
 

 

TÜRK HUKUKU VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUK IŞIĞINDA MOBBİNG 

Bedrettin MAÇİL* 

ABSTRACT 

Mobbing, whose legal basis is found in Labor Law No. 4857 and Law No. 6098 establishing 

Turkish code of obligations, is Turkey’s and global labour life’s current concern. 

The reason of mobbing as one of the main problems of working life depends on various results. 

The cause and consequences of mobbing have been categorized academically and these issues 

have been addressed, as we will discuss them in our work. 

In the first part of the study, mobbing will be examined as a concept; the second and third 

parts will focus on Turkish Law and existing regulations of comparative law. 
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ÖZ 

Yasal dayanağını 4857 sayılı İş Kanunu ile 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunundan alan 

Mobbing, ülkemiz ve küresel iş yaşamında güncel bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. 

İş yaşamının temel sorunu olan mobbingin birçok nedeni olduğu gibi buna bağlı olarak 

birçokta sonucu vardır. Bu neden ve sonuçlar bilim insanlarınca kategorize edilmiş olup 

çalışmamızda yeri geldikçe bu konulara değinilmiştir. 

Çalışmanın ilk bölümünde bir kavram olarak mobbing incelenecek olup ikinci ve üçüncü 

bölümlerde Türk Hukuku ile Karşılaştırmalı Hukuktaki mevcut düzenlemeler üzerinde 

durulacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Mobbing, İş Hukuku, İşçi, Karşılaştırmalı Hukuk. 
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GİRİŞ 

 Günümüzde dünya nüfusu artmakta, yoğunluk her yerde fazlalaşmakta, insanoğlunun 

ihtiyaçları ise çeşitlenmektedir. Her şeyde görülen bu fazlalaşma sınırlı sayıda olan kaynakların 

daha verimli bir şekilde kullanılmasını gerekli kılmaktadır. Aynı zamanda kısıtlı olana ulaşmak 

için insanoğlu durmadan çalışmakta, kendi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ihtiyaçlarını 

karşılayabilmek için koşturmaktadır. İş yaşamının temelinde bu döngü vardır. Sınırsız 

ihtiyaçlarını karşılamak isteyen insan durmadan çalışmakta, artı değer katmak için 

uğraşmaktadır.  

Bu yorucu ve stres dolu iş yaşamı beraberinde birçok sıkıntılar getirmektedir. Çalışma 

konumuz olan “TÜRK HUKUKU VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUK IŞIĞINDA MOBBİNG” ile ilgili Türk 

Hukuk Sistemi ile Kara Avrupası ve Anglo Amerikan Hukuk Sistemlerini karşılaştırmalı olarak 

sunarak, iş yaşantısındaki işyerinde psikolojik taciz1 durumunu etraflıca inceleyeceğiz. Biz 

çalışmamız boyunca çoğunluk tarafından kullanılan MOBBİNG kelimesini kullanacağız. 

 

1. MOBBİNG KAVRAMI 

 Mobbing kavramının tanımı, nedenleri ve ne gibi sonuçlar doğurduğu üzerine 

açıklamalar yapılacaktır. 

a. Tanım 

 Mobbingin dilimizdeki karşılığı bezdiri olarak tanımlanmıştır. Kelime anlamı ise “İş 

yerlerinde, okullarda vb. topluluklar içinde belirli bir kişiyi hedef alıp, çalışmalarını sistemli bir 

biçimde engelleyip huzursuz olmasına yol açarak yıldırma, dışlama, gözden düşürme”2 olarak 

sözlükte açıklanmıştır. İngiliz dili kökenli olan bu kelime ise yabancı kaynaklarda “bizar etmek, 

taciz etmek, rahatsız etmek, rahat vermemek, dirliksiz etme, dirliğini kaçırma” olarak 

                                                           
*Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans Öğrencisi, Serbest Avukat 

1 MOBBİNG 

2 www.tdk.gov.tr 
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geçmektedir.3 Hukuki metinlerde ise genellikle mobbing kelimesi kullanılmakta, psikolojik taciz 

ise eser miktarda yer almaktadır. 

