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Uzun yıllar öğretmenlik hayatım sırasında birçok sivil 
toplum ve kuruluşlarında etkin görevler aldım. Öğretmen-
lik hayatıma Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak atanmam 
ile sonlandırdım. Birçok sıkıntının, sorunun ve problemin 
olduğu bu kurumda; çocuktan yaşlıya, engelliden normale 
birçok kişiye hizmet etmek bana birçok hayır dua sağlarken 
aynı zamanda beni çok daha fazla büyüttü ve bakış açımı 
geliştirdi. 

7 Ocak 2009 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim 
ve Araştırma Merkezi’nde (ÇASGEM) göreve başladıktan 
sonra, ilk kez “mobbing” kavramı ile tanıştım. Yaşadıklarım 
nedeniyle ilgimi çeken bu kavrama yoğunlaşmaya başladım 
ve ulusal bir proje yapmaya karar verdim. Dönemin yöneti-
cilerinin de uygun bulması üzerine 23 Mayıs 2012 tarihinde 
“1.Çalışma Hayatında Psikolojik Taciz (Mobbing) Panel 
ve Çalıştayı” ismiyle uyguladık. Böylece mobbing kavramı, 
çalışma hayatında duyulmaya başladı. Birçok proje ile eği-
tim faaliyetlerimiz kamu, STK ve üniversitelerden katılan 
akademisyenlerle görüşme ve ortak çalışmalarımız şeklinde 
devam etti.

21 Mayıs 2012 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet-
ler Bakanlığı (mülga ÇSGB) bünyesinde “Mobbingle Mü-
cadele Kurulu” ve ona bağlı “teknik komite” oluşturuldu. 
Teknik komite benimde içinde bulunduğum bakanlık ve 
konfederasyonları temsilen uzmanlar düzeyinde 8 ay bo-
yunca çalıştık. “Mobbing Eylem Planı”, “Mobbing Eğitici 
Eğitimi”, “Mobbing Genelge” güncelleme çalışmaları, or-
tak mobbing tanımının da olduğu “İşyerlerinde Psikolojik 
Taciz Bilgilendirme Rehberi” kitapçığı gibi pek çok çalış-
ma yaptık.

İş Baş Müfettişi Arif Temir, Türk-İş ve Yol-İş’te ortak ça-
lışmalar yaptığımız Özcan Karabulut ve Hasan Aktaş Beyle-
rin de teşvik ve cesaretlendirmeleri ile kitap yazmaya başla-
dım. 2015 Yılında “Çalışma Hayatının Vebası: Mobbing” 
ismiyle Yol-İş Sendikası Yayınlarında ilk kitabım çıktı. 2016 
Yılında Öz Ağaç-İş Sendikası Yayınlarında aynı isimle çıktı. 

Bu süreçte aynı zamanda dernekleşme görüşmelerimiz 
de hızla devam ediyordu. Karar verdik ve Prof. Dr. Pınar 
Tınaz, Prof. Dr. Tankut Centel, Çalışma Genel Müdürü 
Nurcan Önder, SGK Başkan Yrd Dr. Mustafa Kuruca (o dö-
nemde), Ali Aygün, Mehmet Tunçer, Kadir Tomas, Prof. Dr. 
Aytolan Yıldırım gibi gönüllülerle bir araya gelerek Mobbing 
Eğitim Yardım Araştırma Derneği’ni (MEYAD) uzun isti-
şareler ve çalışmalar sonunda 12.05.2015 tarihinde resmen 
kurduk. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi ve farklı kurumla-
ra eğitimler vermeye başladık. 2016 Yılında bazı arkadaşlar 
kendi istekleri ile ayrıldılar. Biz de, “yenilenen yenilmez” 
düsturuyla yenilendik ve arkadaşların katılımı ile yolumuza 
devam ettik, ediyoruz.

MEYAD, her geçen gün yeni katılımlarla ve ortak akıl 
(yönetişim) ilkesi ile büyüyerek Türkiye çapında marka bir 
dernek olmaya başladı. Günlük siyasetten uzak, dil, din, 
mezhep, etnik köken ve cinsiyet ayrımcılıklarına karşı an-
cak, vatan, millet, bayrak ve değerlerimiz konusunda taviz 
vermeden belirlediğimiz rotamızda insan ve ülke ortak pay-
dasında kucaklayıcı ve bütünleyici rolümüz ile durmaksızın 
çalışıyoruz. Gelen taleplerle İstanbul, İzmir, Antalya ve Kı-
rıkkale’de temsilcilikler oluşturduk. Mobbing vebasının eği-
timle düzeleceğine inandığımız için 2017 yılında MEYAD 
AKADEMİ birimini kurduk. 

İsmail AKGÜN

MEYAD Genel Başkanı
Eğitimci, Yazar, Mobbing Bilirkişisi

SUNUŞ
Nerede bir can ölse, oralı olur yüreğim. Olmalı zaten. Olmazsa insan olmaz 
yüreğim” Ahmet Arif ’in, “Acı diyorum efendim, O da evrensel olmalı. Bir 
çocuğun eline diken batsa, İnsanoğlu yanmalı!” Farid Farjad’ın ve “Zulmün 
olduğu yerde tarafsızlık namussuzluktur” Cemil Meriç’in sözleri, yüreğinde 
insan sevgisi ve adalet inancı olan herkese seslenmektedir.
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MEYAD AKADEMİ’ ye kısaca “çalışma hayatı okulu” 
diyebiliriz. Çalışma hayatını ilgilendiren tüm konularda 
“herkese ve her kesime açık” sloganı ile ücretsiz yüz yüze 
eğitimler vermeye başladık. Eğitimleri alanlarında uzman 
“Cumhurbaşkanlığı Kurul Üyeleri, Yargıtay ve Danıştay 
Üyeleri, hukukçular, akademisyenler, konfederasyon ve 
sendikaların Genel Başkan veya yardımcıları ile uzmanları, 
STK temsilcileri, bürokratlar, özel sektör yönetici ve uzman-
larından” oluşan gönüllülük esasına dayalı hocalarla yıllık 
program dâhilinde pandemi dönemine kadar devam ettir-
dik. Pandemi döneminde çalışmaları dijital ortama taşıya-
rak devam ediyoruz.

Yönetim, denetim, üye ve gönüllülerimizin büyük gayret 
ve fedakârlığı ile kamu, sendikalar ve özel işletmeler olmak 
üzere yüzlerce ziyaretler gerçekleştirdik. Derneğimizi tanı-
tıp “mobbing” ile ilgili bilinçlendirme ve gündem oluştur-
ma konusunda faaliyetler yürüttük. 

Bu süreçte beyhude bir çaba içinde olduğumuzu düşü-
nenlere mobbing’ in ne denli zarar verdiğini anlatınca hak-
lıymışsınız deyip destek verenler, az da olsa kimi tuzu ku-
ruların karşı duruşu da oldu. Ancak, geç te olsa yüksekten 
düşünce ya da kendi canları da yanınca anlamak zorunda 
kalanlar da oldu ne yazık ki!

Anadolu Ajansı başta olmak üzere yüzlerce demeç, Ha-
ber Türk TV, Global TV, TRT Diyanet TV, Kanal 5 TV, Ordu 
TV, Mercan TV, Kaçkar TV, TRT Haber Radyo, TRT Ankara 
Radyosu, TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu, Radyo Ses, Hedef 
Radyo gibi pek çok yerde mobbing ile ilgili canlı söyleşiler 
yaptım. Pek çok gazete ve haber sitesinde haftalık yazılar ile 
bilinçlendirme ve bilgilendirme faaliyetinde bulunuyoruz. 
Sosyal medyayı bilinçlenme odaklı etkin bir şekilde kulla-
nıyoruz. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, 
Hacettepe Üniversitesi, Türkiye Barolar Birliği, 9. Uluslara-
rası İSG Kongresi, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kuru-
mu Şiddet Çalıştayı, TBMM Aile Araştırmalar Komisyonu, 
SGK, KAYÇAD, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu gibi pek çok 
yere rapor, panelist, bildiri, konferans, çalıştay vb. yere katkı 
ve katılım sağladık. Pandemi nedeniyle ertelemek zorunda 
kaldığımız “Uluslararası Şiddet Kongresi” ni Tokat Gazi Os-
man Paşa ev sahipliğinde uygun olan zamanda yapma hede-
fimiz devam etmektedir.

