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 İşyerinde psikolojik taciz (mobbing) son yıllarda sıklıkla gündeme gelen ve nispeten yeni bir kavramdır. İlk kez 
İsveçli psikiyatrist Heinz Leymann tarafından iş sağlığı ve güvenliği kapsamında “işyerinde çalışan kişi üzerinde 
sistematik şekilde baskı yaratarak bunaltma, korkutma ya da tehdit etme gibi taktiklerle istifa aşamasına kadar ulaşabilen 
bir süreç” olarak ortaya atılmış ve yine ilk kez İsveç’de İş mevzuatı kapsamında düzenlenmiştir.  
 

Türkiye’de ise bu konuda bir düzenlemeye ilk defa 2012 tarihli Türk Borçlar Kanunu’nun hizmet sözleşmesine 
ilişkin 417. maddesinde yer verilmiştir. Buna göre, “İşveren, hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak ve saygı 
göstermek ve işyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni sağlamakla, özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize 
uğramamaları ve bu tür tacizlere uğramış̧ olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla 
yükümlüdür”. Böylece psikolojik taciz (mobbing) Türk hukukunda kavramsal bir temel bulmuş olsa da bu düzenleme 
işyerinde psikolojik taciz uygulamaları ile mücadele etmek için tek başına yeterli değildir.  

 
İşyerinde psikolojik taciz vakıalarının mağdurları genellikle kadınlar olduğundandır ki, konu ayrıca İş 

Kanunu’nun 5. maddesinde düzenlenen ayrımcılık yasağı boyutuyla da ele alınmaktadır. Bunun yanı sıra, psikolojik taciz 
vakıaları Türk Ceza Kanunu’nun 96. maddesi kapsamında eziyet suçuna da temel oluşturabilmektedir.   

 
Esasen işyerinde psikolojik taciz vakıaları ile mücadelede en etkin çözümleri medeni hukuk kuralları ortaya 

koymaktadır. Zira işyerinde psikolojik taciz vakıalarında mağdurun kişilik hakları ihlal edildiği gibi çoğunlukla iradesi 
de felç edilmektedir. Buradan hareketle, bu çalışmada işyerinde kadına yönelik psikolojik taciz vakıaları ile Türk Medeni 
Kanunu’nun ve Türk Borçlar Kanunu’nun kişilik haklarına ve irade sakatlıklarına ilişkin hükümleri çerçevesinde 
mücadele etmenin farklı yolları ortaya koyulacaktır. 
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Psychological harassment in the workplace (mobbing) is a relatively new and also frequently discussed concept. 

Swedish psychologist Heinz Leymann defined mobbing in the first place as “a process creating pressure on someone in 
the workplace which may even result to resignation following oppressing, bullying or threatening tactics and 
behaviors” and it is firstly regulated under the Swedish Employment Law. 
  

Turkey’s first regulation on mobbing is the new article 417 of the Turkish Code of Obligations dated 2012. 
According to the mentioned article: “The employer should protect the personality rights of the employee under the 
employment contract and maintain an order which is in line with the requirements of the rules of good conduct, especially 
take the necessary measures so as the employee do not go through any events involving psychological or sexual 
harassment in the workplace; and in case of an injury occurs, to take the necessary measures so as the damage do not 
further increase.” Although psychological harassment (mobbing) has a legal and conceptual basis under Turkish Law 
with this specific provision, it should be noted that its sole existence is not sufficient enough to combat against the acts 
of mobbing. 
  

It is widely known that the victims of the acts of mobbing are generally women. Therefore, the subject is also 
related with the prohibition of any discrimination in the workplace, which is stipulated under the article 5 of the Turkish 
Employment Law. Furthermore, acts of mobbing may also be subjected to the crime of oppression, stipulated under the 
article 96 of the Turkish Criminal Code.  
  

Essentially, the most effective tool to combat the acts of mobbing in the workplace is the general provisions of 
civil law, since these acts often infringe victim’s personality rights, sometimes even paralyzing his/her will power 
(genuine assent). Starting from this point of view, this paper mainly aims to present the effective ways of combating acts 
of mobbing through the provisions of Turkish Civil Code and Turkish Code of Obligations, especially the provisions 
relating to personality rights and also the provisions relating to the cases to divergence of intention (mistake, fraud and 
duress). 