 

b. Mobbing Nedenleri 

Mobbingin birçok şekilde ortaya çıktığı, çeşitli görünümlerinin olduğu, Mobbingin 

altında birçok nedenlerin yattığı iş yaşamında bilinen bir durumdur. İş yaşamı karışık, durağan 

olmayan, etkileşimin yüksek olduğu spesifik bir alandır. Mobbingin nedenleri daha çok 

psikoloji bilimini ilgilendirmektedir. Biz bu konu ile ilgili genel bir bilgi vermekle yetineceğiz. 

Mobbing nedenlerini Zapf kişisel, kurumsal ve sosyal grup olmak üzere üç kategoriye 

ayırmıştır.4             

                            

 Mobbingin nedenlerini kişisel, kurumsal ve sosyal grup olmak üzere üçe ayırmaktayız. 

Mobbing görmenin kişinin kendi özelliklerinden kaynaklanabileceği hususu ilk bakışta akla 

yatmamakla birlikte, düşünüldüğünde aslında mantıksız bir durumda olmadığı karşımıza 

çıkıyor. Şöyle ki yapılan araştırmalar iş yaşamında sosyal beceri ve özgüveni yüksek, ne 

istediğini bilen ve ona yönelerek motivasyonunu yüksek tutabilen çalışanların daha fazla 

mobbinge maruz kaldıklarını göstermektedir. Niteliksiz çalışanların büyük hedefleri ile üst 

makam ve mevkilere çıkma istekleri olmadığından mobbinge maruz kalmamaktadırlar. 

Kurumsal yapı da çalışanların mobbinge maruz kalmalarının bir başka nedenidir. Ast – üst 

                                                           
3 www.tureng.com 

4 Zapf, “Organisational, Work Group Related and Personal Causes” 



  Vol 2.2 (2018 

4 
 

ilişkilerinin olduğu hiyerarşik bir yapının mevcut olduğu bir işyerinde çalışanlar ile yöneticiler 

arasında sıkıntıların yaşanması kaçınılmazdır. Hiyerarşik olmayan yatay örgütlenmenin mevcut 

olduğu işyerlerinde ise mobbinge daha az rastlandığını yapılan araştırmalar göstermektedir.5 

Sosyal grup ise mobbing nedenleri ile ilgili son kategorimizdir. Çalışmamızın başından beri 

belirttiğimiz günümüz yaşantısında sosyalliğin ön plana çıktığı, insanların sürekli bir rekabet 

içerisinde oldukları hususu ve yine kişilerin birbirlerini çekememelerine yol açan tüm bu 

sayılan nedenlerle kişileri birbirlerine psikolojik taciz uygulamaktadırlar ve sonucunda iş 

yaşamında sıkıntılar doğmakta ve mobbingin sonuçları bir hayli ağır olmaktadır. 

 

c. Mobbing Sonuçları 

Mobbinge maruz kalan çalışan bu fiilden tek başına etkilenmemektedir. Çalışan ile 

birlikte ailesi, çalışma arkadaşları, akabinde çalışma ortamı olumsuz olarak etkilenmekte, ufak 

bir mobbing vakası beraberinde birçok sıkıntıyı getirmektedir. Yine tedavi olması gereken 

mobbing mağdurunun tedavi masrafları da bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Mobbingin sonuçları Davenport, Schwartz ve Elliot tarafından kategorize edilmiştir.6  

                                                           
5 Güngör, Çalışma Hayatında Psikolojik Taciz, s.20. 

6 Davenport, Schwartz ve Elliot, Mobbing: İşyerinde Duygusal Taciz, s.146. 
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Mobbingin en büyük zararı mağdur çalışanadır. Mobbinge maruz kalan çalışan sürekli 

bir biçimde stres ve sıkıntı içinde olacaktır. İşyerinden ayrılmamış, halen çalışıyor ise işine 

konsantre olamayacaktır. Sıkıntı yaşayan çalışan bu sıkıntılarını ailesine aksettirecek ve 

ailesinin de huzurunu kaçıracaktır. İşten ayrılan çalışan ise ekonomik olarak sıkıntıya düşecek, 

hem bir gelir kaybı yaşayacak hem de mahkeme ve avukatlık masrafları, tedavi giderleri vb. 