Türkiye’nin her yerinden kamu ve özel sektörde işveren, 
yönetici ve her kademedeki çalışana mobbing konusunda 
destekler verdik, devam ediyoruz. Mağdurlara moral ve 
motivasyon desteğinin yanı sıra mücadele yol ve yöntemleri 
ile yasal hakları konusunda eğitim ve teknik destek verdik, 
devam ediyoruz. En az 6-7 canı intihardan vazgeçirip, ha-
yata sarılmaları konusunda önemli katkı sağladık. Çalışma-
larımız, görüş raporlarımız ve basın bildirilerimiz sonucu 
mobbing uygulayan narsist kişilikli üst düzey görevliler de 
dâhil olmak üzere görevden alınmalarına önemli katkıları-
mız oldu.

2019 Yılında MEYAD Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. 
Nermin Gürhan bilimsel dergi çıkarmalıyız diye görüş orta-
ya attı. Yönetim ve Denetimin tamamı da bu görüşe destek 
verdi ve bilimsel, hakemli MEYAD Akademi Dergisi doğdu.

Editörlüğü Genel Sekreterimiz Fatih Seyran, Yazı İşleri 
Müdürü olarak Prof. Dr. Nermin Gürhan ve Bilişim Yetki-
lisi Mustafa Sarıkaya’nın üstün gayret ve destekleri ile elekt-
ronik olarak yayın hayatına girdi ve ilk 2 sayısı yayınlandı. 
Çalışmalarımız, Fatih Seyran editörlüğü ve yönetiminde de-
vam etmektedir.

MEYAD üyeleri ile gönüllüleri, bizi her zaman destek-
lemektedirler. Her zaman ekip çalışması ile başarının ge-
leceğine inanırım. STK Başkanları, kamu ya da özel sektör 
yöneticilerini bir lider olarak kabul edecek olursak; liderin 
yol arkadaşlarını yüceltme ve gelecek için yetiştirme ile hep 
birlikte gelişme sorumluluğu da bulunmaktadır. Bu anlam-
da arkadaşlarımın önünü açma, yol gösterme, sorunlarına 
destek olma, onlardan akıl alma, destek alma gibi etkileşim 
ile bir ve beraber olduk, oluyoruz. 

Ekonomi hiçbir şeydir, aynı zamanda her şeydir! Proje 
imkânı olunca yayın yapma ve mobbing ile ilgili 4 adet film 
yapma imkânı doğdu. Bülten içerisinde yönetim, denetim, 
üye ve gönüllülerimizin eseri faaliyetlerimiz, pek çok yazı, 
şiir, görsel, slogan, özlü sözler, röportaj, kurum faaliye-
ti, istatistik, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun 
Mobbing ile ilgili faaliyetleri, konfederasyonların “mobbin-
ge ilişkin politikaları” ile çok önemsediğim, “İYİ UYGU-
LAMA ÖRNEĞİ” yer almaktadır. Mobbing uygulayan çok 
sayıda zorba olmakla beraber, mücadele eden çok sayıda 
“ERDEMLİ” insan da bulunmaktadır. Mobbinge izin veren 
kurum ya da işletme olmakla beraber “İNSAN ODAKLI” 
üreten kurum ya da işletmeler de bulunmaktadır. Özellikle 
olumlu güdüleme metodu kapsamında bunları öne çıkara-
rak rol model olmasını arzuluyoruz.

Yapacak daha çok işimiz ve gidilecek daha çok yolumuz 
olmakla beraber mobbing kavramını Türkiye’de hemen her-
kese elbirliğiyle öğrettik. Mobbing’ in içeriği hakkında ma-
gazinleşmeye fırsat vermeden doğru bilgilendirme yapmak, 
yasal düzenleme ve etkin şikâyet mekanizmalarına ihtiyaç 
bulunmaktadır. Bunun herkesi çabamıza destek vermeye 
davet ediyorum. Çünkü mobbing acı ve gözyaşı getiriyor. 
Çalışan, işletme, aile ve ülkeye büyük zararlar veriyor. Nice 
emeklerle yetişen insanımız, İSRAF ediliyor. Ayrıca, hangi 
inanç ve kültür değerinden bakarsak bakalım, mobbing; 
kul hakkıdır, insanlık suçudur! Çözüm ise; liyakat, ehliyet, 
emanet ve adalet ilkeleri gözetmek şeklinde formülize edi-
lebilir. Şu sözüm; “güçsüz haklının, güçlü haksızdan hak-
kını alabilmesi” adalet ve inanç anlayışımın temelini oluş-
turmaktadır. 

“Yol uzun, imkân kıt, vakit dar olsa da ümitsizliğe asla 
yer yoktur” felsefemiz, “Toplumsal Bilinçlenme, Toplum-
sal Uzlaşı ve Çalışma Hayatına Katkı İçin Çalışıyoruz” 
sloganımız ve “Gök kubbede hoş sada bırakanlara selam 
olsun” diyerek, maddi ve manevi bizlere destek veren, emek 
veren, güç katan herkese sonsuz TEŞEKKÜRLERİMİZİ su-
narız. 

Saygılarımla.  
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FAALİYETLER
MEYAD Yönetim, Denetim, Temsilcilikler, üyeler ve gönüllülerle Türkiye’nin hemen her yerinde binlerce ziyaret ile 

hem derneğimizi tanıttık hem de MOBBİNG’e ilişkin bilinç oluşturmaya çalıştık, devam ediyoruz. Onlarca tv, radyo, 
haber ajansı, haber siteleri, sosyal medyaya yönelik bilgilendirme söyleşileri, demeçler, yazılar, konuşmalar yaptık 
devam ediyoruz.
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istanbulMEYAD

Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği kuru-
luşundan bu yana çalışmaları ile üyelerine, “Eğitim ve 
Araştırma” programları ile Mobbing mağdurlarına ve 
mobbing konusunda gelişmek isteyen herkese yakın dur-
ma düsturunu kendine ilke edinmiş “Bilimsel ve Teknik” 
bir dernektir. 

Bu yakın durma ilkesi ile MEYAD merkezini Ankara’da 
konumlandırmış olsa da ülkemizin birçok şehrinden 
üyeler edinmiştir. MEYAD Ailesine katılan her üye hangi 
şehirde olursa olsun katkı verme hevesi ile bu ailenin bir 
parçası olmuştur.

MEYAD İstanbul Temsilciliği, bu aile üyelerinin bir-
likteliği ile kurulmuştur. MEYAD İstanbul, ülkemizde iş 
hayatının en yoğun olduğu şehir olan İstanbul’da birlik-
telik sağlayarak mobbing’in bilinirliği ile ilgili çalışmalar 
yapma gayretinde bir yapıdır.

MEYAD İstanbul bu yolculuğa Vildan OKUTUCU 
BARİ önderliğinde başlayarak ilk büyük toplantısını de-
ğerli üyemiz Savaş TULGAR’ın organizasyonuyla, başka-
nımız İsmail AKGÜN ve gönüllülerin katılımı ile gerçek-
leştirdi. 
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Faaliyetlerine başlayan MEYAD İstanbul ekibi devam 
eden süreçte İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Sedat MURAT’ı ziyareti ile çalışma ilişkileri ve 
mobbing konusunda karşılıklı görüşler paylaşılarak işbir-
liği temelleri atıldı.

