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KURUMSAL HAYATTA PSiKOLOJiK TACiZ: 
MOBBiNG!
İngilizcede çete, gürültücü kalabalık, toplu 
halde saldırmak gibi anlamlar taşıyan “mob” 
kelimesinden türetilen ve son yıllarda iş hayatında 
karşımıza çıkmaya başlayan “mobbing”, psikolojik 
taciz, psikolojik şiddet ve rahatsız etme gibi 
eylemleri bünyesinde barındıran bir süreçtir.

Mobbing, bireyi savunmasızlığa ve çaresizliğe 
itmekte; devam eden taciz davranışlarıyla da 
bireyin bu durumdan kurtulması engellenmektedir. 
Bir davranışa mobbing diyebilmek için; o 
davranışın sıklıkla tekrarlanması ve belirli bir 
süreyle devam etmesi gerekmektedir.

MOBBiNGiN NEDENLERi
Mağdurların başarılı, zeki, yaratıcı zekâsı yüksek, aktif, kariyer hedefleri 
olan, işini seven kişiler olmaları hedef seçilmelerine neden olabilmektedir. 
Araştırmalar mobbinge maruz kalan kişilerin %80’den fazlasının duygusal 
zekâsı yüksek kişiler, %70’inin kadın çalışanlar olduğunu ortaya koymuştur.

Mobbing uygulayanlar çoğunlukla aşırı kontrolcü ve iktidar açlığı olan kişilerdir. 
Bu kişilerin pek çoğunun benmerkezci, hırslı, özgüveni olmayan, düzensiz aile 
yaşantısına sahip ve duygusal zekâları düşük bireyler olduklarını söylemek 
mümkündür.

Yapılan araştırmalar uyarınca örgütlerde liderlik eksikliği, birbiriyle uyuşmayan 
istekler, belirsizlik ve haksızlıklar mobbingi tetiklemektedir. Yöneticinin 
mobbing olaylarını yok sayması ve çözüm aramak yerine mağdurları 
susturması da mobbing olaylarına hız vermektedir.

Mobbing Mağdurları 
ile İlgili Nedenler

Mobbing Uygulayıcıları 
ile İlgili Nedenler

Örgüt Kültüründen 
Kaynaklanan Nedenler
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MOBBiNGiN AŞAMALARI

 

MOBBiNG iLE MÜCADELE
Türk hukukunda, mobbingin hukuki yaptırımının 
doğrudan düzenlenmediği söylenebilir. Ülkemizde 
psikolojik tacize uğrayanlara destek olmak amacıyla 
“Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi Alo 170 
Hattı” kurulmuştur. Son olarak, sendikalar ve sendika 
temsilcileri de işyerinde maruz kalınan mobbingi 
önleyici faaliyetlerde bulunabilmektedirler. 

Borçlar Kanunumuzda işverenlerin, işçilerinin mobbinge 
uğramamaları ve bu tür saldırılara uğrayanların da 
daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri 
alma yükümlülüğünden bahsedilmiştir. Aksi durumda 
ortaya çıkan zararların tazmininin, sözleşmeye 
aykırılıktan doğan sorumluluk hükümlerine tabi olacağı belirtilmiştir. 

Emsal Yargıtay kararları ışığında mobbing mağdurlarının haklarını aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

• Sözleşmeyi haklı sebeple fesih hakkı,
• İş görme borcunu ifadan kaçınma hakkı,
• Manevi tazminat talebi,
• Ayrımcılık tazminatı talebi.

Bu hakların kullanımı noktasında ise, Yargıtay’ın yakın tarihli kararlarında, mobbingin varlığının kabulü için kişilik 
haklarının “ağır şekilde ihlali”ne gerek olmadığı, kişilik haklarına yönelik haksızlığın yeterli olduğu, ayrıca mobbing 
iddialarında “şüpheden uzak, kesin deliller” aranmayacağı belirtilmiştir. Buna göre işçinin, kendisine mobbing 
uygulandığına dair kuşku uyandıracak olguları ileri sürmesi yeterlidir. Yani mobbingin gerçekleşmediğini ispat yükü, 
işverene düşmektedir.

Saldırgan 
Davranışlar

Çatışma ve 
Anlaşmazlık

Zor ve Sorunlu 
Kişi Olarak 

Damgalanma

Yönetimin 
Sürece
Katılımı

İşine Son 
Verilme
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Hakkımızda
Gökçe Avukatlık Ortaklığı birleşme ve devralma, iş ortaklığı, özel sermaye ve ortak girişim
işlemleri, bankacılık ve finans, sermaye piyasaları, sigortacılık, teknoloji, medya, telekom
ve internet, e-ticaret, veri koruma, fikri mülkiyet, regülasyon, ticari alacak takipleri,
gayrimenkul ve ticari dava alanlarını içeren geniş bir yelpazede hukuki hizmetler sunan
İstanbul’da bulunan bir hukuk bürosudur. Hukuki personel ve uzmanlığımız hakkında daha
fazla bilgi için www.gokce.av.tr adresinden web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Lütfen bizimle iletişime geçin contact@gokce.av.tr
      0 212 352 88 33

The Resolution yalnızca genel bilgilendirme amacıyla hazırlanıp yayınlanmakta olup hukuki tavsiye 
içermemekte ya da avukat-müvekkil ilişkisi oluşturmamaktadır. Daha fazla bilgi almak istiyorsanız lütfen 
Gökçe Avukatlık Ortaklığı ile irtibata geçiniz. The Resolution’da yer alan hiçbir içerik Gökçe Avukatlık 
Ortaklığı’nın yazılı izni olmaksızın çoğaltılamaz ya da uygun bir şekilde kaynak olarak gösterilmeksizin 
yayınlanamaz. İçeriğin doğruluğunu sağlamak için gereken tüm çaba gösterilmiş olmasına rağmen, Gökçe 
Avukatlık Ortaklığı içeriğin doğruluğunu garanti etmemektedir ve burada yer alan bilgilerdeki herhangi 
bir hata veya söz konusu bilgilere güvenilmiş olması dolayısıyla sorumlu tutulamaz. The Resolution Gökçe 
Avukatlık Ortaklığı müvekkileri için hazırlanmıştır ve büronun müvekkilleri dışındaki dolaşım olasılığı reklam 
olarak yorumlanamaz.

Teori değil. Cevap.
Gökçe Avukatlık Ortaklığı