birçok mali külfet altında kalacaktır. Sığınılacak ilk liman olan aileden ekonomik yardım almak 

durumunda kalacak olan birey ailesinin de ekonomik yönden kayba uğramasına sebebiyet 

verecektir. Yine çalıştığı işyerindeki arkadaşları da mobbing dolayısıyla sıkıntı yaşayacaklar ve 

böylece mobbing bir zincir misali sonu gelmeyen birçok sorunlara yol açacaktır. İlk bakışta 

bireysel bir durum gibi görünüyor olsa da sonuçları tüm topluma mal olmaktadır. 

 

2. TÜRK HUKUKUNDA MOBBİNG VE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER 

Mobbing, hukuk düzeninin temelini teşkil eden insan hak ve özgürlüklerinin; özellikle de 

çalışanın onurunun, kişilik değerlerinin ve anayasal çalışma hakkının ihlali anlamına 

gelmektedir.7  

                                                           
7 Kerestecioğlu, “İşyerinde Psikolojik Şiddet(Mobbing)”, s.34. 
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Hukuk sistemimizde iş yaşamını düzenleyen birçok yasal düzenlemeler vardır. 4857 sayılı 

İş Kanunu bunların temelini teşkil eder. İş Kanununun yetersiz kaldığı yerlerde 6098 sayılı Türk 

Borçlar Kanunu’nun esasları dikkate alınır.  

Mobbingin hangi ilişkilerden doğacağı, mobbing mağduru kimlerin olabileceği ve mobbing 

mağdurlarının başvurabileceği iç hukuk yollarının neler olduğu bu kısımda etraflıca 

açıklanacaktır. 

 

a. MOBBİNG NELERDEN KAYNAKLANIR? 

a. 1. Eşit Davranma Borcu 

 Eşit davranma borcunun temelini Anayasa m. 10 oluşturur. Anayasa m. 10 hükmü şu 

şekildedir: 

Kanun önünde eşitlik 

Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle 
ayırım gözetilmeksizin kanun  önünde eşittir.  

Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla 
yükümlüdür. 

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. 

Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun 
olarak hareket etmek zorundadırlar. 

Mezkûr maddeye konu olan eşitlik ilkesi yalnızca bağımsız bir temel hak olmayıp hukuk 

düzeninin tamamına sirayet eden, özel hukuk kişilerini de bağlayan bir ilkedir.  

4857 sayılı İş Kanunu m. 5’te işverenin Eşit Davranma İlkesi düzenlenmiştir. Madde 

aşağıdaki gibidir: 

Eşit Davranma İlkesi 

İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve 

benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz. 
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İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmi süreli çalışan işçiye, 

belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamaz. 

İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş 

sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona 

ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz. 

Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz. 

İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması, daha düşük bir ücretin 

uygulanmasını haklı kılmaz. 

İş ilişkisinde veya sona ermesinde yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davranıldığında işçi, dört 

aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarını da talep 

edebilir. 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 31 inci maddesi hükümleri saklıdır. 

 İşveren işçisine karşı eşit davranmakla yükümlüdür. Yine işveren ayrımcılık yapmamak 

durumundadır. İşçinin cinsiyetini, rengini, engel durumunu vb. hususları ön plana çıkararak 

eşit davranma borcunu ihlal etmemelidir. Umulanın aksine cinsiyet temelli eşit davranma 

ilkesinde mobbinge uğrayıp mağdur olan birçok erkek vardır. Kimi durumlarda belirtildiği üzere 

erkekler mobbing mağduru olabilmektedirler. 