MEYAD İstanbul aktiviteleri yerel yönetim ziyaretleri 
ile hem tanıtım hem de işbirliği zeminlerinde devam etti. 
Fatih Belediye Başkanı Hasan SÜVER ziyaret edilerek, fa-
aliyetler ve mobbing konusunda bilgilendirmeler yapıldı. 

MEYAD İstanbul, İstanbul’un güzelliğine yakışır bir 
toplantı ile ikinci toplantısını gönüllüler ve Başkanımız 
İsmail AKGÜN’ün katılımı ile İstanbul Üniversitesi Balta 
limanı Sosyal Tesislerinde gerçekleştirdi.

MEYAD İstanbul devamında “Üniversiteler ve Yerel 
Yönetim” ziyaretlerine devam etti.

Sosyal sorumluluk kapsamında, interaktif olarak, ka-

muya açık ve ücretsiz olarak etkinlikler yapan MEYAD 
AKADEMİ’nin İstanbul organizasyonu gerçekleştirildi. 
Organizasyonda İstanbul Temsilcimiz Vildan OKUTU-
CU BARİ, Başkanımız İsmail AKGÜN ve Prof. Dr. Elif 
HAYKIR HOBİKOĞLU “MOBBİNG ve MEYAD” faali-
yetleri ile ilgili paylaşımlarda bulundular. 

2019 Yılı sonunda İstanbul Temsilciliği Vildan OKU-
TUCU BARİ ile başladığı yolculuğuna Psikolog Koray 
ONUK ile devam etti. 

MEYAD İstanbul Temsilciliği faaliyetlerini Covid-19 
nedeni ile dijital ortama taşıyarak değerli üyemiz Funda 
DOĞAN moderatörlüğünde Savaş TULGAR’ın dijital 
çağ ve teknoloji konulu ilk dijital toplantısını gerçekleş-
tirdi. MEYAD İstanbul, faaliyetlerine hevesle katkı yapan 
üyeleri, ülke insanına bağlılığı ve inancı, “Bilimsel ve Tek-
nik” zeminde katkı verme amacı ile devam etmektedir.
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izmirMEYAD

Her şey 05Temmuz 2018 günü akşam saatlerinde da-
vetli olduğum bir toplantıya katılmam ile başladı. O sa-
ate kadar Ülkemizi bir veba gibi saran Mobbing belası 
ile uğraşan bir derneğin olduğunu bilmiyordum . Orada 
MEYAD Genel Başkanı İsmail AKGÜN ve ekibi ile kar-
şılaştım. MEYAD ı enine boyuna anlattı  İsmail başkan . 
Orada bulunanlar olarak Oldukça istifade ettik Sunumun 
sonunda nasıl oldu bilmiyorum MEYAD İZMİR TEM-
SİLCİSİ olarak görevlendirildim.

O günden itibaren mevzuya inanmış ekibimizle birlik-
te bir gönül seferberliği başlattık. Önce Genel Başkanı-
mızın isteği doğrultusunda Mobbing konusunda en çok 
rahatsızlıkların olduğu birim olan Aile Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler il Müdürümüzü ziyaret edip konu hakkında 
istişarelerde bulunup Genel Başkanımızın bize emanet 
bıraktığı plaketi takdim ettik.



12 MEYADBÜLTEN

Bilahare İzmir valimiz Sayın Erol AYYILDIZ ı maka-
mında ziyaret ederek Çalışma hayatına katkı için çalıştı-
ğımızı kendilerine ifade ettik tavsiyelerini dinledik. 

Takiben sık sık toplanarak yapacağımız çalışmalar ko-
nusunda planlamalar yaptık. İlk önemli etkinliğimizi 6 
Ocak 2019 günü çok önemli konuşmacıların ve 400 ki-
şilik bir kitlenin katılımı ile İzmir Kız Lisesi konferans 
salonunda gerçekleştirdik. 

MEYAD İZMİR TAKIMI adını verdiğimiz ekibimizle 
çeşitli tarih ve mekanlarda sık sık bir araya gelerek farkın-
dalık oluşturma çalışmaları yürüttük. Gönül seferberliği 
çerçevesinde ekibimizdeki arkadaşlarımızın nişan düğün 
vs. gibi özel günlerine birlikte katılım sağlamaya çalıştık.

Bu arada Yönetim Kurulu olarak değerli bir üyemiz 
olan ve desteğini bizden hiç esirgemeyen Tarım Kredi 
Kooperatifleri İzmir il Müdür yardımcısı Avukat Hasan 
AKGÜN’ ü ziyaret edip istişarelerde bulunduk.

Yine ekibimiz ile birlikte İzmir MÜSİAD İl Başkanı Sa-
yın Bilal SAYGILI yı ziyaret ederek çalışma hayatına katkı 
için çabalarımızı anlattık.

Mobbing konusunda yoğun şikayetler aldığımız iki 
önemli camia olan İl Milli Eğitim ve İl Sağlık Müdürle-
rimizi ziyaret ederek bu iki Müdürlüğümüze bağlı İdare-
ci arkadaşlarımıza hitaben 6 Mart 2020 tarihinde bizzat 
Genel Başkanımız tarafından birer seminer verilmesi için 
bütün hazırlıklarımızı yaptık . Ancak birden patlayan 
Corona Virüs Salgını nedeniyle bütün etkinlikler askıya 
alınınca o hayalimiz yarım kalmış oldu .

Oradan beri tedbiren şifahen bir araya gelmiyoruz an-
cak, Pandemi sürecinde Genel Merkezimiz tarafından 
Teamlink üzerinden düzenlenen bütün etkinliklere işti-
rak etmeye çalıştık. Hatta İzmir MEYAD’ ı temsilen be-
nim moderatörlüğümde Hakiş Bölge Başkanımız Sayın 
Gültekin ŞİMŞEK ile yine Teamlink üzerinden bir müla-
katta biz gerçekleştirdik.

Covid 19 pandemisinin bertaraf edilmesini takiben 
daha aktif çalışmalar yapabilmeyi ümit ediyoruz

27.12.2020
Oktay ÜŞÜMEZ 

MEYAD İzmir İl Temsilcisi                    



13MEYADBÜLTEN

antalyaMEYAD

2017 Yılının nisan ayında Antalya’da Meyad Dernek İl 
Temsilciliği toplantısında İsmail AKGÜN başkanım ve 
Meyad Dernek İle tanıştım. Tanışmama vesile olan Avu-
kat Yener ÇİVİLER başkanıma çok teşekkür ediyorum. 
İsmail Başkanımın enerjisi o kadar yüksekti ki işte dedim 
benim olacağım yer burası. O akşam birçok insanla tanış-
tık ve Mehmet CAN beyin başkanlığında temsilciliğimizi 
kurduk. Her daim maddi manevi olarak bizi destekleyen 
BeacWay otel sahibi ve aynı zamanda hukuk danışma-
nımız olan Avukat Yener başkanımızın yerini adresimiz 
olarak belirledik. Mehmet CAN başkanımızın sağlık 
sorunları nedeniyle temsilcilikten ayrılmasından sonra 
görev tarafıma devredildi. Yeni yönetim kurulumuzla 
birlikte Antalya Meyad olarak çok başarılı çalışmalara 
imza attık. Bu çalışmalarda Yüreğini ortaya koyan Meyad 
Antalya Gönüllülerinin bazılarının isimlerini saymadan 
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olmaz sanırım. Abdullah AKGÜL, Berat BOSTANCI, 
Ozan ARICI, Bora ABAOĞLU, Ilgın ÖZBEN, Nazmiye 
ESKİ, Hakim Sibel Maden, Filiz KIROĞLU gibi isimle-
rini burada sayamadığımız gönüllülerimizle büyük bir 
gayretle herkese ve her kesime ulaşmaya çalıştık. Bizlere 
daima yol gösteren Başkanımız İsmail AKGÜN’E böyle 
güzel bir idealde bizleri buluşturduğu için teşekkürleri-
mizi sunuyoruz.

