine müdahale ederek, yenilik doğurucu bir hak olan fesih hakkının kullanılmasında, 

ölçülülük ilkesini esas almaktadır (Kılıçoğlu/Şenocak, s. 184).   
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 Bir işyerinde psikolojik taciz oluşturan bir fiil ile karşılaşma ya da bu davranışa maruz 

kalma riskinin her iş grubunda, her kültürde, yaş ve cinsiyet farkı gözetmeksizin bulunduğunu 

söylemek mümkünse,  ekonomik sıkıntıların yaşandığı ve iş bulmanın zor olduğu ortamlarda 

daha yoğun yaşanmakta ve çalışanın her koşulda işini korumaya mecbur olması bu taciz 

oluşturan davranışlara sessiz kalmaya neden olmaktadır. Bu nedenle sosyal devlet ilkesi 

gözetilerek, çalışanı koruyucu önlemlerin alınması, yasal düzenlemelerin acilen yapılması 

gerekmektedir. Ayrıca ülkemiz açısından psikolojik tacize dair yapılan 6098 sayılı Türk 

Borçlar Kanunu’nun 417. maddesinde yapılan düzenleme kanaatimizce oldukça yetersiz 

kalmakta, psikolojik taciz durumunda uygulanacak müeyyidelerin metin içinde belirtilen 

genel hükümlere göre yapılmasını gerekli kılmaktadır. 
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İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) DAVRANIŞLARININ 

HUKUKSAL AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

(LEGAL EVALUATION OF MOBBING AT WORK) 

  

ÖZET 

 ABSTRACT 

  İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) DAVRANIŞLARININ 

HUKUKSAL AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

GİRİŞ 

V. KAVRAM 

VI. PSİKOLOJİK TACİZ NEDENLERİ 

A. Genel Olarak 

B. Nedenleri 

VII. HUKUKSAL AÇIDAN DEĞERLENDİRME 

D. Genel Olarak 

E. İç Hukuk Açısından 

6. Anayasa Açısından 

7. İş Kanunu Açısından  

8. Borçlar Kanunu Açısından 

9. Türk Medeni Kanunu Açısından 

10. Türk Ceza Kanunu Açısından 

g. Hayata Karşı Suçlar 

h. Vücut Dokunulmazlığına karşı suçlar 



Sayfa 59 / 68 

 

i. İşkence ve Eziyet 

j. Hürriyete Karşı Suçlar 

k. Şerefe Karşı Suçlar   

l. Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar   
  

F. Uluslararası Hukuk Açısından 

4. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri   

 Cebrî Çalıştırmanın İlgası Hakkında 105 Sayılı Uluslararası Çalışma 

Sözleşmesi  

 Cebri veya Mecburi Çalıştırma Hakkında 29 Sayılı Uluslararası Çalışma 

Sözleşmesi 

 Eşit Değerde İş İçin Erkek ve Kadın İşçiler Arasında Ücret Eşitliği 

Hakkındaki 100 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesi 

 Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı 

Uluslararası Çalışma Sözleşmesi
 
 

 İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Mesleki Eğitim Ve 

Yönlendirmenin Yeri Hakkında 142 Sayılı Uluslararası Çalışma 

Sözleşmesi
 
 

 İstihdam Politikasıyla İlgili 122 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesi
 
   

 İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında 111 Sayılı Uluslararası 

Çalışma Sözleşmesi 

5. Avrupa Sosyal Şartı ve Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı 

6.  Çalışma Yaşamıyla İlgili Başlıca Avrupa Birliği Yönergeleri 

 Eşit Ücret Yönergesi [Kadın ve Erkeklere Eşit Ücret Ödenmesi 

Prensibinin Uygulanmasında Üye Devletlerin Kanunlarının 

Uyumlaştırılmasına İlişkin 10 Şubat 1975 Tarihli Konsey Yönergesi 

(75/117/EEC)1] 
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 Eşit Muamele Yönergesi [İşe Girişte, Mesleki Eğitim ve Terfide ve 
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