 

a. 2.Gözetme Borcu 

 Gözetme borcu, işverenin, iş sözleşmesi çerçevesinde çalıştırdığı işçisini korumak, onun 

çıkarları doğrultusunda gördüğü iş dolayısıyla uğrayabileceği zararlara karşı gerekli önlemleri 

almak, işçinin çıkarlarının zedelenmesine yol açabilecek zarar verici davranışlardan kaçınmak 

gibi yükümlülüklerden oluşur. 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 4’üncü maddesine göre, işveren, 

çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Yine aynı maddeye göre, 

işverenin; mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin 

alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik 

tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için 

gerekli çalışmaları yapması gerekmektedir. Bundan başka, işveren, işyerinde alınan iş sağlığı 

ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesi 

için çalışmalar yapar. 
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İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde, işverenin gözetme borcunun gereği olarak 

işçi sağlığı ve iş güvenliğini sağlama yükümlülüğünün, psikolojik tacizi önleme yükümlülüğünü 

de kapsadığı, işçilerin fiziksel olduğu kadar psikolojik sağlığının da işverence korunması 

gerektiği söylenebilir. 

 

a. 3.Hakkın Kötüye Kullanılması 

Hakkın kötüye kullanılması Türk Medeni Kanunu m.2’de düzenlenmiştir. Düzenleme şu 

şekildedir:  

Herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak 

zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz. 

 Görüldüğü üzere işvereninde işçisi üzerinde hakları olduğu mutlak bir gerçektir. 

İşverenin işçisini yönetme yetkisi8 vardır. Lakin bu hakkın kötüye kullanılmaması 

gerekmektedir. Bu dengenin ne surette sağlanacağı ile ilgili kesin hususlar mevcut değildir.  

İşverenin hakkını kötüye kullanıp kullanmadığı her olayın kendi şartları dâhilinde 

değerlendirilecek olsa da hakkın kötüye kullanıldığını gösteren bazı hususlar tespit edilebilir. 

Bu hususlara örnek, hakkın kullanılmasında hukukça meşru sayılan bir yararın 

bulunmamasıdır. Dolayısıyla işveren herhangi bir hakkını sırf işçiye zarar vermek veya onu güç 

bir duruma sokmak için kullanırsa hakkını kötüye kullandığı ileri sürülebilir. İşveren, bir hakkını 

kullanırken birden fazla seçeneğe sahipse, bu seçeneklerden işçiye zarar vermeyen seçeneği 

tercih etmelidir. Aksi halde yine hakkını kötüye kullanmış olur. Hakkın kullanılmasının işverene 

sağlayacağı yarar ile işçiye vereceği zarar arasındaki aşırı oransızlık da işverenin hakkını kötüye 

kullandığını gösteren bir başka husustur. 

 

 

 

                                                           
8 Süzek, İş Hukuku, s.75. 
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b. MAĞDURLARIN BAŞVURABİLECEKLERİ HUKUKİ YOLLAR 

b. 1.İşçi Ve İşverenin İş Sözleşmesini Haklı Feshi 

İşçi 4857 sayılı İş Kanununun 24. Maddesi uyarınca mobbinge maruz kalması sebebiyle 

iş sözleşmesini derhal sonlandırabilir. Kanunun ilgili düzenlemesini içerir hükmü şu şekildedir: 

II. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri: 

a) İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında 

yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler 

söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa. 

b) İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler 

söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa. 

c) 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 isnad veya ithamlarda bulunursa. 

d) İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu 

durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa. 

İşçi bu nedene dayanarak iş sözleşmesini derhal feshedebilecek ve bu fesih haklı fesih 

sayılacaktır. İşçi tüm tazminatlarını alarak iş sözleşmesini sonlandıracaktır. Görüldüğü üzere 

mobbing münhasıran düzenlenmiş değildir. Doktrin ve Yargıtay madde başlığındaki benzerleri 

ifadesinden ötürü mobbinginde bu kapsamda değerlendirilebileceği kanaatindedir. İşyerinde 

psikolojik taciz davranışları eğer söz konusu 24’üncü maddenin ikinci bendinin (b) alt bendinde 

belirtilen fiiller ile ya da benzeyen fiillerle gerçekleştiriliyorsa, mağdur işçi iş sözleşmesini söz 

konusu hükümlere dayanarak haklı nedenle feshedebilir.9 Yine aynı kanunun takip eden 

25.maddesi uyarınca da işverenin mobbinge maruz kalması dolayısıyla işçisinin iş akdini haklı 

fesihle sonlandırabileceği hükmü düzenlenmiştir. 