FAALİYETLERİMİZ
2017- 24 Kasım öğretmenler günü konferansı
Konuşmacılar: Latif SELVİ Eğitim Bir Sen Başkan Ve-

kili
Mustafa TORUMTAY – Öz Taşıma İş Sendikası Genel 

Başkanı
 İsmail AKGÜN- MEYAD Genel Başkanı 
Manavgat İlçe İmam Hatip Ortaokul ve Lise Yöneticile-

rine Mobbing Semineri
Beacway otelde İftar Programları

Serik Öğretmen Evinde Dost Meclisi Buluşmaları ve 
değerlendirme çalışması, çiğ köfte ikramı

Manavgat’taki okullarımızda İsmail AKGÜN Başkan-
lığında öğretmenler odalarında Mobbing Bilgilendirme 
toplantıları.

Antalya Adliyesinde Hakim Sibel MADEN’e ziyaret.
Antalya Falezlerde Yönetim Kurulumuz ve Üyelerimiz 

ile kahvaltı etkinliklerimiz
Akdeniz Üniversitesi ziyaretimiz
İsmail AKGÜN Başkanımız ve Yönetim Kurulumuz ile 

Antalya Memur Sen İl Yönetimini Ziyaret
İsmail AKGÜN Başkanımız ve Yönetim Kurulumuz ile 

Antalya Milli Eğitim Müdürlüğünü Ziyaret
İsmail AKGÜN Başkanımız ve Yönetim Kurulumuz ile 

Antalya’daki Sendikalara Ziyaret
Üyelerimiz ile Side Gezimiz
Manavgat Kaymakamlığımızı Yönetim Kurulumuz ile 

ziyaretimiz 
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Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği MEYAD 
yönetimi olarak 2019 yılının sonunda bir karar aldık. Yeni 
yılda yeni bir hedefimizi daha hayata geçirmeliydik. ME-
YAD olarak düzenlediğimiz seminerler, hazırladığımız 
raporlar, basın açıklamaları ve kamuoyu ile paylaştığımız 
fikirlerin dışında yeni bir üretim alanına daha “merhaba” 
demeliydik. Çalışma hayatına nitelikli katkılar sunmayı 
hedefleyen derneğimizin bu sefer farklı bir deneyimi ol-
malıydı. “MEYAD AKADEMİ” fikri işte böyle doğdu. Sü-
reli, hakemli ve bilimsel yeni bir e-dergiyi yayın hayatına 
başlatmış olmak bizleri heyecanlandırıyor. Elbette ülke-
mizde yayınlanan birçok derginin ne denli zor süreçler 
yaşadığını çok iyi biliyoruz. Hele hele birbirine benzeyen 
veya birbirini tekrar eden onca yayının okuyucuyu fazla-
sıyla yorduğunun da farkındayız. Bu bağlamda MEYAD 
olarak özellikle mobbing, işyeri şiddeti ve çatışma yöneti-
mi gibi kendi çalışma alanlarımıza yoğunlaşarak farklılı-
ğımızı koruma çabasında olacağız.

BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİMİZ 

MEYAD AKADEMİ

Fatih SEYRAN (MBA, PhD)
MEYAD Genel Sekreteri

MEYAD AKADEMİ Dergisi Editörü

Nisan ve Ekim aylarında yılda iki sayı şeklinde yayın-
lanan dergimize verilen kıymetli destekleri önemsiyoruz. 
Henüz yolun başında olmamıza rağmen derleme çalış-
maların yanı sıra araştırma makaleleri ile ilk iki sayımızı 
çıkarttık. Bahsettiğimiz iki sayıda 34 hakemin değerlen-
dirmesi sonucunda dergimizde 12 makale yayınlandı. 
Bilimsel yayın kriterlerimize uygun bulunamayan bazı 
çalışmaların ise yazarlarının izin vermeleri şartıyla der-
neğimizin internet sitesinde yayınlanması hepimiz için 
ayrıca bir kazanım oldu. MEYAD AKADEMİ dergimizin 
üçüncü sayı hazırlıklarına başlarken “TR Dizin” ve “Der-
gi Park” başvurumuzu da yaptık. Başvurumuza istinaden 
yaklaşık 2 yıllık bir takip süreci olacak. Umarız, bu sü-
reç olumlu sonuçlanır ve çalışmalarında akademik puan 
gereken araştırmacılar için de ayrıca bir adres olabiliriz. 
Bu vesile ile MEYAD yönetimimiz başta olmak üzere tüm 
ekip arkadaşlarımıza, ülkemizin değişik şehirlerinden 
bizlere destek olan akademik dünyamızın değerli men-
suplarına, katkı sunan yazarlarımıza ve heyecanımızı an 
be an paylaşan çok kıymetli MEYAD üyelerimize  teşek-
kürlerimizi sunuyoruz. 

Elektronik dergimizde yayınlanan tüm çalışmalara ve 
yeni çalışmalar için yazarlara bilgilere http://dergi.mob-
bingdernegi.org.tr/ adresimizden ulaşabilirsiniz. 
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MEYAD AKADEMİ
MEYAD AKADEMİ DİJİTAL

2017 yılında kurduğumuz MEYAD AKADEMİ birimi 
dernek merkezinde, İstanbul, İzmir ve Antalya Temsil-
ciliklerinde yüzlerce eğitim programı düzenlemiştir. Bu 
eğitimlerle binlerce kişiye yüz yüze ve 2020 Mart ayın-
dan sonra pandemi nedeniyle dijital yöntemlerle uzak-
tan eğitimler vermiş, devam etmektedir. 

Eğitimler açık kapı sistemi ile “herkese ve her kesime 

açık” ilkesi ile ücretsiz olarak verilmektedir. Çalışma ha-
yatı ile ilgili tüm konularda eğitimler; Cumhurbaşkanlığı 
Kurul Üyeleri, Yargıtay ve Danıştay Üyeleri, hukukçular, 
sendika konfederasyon genel başkan, genel başkan yar-
dımcısı veya temsilcileri, bürokratlar, akademisyenler, 
alan uzmanları tarafından gönüllülük esasına göre top-
lumsal bilinçlenme amacıyla verilmiş olup devam et-
mektedir.
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MEYAD EĞİTİMLER
Dernek merkezi dışında birçok kurum ve işletmelere 

de “çalışma hayatına katkı” amaçlı eğitimler verildi, de-
vam etmektedir. Bazıları;

Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi, SGK, Aksaray Mil-
li Eğitim Müdürlüğü, Hasmer Mercedes, Colins Eroğlu 
Giyim Aksaray, Mavi Eğitim, Yeni Dünya Vakfı, Ankara 
Sağlık Müdürlüğü, Türkiye Yol-İş Sendikası, Öz Sağlık-İş 
Sendikası, Büro Memur-Sen, Memur-Sen, Oyak Güven-
lik, Öz Ağaç-İş Sendikası, Roketsan, Kültür Memur-Sen, 
Anadolu Jet, THY, MEYAD Üyeleri, MEYAD İstanbul, 

MEYAD İzmir, MEYAD Antalya, Gazi Üniversitesi ortak 
panel, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ortak panel, Hacet-
tepe Üniversitesi ortak panel, Türkiye İnsan Hakları ve 
Eşitlik Kurumu Şiddet Çalıştayı Katkı ve katılım, ASGİ-
AD, Hak-İş, Türk-İş gibi pek çok yere eğitimler verdik, 
devam ediyoruz. Bazen bir kişiye bazen binlerce kişiye 
aynı anda MOBBİNG Vebasını anlattık. Türkiye mobbin-
gi öğrendi. Onunla daha etkin mücadele ve yasal düzen-
lemelerin yapılması için çalışmaya devam ediyoruz. Mut-
lu çalışan, mutlu aileler ve iş yaşamında verimlilik ilkesi 
ile çalışıyoruz.
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İşyerlerinde bir veya birden fazla kişi tarafından diğer kişi 
ya da kişilere yönelik gerçekleştirilen, belirli bir süre siste-
matik biçimde devam eden, yıldırma, pasifize etme veya iş-
ten uzaklaştırmayı amaçlayan; mağdur ya da mağdurların 
kişilik değerlerine, mesleki durumlarına, sosyal ilişkilerine 
veya sağlıklarına zarar veren; kötü niyetli, kasıtlı, olumsuz 
tutum ve davranışlar bütünüdür.  (Komisyon, İ.P.T.B.Reh-
beri,ÇASGEM Yayınları, 2013, AKGÜN, Çalışma Hayatının 
Vebası Mobbing, Yol İş Yayınları, 2015)

İş yaşamında herkes mobbing yapmaz ancak, herkes ma-
ruz kalabilir. Yukarıdan aşağıya, eşitler arası ve alttan yukarı 
olmak üzere 3 şekilde yapılan mobbing; dil, din, ırk, etnik 
köken, sendika, cinsiyet ayrımcılıkları, ötekileştirme, yok 
sayma, aşırı iş verme, hiç iş vermeme, kariyer gelişimini en-
gelleme, dedikodu, iftira gibi davranışlarla kişiyi işyeri bö-
lümünden ya da işten uzaklaştırma amacıyla yapılmaktadır.

MOBBİNG NE DEĞİLDİR?
• Tek seferlik davranışlar Mobbing değildir.
• İnsan onurunu zedelemeden amir konumundaki çalı-

şanın yasal emir ve talimatları ile hesap sorması Mobbing 
değildir.

• Mevcut imkân doğrultusunda ayrımcılık içermeyen ça-
lışma düzeni Mobbing değildir.

• Adil görevlendirmeler Mobbing değildir.
• İş ortamı dışında ve iş ile ilintili olmayan davranışlar 

Mobbing değildir.
Ancak,  
Mobbing olmayan davranışlar ile verilen görevi yapmayıp 

Mobbing arkasına sığınmak Mobbingi kötüye kullanımdır 
ve suçtur!

MOBBİNGİN YÖNÜ VE DAVRANIŞLAR
İş yaşamında herkes mobbing yapmaz ancak, herkes ma-

ruz kalabilir! Yukarıdan aşağıya dikey, eşitler arası yatay ve 
alttan yukarı dikey olmak üzere 3 şekilde dolaylı veya doğ-
rudan yapılabilmektedir.

İş yaşamında; dil, din, ırk, etnik köken, sendika, cinsiyet 
ayrımcılıkları, ötekileştirme, yok sayma, aşırı iş verme, hiç iş 
vermeme, kariyer gelişimini engelleme, dedikodu, iftira gibi 
davranışlarla kişiyi işyeri bölümünden ya da işten uzaklaş-
tırma amacıyla yapılmaktadır.

Eğer;
• Mesleki yeterliliğiniz durduk yerde sorgulanıyorsa,
• Size güvenilmediğini hissediyorsanız,
• Size kasten verilen süre içinde bitirilemeyecek görevler 

veriliyorsa,
• Size özellikle yetkinliğinizden aşağıda işler veriliyor, yet-

ki ve sorumluluk verilmiyorsa,

İsmail AKGÜN
Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği (MEYAD)
Genel Başkanı, Eğitimci, Yazar, Mobbing Bilirkişisi

MOBBİNG
NEDİR
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• Sınırlarınızın ihlal edildiğini hissediyorsanız,
• Sizden bilgi saklanıyorsa,
• Görmezden gelinip gruptan izole ediliyorsanız,
• Yetkileriniz haklı bir gerekçe gösterilmeden azaltılıyorsa,
• Aşağılanıyor, zorbalığa uğruyor, küçük düşürülüyorsa-

nız,
• Dedikodunuz yapılıyorsa,
• İhtiyacınız olduğunda destek bulamıyorsanız
• Özellikle yalnızlaştırılıyorsanız
İşyerinizde yukarıdaki maddelerden birden fazlasına be-

lirli bir süre ve sistematik şekilde maruz kalıyorsanız yaşadı-
ğınız MOBBING’tir.

MOBBİNG KURBANLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ 
NELERDİR?

• İşini çok iyi hatta mükemmel yapan,
• İlişkileri olumlu ve çevresindekilerce sevilen,
• Çalışma ilkeleri ve değerleri sağlam, bunlardan ödün 

vermeyen,
• Dürüst ve güvenilir, örgüte sadık,
• Bağımsız ve yaratıcı,
• Mobbing uygulayanlardan daha üstün özelliklere sahip,
• Duyarlı, hassas, yardımcı, çalışkan ve idealist,
• Kendisini sürekli geliştiren, başarılı, azimli, zeki kişiler-

dir. (Clarke, Jane: 2002, s. 72, Akgün, 2016)

MOBBİNG’TEN KİMLER ETKİLENİR?
İş yaşamında işveren, işveren vekili, her kademedeki yö-

netici, çalışan, bunların aileleri ve ülke ekonomisi olumsuz 
etkilenebilmektedir. Görünürde ve literatürde en çok çalışan 
etkilenmekle birlikte maddi olarak da en çok işletmeler za-

rar görmektedir. İLO verilerine göre Dünya’ da mobbing’ten 
dolayı her yıl 8 milyon/gün iş kaybı yaşanmaktadır. Ekono-
mik karşılığı tam olarak hesaplanabilmiş olmamakla birlikte 
milyarlarca doları bulan kayıpların yaşandığı tahmin edil-
mektedir.

Mobbing mağdurlarının iş yaşamında yüklendiği stresi ta-
şıyacakları yer, yaşam alanı olan evleri/aileleri olduğundan 
mutsuzluk, şiddet, boşanma, cinnet ve cinayetlere kadar sü-
rüklenebilen olumsuzluklara neden olabilmektedir. Birey-
sel olarak da içine kapanma, ağlama nöbetleri, iştahsızlık, 
madde bağımlılığı, dikkat dağınıklığı, uyku bozuklukları, 
fiziksel ve/veya psikolojik rahatsızlıklar, üretkenliğini yitir-
me, yaşama sevincini yitirme, cinnet, cinayet veya intihara 
kadar ulaşılan tehlikeli bir süreç oluşabilmektedir. 

MOBBİNG VE CİNSEL TACİZ İLİŞKİSİ
Genel olarak cinsel taciz mobbing olarak değerlendirilme-

mekle birlikte istisnaları da bulunmaktadır. Cinsel taciz ile 
mobbing arasındaki farkı şu şekilde açıklamak mümkün-
dür: 

1. Cinsel taciz, elde etme amacına yöneliktir. Rızası dışında 
arzulamak, ona sahip olmak, elde etmek için davranışlarda 
bulunulmasıdır.  Oysa mobbing, baskı altına almak, işyeri-
nin ilgili bölümünden veya tamamen işyerinden uzaklaştır-
mak amacıyla gerçekleştirilir. Türlü bahaneler, davranışlar 
ve günah keçisi ilan edilmesi sonucu mağdurun mecbur ka-
larak kendi rızası veya zorla işyerinden uzaklaştırılması ile 
sonuçlanabilir.

2. Cinsel taciz, tek seferlik davranış yöneltilmesinde dahi 
yasal olarak suçtur ve ağır yaptırımları bulunmaktadır. 
Mobbing için tek seferlik değil, tanımdan da anlaşılacağı 
üzere, belirli bir süre ve sistematik davranışlar yönlendiril-
mesi halinde gerçekleşebilmektedir. 