 

                                                           
9 Süzek, İş Hukuku, s.649. 
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b. 2.İşçinin Ayrımcılık Tazminatı Talebi 

Daha önce de bahsedildiği üzere, işyerinde psikolojik taciz, İş Kanunu’nun ilgili 

maddesinde düzenlenen ve yaptırıma bağlanan eşit davranma borcunun da ihlali anlamına 

gelmektedir. İş Kanunu m.5/6 uyarınca, iş ilişkisi süresince veya sona ermesinde ayrımcılığa 

maruz kalan işçi, dört aya kadar ücreti tutarında bir tazminat ile ayrımcılık nedeniyle yoksun 

kaldığı haklarını da talep edebilir. Söz konusu hükümden de anlaşılacağı üzere bu tazminatın 

talep edilebilmesi için iş sözleşmesinin sona ermiş olması şart değildir; sözleşme devam 

ederken de ayrımcılık söz konusu ise bu tazminat talep edilebilir.10 

 

c. 3.Kişilik Hakkını Koruyan Davalar 

Türk Medeni Kanunu m. 25 uyarınca kişilik hakkı zedelenenler, saldırı tehlikesinin 

önlenmesini, mevcut saldırıya son verilmesini ve sona ermiş olsa bile etkileri devam eden 

saldırının hukuka aykırılığının tespitini isteyebilir. Saldırının Önlenmesi Davası saldırı 

tehlikesinin varlığı durumunda açılarak olası bir tehlikenin önüne geçmek amacı taşıyan 

davadır. Saldırı gerçekleşmeden önce açılır. Saldırıya Son Verilmesi Davası ise kişilik hakkına 

saldırı mevcut ve halen devam ediyorsa ikame edilebilecektir. Böylece olası zararlar azaltılmış, 

yıkımın önüne geçilmiş olacaktır. Saldırının Hukuka Aykırılığının Tespiti Davası ise mevcut 

saldırının tespiti, olup bitenin netleştirilmesi, durumun tespiti amacını taşıyan bir davadır.  

 

b. 4.Tazminat Davaları 

Tazminat davalarını ikiye ayırıyoruz. Maddi ve manevi olmak üzere incelenecektir. 

 

 

 

                                                           
10 Doğan Yenisey, “İs Kanununda Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı”, s.76-77. 
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b .4.1.Maddi Tazminat Davası 

Maddi tazminat davası açılmasındaki amaç, kişilik hakkı hukuka aykırı olarak tecavüze 

uğrayan kimsenin bu tecavüz nedeniyle uğradığı maddi zararın, diğer bir deyişle malvarlığında 

meydana gelen azalmanın giderilmesidir11. 

Türk Medeni Kanunu’nun 25’inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre hukuka aykırı 

olarak kişilik hakkı ihlal edilen kişi maddi tazminat davası açabilir. Burada Türk Borçlar 

Kanunu’nda düzenlenen haksız fiil sorumluluğuna ilişkin genel hükümler uygulama alanı bulur. 

Türk Borçlar Kanunu’nun 50’nci maddesine göre, haksız fiil nedeniyle maddi tazminat 

talebinde bulunan kimse, maddi bir zarara uğradığını ve zararın miktarını ispat etmekle 

yükümlüdür. Zararın gerçek miktarını tam olarak ispat etmek, kar mahrumiyeti, çalışma 

yeteneğinin tamamen veya kısmen kaybedilmesi hallerinde olduğu gibi bazen çok güç hatta 

imkânsız olabilmektedir. Bu durumda, hâkim, olayların olağan akışını ve zarar görenin aldığı 

tedbirleri dikkate alarak, zararın miktarını hakkaniyete uygun olarak belirler. 