Cinsel taciz ile mobbing arasında belirgin iki fark açı-
sından bakıldığında, birbirlerinden ayrışmaktadır. Ancak, 
cinsel tacize yeltenen kişi ya da kişilerin taleplerine karşılık 
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verilmemesi veya tepki verilerek ret edilmesi durumunda, 
söz konusu kişiye yönelik fiziksel şiddet ve/veya mobbing 
davranışları ile baskı altına alınabileceği literatürde rastla-
nabilmektedir (Akgün, 2015).

TEKNOLOJİK YILDIRMA / SİBER MOBBİNG
Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Yardım 

Fonu Unicef, “siber zorbalık, dijital teknolojiler kullanılarak 
gerçekleştirilen zorbalıktır” şeklinde tanımlamaktadır. Siber 
zorbalık herkese karşı yapılan saldırılar anlamına gelmekte-
dir. Ancak biz, çalışma hayatı boyutu üzerinde durup farklı 
bir kavram ve tanım getireceğiz. Bu nedenle Mobbing Eği-
tim Yardım Araştırma Derneği (MEYAD) olarak çalışma 
hayatı ve mobbing alanında çalışan akademisyen, sendikacı, 

uzman ve hukukçular ile teknolojik araçlardan yararlanarak 
uzaktan ve zamana yayılacak şekilde tanımlama üzerinde 
çalışmamızı yaptık. Buna göre tanımlama şöyledir; 

“İş yaşamıyla ilgili ve teknolojik araçlarla, plânlı olarak, 
kişi ya da kişilere veya işletmelere yönelik gerçekleştirilen; 
hakaret, incitici, karalayıcı, ayrımcı gibi olumsuz söz ve gör-
sellerle paylaşımda bulunarak, mağdur ya da mağdurları 
yıldırma, etkisizleştirme, itibarsızlaştırma veya işten uzak-
laştırmayı amaçlayan; marka veya kişilik değerlerine, mes-
leki durumlarına, sosyal ilişkilerine veya sağlıklarına zarar 
veren, kötü niyetli ve olumsuz paylaşımlardır.”(Akgün,İ, 
Teknolojik Yıldırma Yahut Siber Mobbing, mobbingderne-
gi.org.tr, 2020)

Tanımlamada “belirli bir süre ve sistematik” sözcükleri 
özellikle kullanılmamıştır. Çünkü teknolojik araçlar alabil-
diğince gelişmiş durumdadır. Söz ya da görsellerle yapılan 
paylaşımlar, dünyanın her yerine anında ulaşabilmekte ve 
milyonlarca kişi tarafından görülebilmektedir. Paylaşım si-
linse dahi imajı alınabildiğinden, kalıcılığı lehte veya aleyhte 
gelecekte de kullanılma imkân ve ihtimalini doğurabilmek-
tedir. Anlık mesajlaşma, E-posta, SMS birebir yani iki kişi 
arasında ise Siber Mobbing ya da Teknolojik Yıldırma için, 
“belirli bir süre ve sistematik” olması aranmalıdır. Çünkü 
bu paylaşımların yıkıcılığı çoklu paylaşımlar kadar olma-
yabilmektedir.  Ancak söz ve görsellerle çoklu ortamlarda 
yapılan paylaşım; kurumsal toplu e-posta gönderimleri, an-
lık mesajlaşma uygulamaları, web sayfası veya sosyal medya 
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hesapları gibi ortamlarda herkesin görebileceği anlamında 
alenen veya çok sayıda kişinin erişimine açık bir yöntemle 
yapılması halinde “belirli bir süre ve sistematik” yapılmış 
olması aranmamalıdır. Çünkü bu durumda yıkıcılık etkisi 
çok daha yüksek olabilmektedir. Ancak, sehven (yanlışlıkla) 
yapılan dil sürçmeleri gibi hatalar bu kapsamda değerlen-
dirilemez. İşveren, yönetici veya çalışanın dil sürçmesi ne-
deniyle aşağılanamayacağı ya da hakaret edilemeyeceği de 
bilinmelidir.  

KÜRESEL YILDIRMA
Güçlü ülke ya da ülkelerin, güçsüz ülke ya da ülkelere diz 

çöktürmek ya da sömürmek amacıyla, küresel yıldırma po-
litikalarıyla belirli bir süre ve sistematik biçimde her türlü 
baskıyı uygulayarak; yıldırma, pasifize etme (yalnızlaştır-
ma) ve zarar verici operasyon veya uygulamalarla ele ge-
çirme ya da saf dışı etme eylemidir (Akgün, İ., Gürhan, N., 
mobbingdernegi.org.tr, 2020) 

Küresel yıldırma amaçlı kullanılan araçlar çeşitli olmakla 
birlikte bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz: Küresel şirketler, 
kültürel faaliyetler, eğitim, bilimsel çalışmalar, ekonomi, is-
tihbarat, güç gösterisi, uluslararası kuruluşlar, uluslararası 
toplantı ve etkinlikler, kültür transferleri, etnik ayrımcılık, 
dini söylemler, basın ve medya, sosyal medya, sinema, tiyat-
ro, toplumsal olaylar, devlet yönetimleri, ülke içine yerleştir-
dikleri lobiler, sivil toplum kuruluşları, yardım kuruluşları, 
spor faaliyetleri gibi akla gelebilecek her araç kullanılmak-
tadır.

MOBBİNG’TE YASAL HAKLAR
Çalışma hayatı sorunları için iki kıstas önemlidir. Yasal 

düzenlemeler ve ona uygun olarak düzenlenen iş sözleşme-
leridir. İş sözleşmesi hükümlerine göre işverenin çalışana 
karşı, çalışanın işletme ve işverene karşı taahhütleri ile so-
rumluluk hükümleri yer alır. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası: 10. Maddesi “eşitlik 
ilkesi”, 12. Maddesi “temel hak ve hürriyetler”, 14. Madde-
si “temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılamaması”, 17. 
Maddesi “yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve 
geliştirme hakkı”, 20. Madde “özel hayatın gizliliği ve kişi-
sel verilerin korunması hakkı”, 22. Madde “haberleşme hak-
kı ve gizliliği”, 24. Madde “vicdan, din ve kanaat özgürlü-
ğü”,  25,26. Madde “düşünce, kanaat ve açıklama hürriyeti”, 
27,28. Madde “bilim, sanat ve basın hürriyeti”, 36. Madde 
“hak arama hürriyeti”, 39. Madde “ispat hakkı”, 40. Madde 
“temel hak ve hürriyetlerin korunması hakkı”, 49,50. Mad-
de “çalışma ve dinlenme şartları hakkı ve ödevi”, 74. Madde 
“dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hak-
kı”, 90. Madde “TBMM tarafından onaylanan Milletlerarası 
antlaşmaların geçerlilik hakkı”, 125. Madde “idarenin her 
türlü işlem ve eylemlerine karşı yargıya başvurma hakkı”, 
148. Madde “Herkes, Anayasada güvence altına alınmış te-
mel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleş-
mesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, 
ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir. 
Başvuruda bulunabilmek için olağan kanun yollarının tüke-
tilmiş olması şarttır. “

4857 Sayılı İş Kanunu: 5. Madde “eşit davranma ilkesi”, 
8-23 maddeler “iş sözleşmesi hükümleridir”, 24. Madde “iş-
çinin haklı nedenle ve derhal fesih hakkı”, 25. Madde “işve-
renin haklı nedenle derhal fesih hakkı” 26. Madde “24 ya da 
25. Madde hükümlerine göre 6 gün içinde ve en fazla 1 yıl 
içinde bu hakkı kullanabilir.” Sonrası zaman aşımıdır. 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu: 4. Maddesi 
“işverenin genel yükümlülüğü”, 13. Madde “çalışmaktan ka-
çınma hakkı.” 
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2011/2 No’lu Başbakanlık (mülga) “İşyerlerinde Psi-
kolojik Tacizin (mobbing) Önlenmesi Genelgesi: (Cum-
hurbaşkanlığı sistemine geçildiği için Başbakanlık kaldırıldı 
ancak, genelge hükümleri geçerliliğini korumaktadır.) 1. 
Madde “İşyerinde psikolojik tacizle mücadele öncelikle iş-
verenin sorumluluğunda olup işverenler çalışanların tacize 
maruz kalmamaları için gerekli bütün önlemleri alacaktır.” 
2. Madde “Bütün çalışanlar psikolojik taciz olarak değerlen-
dirilebilecek her türlü eylem ve davranışlardan uzak dura-
caklardır.”