Kişilik hakkının ihlali nedeniyle açılan maddi tazminat davaları, eğer mağdur ile fail arasında 

bir sözleşme ilişkisi varsa sözleşmeye aykırılık hükümlerine de dayandırılabilir. Dolayısıyla, 

işyerinde psikolojik taciz mağdurunun, maddi tazminat davasını Türk Borçlar Kanunu’nun 

borcun ifa edilmemesinde borçlunun sorumluluğunu düzenleyen 112 ve devamındaki 

maddelere dayandırması mümkündür. 

 

b.4.2.Manevi Tazminat Davası 

Mobbinge maruz kalan işçinin acı, elem ve ızdırap duyması kaçınılmaz bir durumdur. İş 

sözleşmesi haksız yere feshedilen, ardı sıra olumsuzluklarla karşılaşan işçinin manevi yönden 

duyduğu sıkıntıların bir karşılığı olarak manevi tazminat hakkı saklıdır. İşçi TBK m. 112 vd. 

hükümleri uyarınca yukarıda bahsedildiği üzere manevi tazminat davasını işverene karşı ikame 

edebilecektir. 

 

 

 

                                                           
11 Helvacı, Türk ve İsviçre Hukuklarında Kişilik Hakkını Koruyucu Davalar, s.177. 
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3. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA MOBBİNG 

 İşyerinde psikolojik taciz(mobbing) özellikle 1990’lı yıllardan itibaren kapsamlı 

düzenlemelere konu olmaya başlamıştır.12Bu çerçevede Avrupa Hukukunda birçok uluslar 

arası düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler de ulusal hukuklarda karşılık bulmuş ve 

yürürlüğe sokulmuştur.  Düzenlemeler üç grupta incelenmektedir13 

-Hukuki düzenlemeler, 

-Toplu iş sözleşmeleri, 

-İşyeri yönetmelikleri. 

 Bu üçü arasında aslolan hukuki düzenlemelerdir. Uluslar arası Antlaşmaların ve tavsiye 

kararlarının onaylanması ve akabinde kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat ile 

yürürlüğe sokulması ile tamamlanan bir kanunlaştırma süreci en doğru ve bağlayıcı olanıdır. 

Diğer TİS ve işyeri yönetmelikleri hukuki düzenlemeler temel alınarak hazırlandığından 

önemce daha azdırlar.  

 Çalışmamızda Avrupa ülkelerinden İsveç, Almanya ile Amerika Birleşik Devletleri’ne 

dair düzenlemeler ve mobbing uygulamaları hakkında bilgi verilecektir. 

 

a. AVRUPA HUKUKUNDA MOBBİNG 

a. 1.İSVEÇ 

İsveç, psikolojik tacize karşı özel hukuki düzenleme yapan ilk Avrupa Birliği ülkesidir. 

İsveç’te konuya ilişkin özel hükümler getiren ilk düzenlemeler 1993’te çıkarılan iki 

kararnamedir. Bunlar İşyerinde Şiddet ve Tehdidi Önlemeye İlişkin Kararname ve İşyerinde 

Mağduriyet Hakkında Kararnamedir. Bu iki kararname 1977’de kabul edilen Çalışma Ortamı 

Yasası’na dayanılarak çıkarılmıştır. Çalışma Ortamı Yasası’nda, işyerindeki fiziki ve psikolojik 

şartlara özel önem verilmiş olup, bu şartlara dikkat edilmesi konusunda işveren sorumlu 

                                                           
12 Çukur, Cengiz, Türk Hukuku ve Karşılaştırmalı Hukukta İşyerinde Psikolojik Taciz 

13 Ian Graham, “Mopping Up Mobbing – Legislate Or Negotiate?,” Violence At Work, ILO Publications, No 

133 (2003), s.55. 
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tutulmuştur. İşyerinde Şiddet ve Tehdidi Önlemeye İlişkin Kararname’de, tehdit ve şiddet teşkil 

eden durumlar düzenlenmiştir. Buna göre, işyerinde şiddet; tehdit içeren mektuplar ve telefon 

görüşmeleri yoluyla yapılan tacizden cinayete kadar varan pek çok şekilde gerçekleşebilir. 