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu: 50. Madde “zarar 
ve kusurun ispatı”, 56. Madde “manevi tazminat hakkı”, 
66.madde “işveren adam çalıştırırken zarar görmemesi için 
gerekli önlemleri almakla yükümlü olup, zarar verilmesi ha-
linde ödemekle sorumludur”, 72. Madde “ Tazminat istemi, 
zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği ta-
rihten başlayarak iki yılın ve her hâlde fiilin işlendiği tarih-
ten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. An-
cak, tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı 
öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu zama-
naşımı uygulanır.417. Madde “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 uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri 
için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.”

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu: 10. Madde “amir 
durumda olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukla-
rı”, 21. Madde “müracaat, şikâyet ve dava açma hakkı”, 125. 
Madde “disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil 
ve haller.”

6701 Sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 
Kanunu: 3. Madde “eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı”, 5. 
Madde “ayrımcılık yasağının kapsamı”, 21. Madde “ispat 
yükü”, 25. Madde “idari yaptırımlar.” 

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu: 14. Madde 
“şikâyetler”, 15. Madde “şikâyetlerin incelenmesi” 17. Mad-
de “suçlar”, 18. Madde “kabahatler”, 22. Madde “kişisel ve-
rilerle ilgili ihlal, şikâyetleri karara bağlamak, önlem alma, 
idari yaptırımları karara bağlama vb. sorumlulukları yerine 
getirmek” 

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu: 96. Madde “eziyet”, 105. 
Madde “cinsel taciz”, 106. Madde “tehdit”, 107. Madde “şan-
taj”, 117. Madde “iş ve çalışma hürriyetinin ihlali”, 122. Mad-
de “ayırımcılık”,  123. Madde “kişilerin huzur ve sükûnunu 
bozma”, 124. Madde “haberleşmenin engellenmesi”, 125. 
Madde “hakaret”, 132. Madde “haberleşmenin gizliliğini 
ihlal”, 133. Madde “kişiler arasındaki konuşmaların dinlen-
mesi ve kayda alınması”, 134. Madde “özel hayatın gizliliğini 
ihlal”, 135. Madde “kişisel verilerin kaydedilmesi”

5561 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların 
Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla 
Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun: 5. Madde “yer sağ-
layıcının yükümlülükleri”, 6. Madde “erişim sağlayıcının 
yükümlülükleri”, 7. Madde “toplu kullanım sağlayıcıların 
yükümlülükleri”, 8. Madde “içeriğin çıkarılması ve erişimin 
engellenmesi kararları ile yerine getirilmesi”, 8/A “ gecikme-
sinde sakınca bulunan hâllerde içeriğin çıkarılması ve/veya 
erişimin engellenmesi”, 9. Madde “içeriğin yayından çıka-
rılması ve erişimin engellenmesi”, 9/A “özel hayatın gizliliği 
nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi” düzenlemeleri yer 
almaktadır.
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Yukarıdaki yasal düzenlemeler ile iş ve idari alanda uz-
manlaşan hukukçu ile birlikte mobbing alan uzmanından 
da destek alınarak hak gaspı engellenebilecektir.

ULUSLARARASI DÜZENLEMELER
Ülkemizin Uluslararası taraf olarak imzaladığı İLO’nun 

111 Sayılı Ayrımcılık, 155 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği ve 
Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme, 161 Sayılı İş ve Meslek 
Sözleşmesi önemli düzenleme ve yükümlülükler içermek-
tedir. 

İLO’nun 190 no’lu “ÇALIŞMA YAŞAMINDA ŞİDDET ve 
TACİZİN ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN SÖZ-
LEŞME”  ise ülkemiz taraf olarak henüz imzalamamıştır. 

AB Sosyal Şartının 26. maddesi, İstihdam ve İş Yaşamında 
Kadınlar ve Erkekler Arasında Fırsat Eşitliği ve Eşit Davran-
ma İlkesi’ne İlişkin AB Yönergesi, AB Sosyal Taraflarınca 
İmzalanan İşyerlerinde Taciz ve Şiddetle Mücadele Çerçeve 
Anlaşması mobbing için önemli düzenlemelerdir. 

MOBBİNG’TE İSPAT VE MÜCADELE 
Türk Borçlar Yasasının 417. Maddesi, Türkiye İnsan 

Hakları ve Eşitlik Kurumu Yasası, 2011/2 no’lu Genelge 
ile Yargıtay 22.Hukuk Dairesi E.2013/693  K.2013/30811 
T.27.12.2013 içtihat kararında İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ-
NÜ işverene yüklemekte ve EMAREYİ yeterli bulmaktadır. 

Mobbing suçunu ispatlamak için; 
Öncelikle her türlü görev veya talimatlar yazılı olarak is-

tenmeli, 
Kanıt olabilecek yazılı ve elektronik her türlü resmi belge, 

görsel ve yazışmalar kayıt altına alınarak saklanmalı
Tedavi belgeleri ve doktor raporları,
Varsa kamera kayıtları, 
Şahit ve/veya yaşananları düzenli olarak not tutarak ispat-

layabilirsiniz. 

MOBBİNG DİLEKÇESİ HAZIRLARKEN DİKKAT 
EDİLECEK HUSUSLAR

Yaşadığımız sorunlar ile iddialarımızın kolay anlaşılması 
ve delillerle ispatlanması çok önemlidir. Sorunumuzu doğru 
anlatabilmek için geliştirdiğimiz içeriklerden faydalanabi-
lirsiniz. Şu basamaklar dikkat edilerek dilekçe hazırlanması 
yararınıza olacaktır.

1. İş yaşamı ile ilgili görevleriniz, başarılarınız, hizmet sü-
reniz gibi bilgilerle kendinizi ve sorun yaşadığınız işletmeyi 
yazınız. 

2. Sorun nerede ve hangi anlaşmazlık ile başladı? Niçin?
3. Ne zamandan beri sorun yaşıyorsunuz?
4. Hangi sıklıkla sorun yaşıyorsunuz?
5. Size yapılan baskılar nelerdir? Aşağılama, ötekileştirme, 

ayrımcılık, alay etme, yok sayma, hiç iş vermemek, aşırı iş 
verme, hata arama, etnik köken-mezhepçilik-siyasi ve dini 

inançlardan dolayı baskı, yalnızlaştırma, dışlamak, iftira, 
dedikodu, günah keçisi ilan etmek, işten atmakla tehdit et-
mek, sanal ortamda teşhir ve tehdit... gibi davranışları kim 
ya da kimler nerede yaptı? Keyfi yer ya da bölüm değişikliği 
yapılıyor mu? Gibi baskıları lütfen yazınız. 

6. Size baskı yapan kim ya da kimler ve görev- unvanlarını 
yazınız.

7. İddialarınızı ispatlamaya yönelik hangi delilleriniz var? 
(Resmi belge, sms, e-mail, şahit, sağlık raporları, kamera ka-
yıtları, tutmuş olduğunuz notlar/günlükler- yer, tarih, saat 
belirterek “.......neler söylendi ya da yapıldıysa yazmalısınız”.)

8. Arkadaşlarınız, sosyal çevreniz ile ilgili neler oldu? Ka-
buğunuza mı çekildiniz? Arkadaş ve yakın çevrenizin tutum 
ve davranışları değişti mi? İnsanlar olayları görmelerine rağ-
men şahitlik mi yapmıyorlar? 