Psikolojik tacize karşı özel hükümler içeren asıl düzenleme, İşyerinde Mağduriyet Hakkında 

Kararname’dir. Bu Kararname’de mağduriyet şu şekilde tanımlanmıştır: “Mağduriyet, çalışanın 

işten ayrılmasıyla sonuçlanabilen, kınanacak veya tamamen olumsuz davranışların, saldırgan 

bir şekilde yinelenerek, belirli bir çalışana yöneltilmesi ile ortaya çıkan durumdur”. Dolayısıyla, 

Kararname’de, psikolojik taciz, sosyal dışlama ve cinsel taciz dâhil olmak üzere tüm saldırgan 

tutum ve davranışlar mağduriyet kapsamında değerlendirilmektedir. Bu kararnamede asıl 

önem arz eden husus önleyici tedbirlerin alınmasının önemi ve gerekliliğidir. İşveren bu tip 

psikolojik taciz vb. işyerindeki durumları takip etmeli, gerçekleşmeden gerekli müdahaleleri 

gerçekleştirmelidir. Eğer işveren bu yükümlülüğünü yerine getirmezse Çalışma Ortamı 

Yasasında düzenlenen para cezası veya en fazla 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır. 

 

a. 2. ALMANYA 

Almanya’da işyerinde psikolojik taciz günümüze kadar bazı yargı kararlarına konu 

olmasına rağmen, bu olguyu açıkça düzenleyen bir hukuki düzenleme yoktur. Dolayısıyla genel 

hukuki düzenlemelerde (Anayasa, Medeni Yasa vb.) ve çalışma hayatını düzenleyen hukuki 

düzenlemelerde yer alan hükümler, işyerinde psikolojik taciz konusunda da uygulanmaktadır. 

Mobbing ile ilgili iki yasal düzenlemeden bahsetmekte fayda görmekteyiz. Bunlar İşyeri 

Örgütlenme Yasası ve Eşit Davranma Yasasıdır.  İşyeri Örgütlenme Yasası uyarınca işveren ve 

işyeri kurulu işyerinde çalışan herkese karşı hukuk ve hakkaniyet ilkelerine uygun davranılıp 

davranılmadığını izlemekle yükümlü olup özellikle eşit davranma borcuna aykırı hareketlerle 

ve ayrımcılıkla mücadele etmek zorundadır. Eşit Davranma Yasası ise genel nitelikli, mobbing 

özelinde olmayan düzenlemelerle Eşitlik ilkesi bağlamında düzenlemeler ihtiva etmektedir. 

 

b. AMERİKA HUKUKUNDA MOBBİNG 

Amerika Birleşik Devletleri’nde işyerinde psikolojik tacizin sebep olduğu olumsuz sonuçlar 

konusunda farkındalık her geçen gün artsa da henüz konuyu doğrudan ele alan bir yasal 
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düzenleme mevcut değildir. 2003’ten beri 20’yi aşkın eyaletin yasama meclislerine sunulan ve 

işyerinde psikolojik taciz mağdurlarının yaşadıkları mağduriyetler konusunda koruyucu 

hükümler içeren ve işverene de psikolojik tacize karşı önlem alma anlamında birçok 

yükümlülükler getirecek olan Sağlıklı İşyeri Yasa Tasarısı (Healthy Workplace Bill) henüz 

yasalaşmamıştır.14 Amerikan hukukunda işyerinde ayrımcılıktan anlaşılan işyerindeki 

yükselmeler ve işçilerin bu yolda karşılaştıkları engeller anlaşılmaktadır. İşyerinde psikolojik 

tacizin haksız fiil teşkil ettiği iddia edilerek açılan davalarda, mahkemelerin davayı reddetme 

bakımından en çok öne sürdükleri gerekçe; şikâyet konusu olan davranışların, haksız fiil teşkil 

edecek kadar aşırı ve fena olmadıkları şeklindedir. Mahkeme, yalnızca, sıkıntı verici 

davranışların, objektif şartlarda bir insanın kaldıramayacağı kadar şiddetli olması durumunda 

anlaşmazlığa müdahale etmektedir.15 Ayrıca belirtmek istediğimiz düzenleme ise Amerikan 

Yurttaş Hakları Yasası’dır. İşyerinde ayrımcılığı ele alan, en kapsamlı ve en önemli düzenleme 

1965 yılında yürürlüğe girmiş ve üç kere esaslı değişikliğe uğramıştır. Konumuza ilişkin 

açıklamaları yapmadan önce kanunlarla avukatlara ve yargılama öncesi işleyişe Amerikan 

Hukuk Sisteminde ne denli önem verildiğini göstermesi açısından çok önemlidir. Bu yasaya 

göre işverenin bir kimseyi rengi, dini, cinsiyeti veya milliyeti nedeniyle işe almaması veya bu 

nedenlerden biriyle işten atması veya bu nedenlerden dolayı bireyin tazminatı, çalışma 

koşulları veya işle ilgili kazanımlarında ayrımcılık yapması hukuka aykırıdır.  Bu bölümde 

belirtilen hususlardan herhangi birine dayalı olarak ayrımcılığa maruz kaldığını iddia eden 

çalışanın, kendisine en yakın İstihdamda Fırsat Eşitliği Komisyonu bürosuna şikâyet dilekçesi 

ile başvurması gerekmektedir. Şikâyet dilekçesiyle birlikte iddia sahibi çalışan, bir devlet 

görevlisine işyerinde yaşadığı ve ayrımcılık olduğunu düşündüğü durumları anlatacaktır. Bu 

görevli, işvereni söz konusu iddiadan haberdar edip kendisinden konuyla ilgili bilgi talep 

edecek, varsa olaya tanık olanlarla da görüşecektir. Yürütülen soruşturma sona erdiğinde, 

belirtilen bulgular ve öneriler doğrultusunda İstihdamda Fırsat Eşitliği Komisyonu bölge 

yöneticisi ayrımcılığın meydana gelip gelmediğine ilişkin kararını verecektir. Ayrımcılık 

olduğuna karar verilmesi halinde, Komisyon söz konusu ayrımcılığın giderilmesini, mağdur 

çalışanın uğradığı zararların tazmin edilmesini veya işe geri alınmasını işverenden isteyecektir. 

                                                           
14 Çukur, Cengiz, Türk Hukuku ve Karşılaştırmalı Hukukta İşyerinde Psikolojik Taciz 

15 David Yamada, “Workplace Bullying and American Employment Law: A Ten-Year Progress Report and 

Assesment,” Comparative Labor Law & Policy Journal, Suffolk University Law School, 09–49 (2009), s.5. 
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Eğer işveren söz konusu talepleri yerine getirmezse, Komisyon konuyu yerel avukatlara havale 

edecek veya şikâyetçiye dava açabileceğine ilişkin bir yetki belgesi verecektir. Ayrımcılığın söz 

konusu olmadığı şeklinde bir karar verilmesi halinde ise İstihdamda Fırsat Eşitliği Komisyonu 

bürosundan alınan dava açma hakkına ilişkin yetki belgesi ile mağdur olduğunu iddia eden 

çalışan, özel hukuk davası açma yoluna başvurabilecektir.  

 

SONUÇ 

 Mobbing görüldüğü üzere Türk Hukukunda ve Karşılaştırmalı Hukukta çoğu yasal 

düzenlemelerin yapılmasına neden olmuş, birçok uyuşmazlıkların temelini oluşturan, bireysel 

ve toplumsal ölçekte sonuç ve sorunlara yol açan bir davranıştır. Birçok ülkelerde bu psikolojik 

taciz yaptırımlarla karşılık bulmaktadır. Dileriz ki ulusal ve uluslar arası alanda bu tip 

uygulamalar daha şiddetli yaptırımlarla karşılık bulur ve bu tip hukuka aykırı fiillerin önüne 

geçilir ve barışçıl bir çalışma ortamı tüm dünyada tesis edilmiş olur. 
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