9. Ailenize tüm bu yaşadıklarınızın ne gibi etkisi oldu? 
Önceki durumunuz ile kıyaslayarak yazınız.

MOBBİNG’TE ŞİKÂYET 
MEKANİZMALARI

Mobbing sorunlarınızı şuralara şikâyet edebilirsiniz;
• Kurum ya da işletmenize söz ve dilekçe ile
• ALO 170 iletişim merkezini arayarak,
• Çalışma ve İşkur Müdürlüklerine dilekçe ile 
• Türkiye Kamu Denetçiliği ve Ombdusmanlık Kuru-
muna
• Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna dilekçe 
ile 
• TBMM Dilekçe komisyonuna,
• CİMER’ elektronik olarak,
• Adli ve İdari Yargıya dilekçe ile müracaat edebilirsi-
niz.
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MOBBİNGLE
MÜCADELEDE 

TİHEK’İN ROLÜ

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), 
işyerinde yıldırmayla mücadelede önemli bir konum-
dadır ve mobbing mağdurlarının başvurabileceği ku-
rumlar arasında yer almaktadır. 6701 sayılı TİHEK 
Kanunu, ayrımcılığı yasaklayarak herkesin, hukuken 
tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada eşit ol-
duğunu güvence altına almıştır. Buna göre; cinsiyet, 
ırk, renk, dil, din, inanç, mezhep, felsefi ve siyasi gö-
rüş, etnik köken, servet, doğum, medeni hâl, sağlık 

durumu, engellilik ve yaş temellerine dayalı ayrım-
cılık yasağı ihlallerini idari yaptırıma tabi tutmuştur. 
Belirtilen temellere dayalı olarak işyerinde yıldırmayı 
Kanunun 4. maddesi bir ayrımcılık türü olarak kabul 
etmiştir. Kanunun 2. maddesi “bu Kanunda sayılan 
ayrımcılık temellerine dayanılarak kişiyi işinden so-
ğutmak, dışlamak, bıktırmak amacıyla kasıtlı olarak 
yapılan eylemleri” işyerinde yıldırma olarak tanımla-
maktadır. 

Süleyman ARSLAN
TİHEK Başkanı
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6701 sayılı Kanunun 9/1-g maddesine göre, kişiler, ayrımcı-
lık yasağının ihlal edildiği iddiasıyla Kuruma ücretsiz bir şekil-
de başvuru yapabilmektedir. Dava açma süresi içinde Kuruma 
yapılan başvurular işlemeye başlamış olan dava açma süresini 
durdurmaktadır. Başvurular, kamu kurum ve kuruluşları, kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları aleyhine yapılabildiği 
gibi, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişiler aleyhine de yapıla-
bilmektedir. Ancak, ilgililer Kuruma başvurmadan önce Kanuna 
aykırı olduğunu iddia ettikleri uygulamanın düzeltilmesini ilgili 
taraftan talep etmelidirler. 

Başvurular esasen en geç üç ay içinde sonuçlandırılır. Ancak, 
bir defaya mahsus olmak üzere en fazla üç ay uzatılabilir. Başkan, 
incelemenin özelliğine göre, resen veya talep üzerine tarafları 
uzlaşmaya davet edebilir. Uzlaşma, insan hakları veya ayrımcı-
lık yasağı ihlali olduğu iddia olunan uygulamaya son verilmesi 
veya mağdur açısından bu sonucu sağlayacak çözümleri içerebi-
leceği gibi mağdura belli bir tazminatın ödenmesi biçiminde de 
olabilir. Uzlaşma müzakereleri sırasında yapılan tespitler, alınan 
beyanlar veya açıklamalar, herhangi bir soruşturma ve kovuştur-
mada ya da davada delil olarak kullanılamaz. Başvurunun uzlaş-
mayla sonuçlandırılamaması ve Kurumun ayrımcılık yasağının 
ihlal edildiğini tespit etmesi halinde sorumlular hakkında idari 
para cezası uygulanması mümkündür. 

6701 sayılı Kanun çerçevesinde eylemlerin mobbing sayılabil-
mesi için öncelikle bunların iş yerinde gerçekleşmesi ve cinsiyet, 
ırk, renk, dil, din, inanç, mezhep, felsefi ve siyasi görüş, etnik kö-
ken, servet, doğum, medeni hâl, sağlık durumu, engellilik ve yaş 
temellerine dayalı olarak ve kişiyi işinden soğutmak, dışlamak, 
bıktırmak amacıyla yapılması ve yıldırma kastının bulunması 
gerekmektedir. Önemle vurgulanmalıdır ki Kanuna göre işye-
rinde yıldırma eylemleri ayrımcılık temellerine sıkı sıkıya bağ-
lıdır; dolayısıyla Kanunda sayılan ayrımcılık temellerine dayalı 
olmayan mobbing iddiaları 6701 sayılı Kanun kapsamında ince-
lenmemektedir. Ayrıca Kanunun lafzına göre işyerinde yıldırma 
için birden fazla eylem olması yani “eylemlerin” bulunması ve 
eylemlerin belirli bir süre devam etmesi gerekmektedir. 

İşyerinde yıldırmaya uğrayan kişinin bu hususu ispat etmesi 
oldukça zordur. Bununla beraber 6701 sayılı Kanunun 21. mad-
desine göre “Münhasıran ayrımcılık yasağının ihlali iddiasıyla 
Kuruma yapılan başvurularda, başvuranın iddiasının gerçekliği-
ne ilişkin kuvvetli emarelerin ve karine oluşturan olguların var-
lığını ortaya koyması hâlinde, karşı tarafın ayrımcılık yasağını ve 
eşit muamele ilkesini ihlal etmediğini ispat etmesi gerekir.” Do-
layısıyla, başvuranların iddialarını destekleyecek somut olayları 
makul, tutarlı ve sistematik şekilde ortaya koyması ve iddiaları-
nın gerçekliğine ilişkin kuvvetli emareleri sunması durumunda, 
ihlal iddiasına muhatap tarafın, ayrımcılık yasağını ihlal etmedi-
ğini ispat etmesi beklenmektedir. Öte yandan, Kurum, başvuru-
ları incelerken her bir somut olayın kendi koşullarını göz önünde 
bulundurarak değerlendirme yapmaktadır.

Huzurlu ve mutlu, mobbingsiz bir çalışma hayatı dileklerim-
le…

MOBBİNG BELASI

İster memur, ister işçi, tüm çalışan. 
Uğrar ise bir haksızlığa, yıkılır. 
Var mı zulme razı olup da alışan?
Ah, ah, Dünya’dan ve hayattan bıkılır. 

Bir türlü gitmek istemez işyerine. 
Her gün geri geri gider ayakları.
Dalar düşüncelere, dalar derine.
“Kurtarın” diye sayıklar dudakları.

Asla asla haksızlığa razı olmaz.
Karşı duramaz ki baskıya, tacize.
Hep kara kış, fırtına, hiç yazı olmaz. 
Kim, neden acı çektirir ki bir acize?

Sonunda düşer hastalığa, strese.
Kurtulmak mümkün mü mobbing illetinden?
Bir de düştü mü, umutsuzluğa, yeise. 
Çık çıkabilirsen artık zilletinden. 

Kim sahtekâr, kim asalak, kim yalaka!
Bunlar astına,  üstüne, vermez rahat.
Hiç çalışmazlar, hep hep atarlar çaka.
Mobbingcilere verilmemeli fırsat. 

Yöneten, yönetilen hepsi bir bütün. 
Görev bilinciyle etmelidir hizmet. 
Doğru olanlar bu Dünya’da en üstün. 
Yaşamasınlar hiç hüsran ve hezimet. 

Adaletli Yönetim kalmasın lafta. 
Hep uygulansın her daim ve her yerde. 
Adil olanlarla dur hep aynı safta. 
Nefsine uyup sokma başını derde.

Hiç unutma, Allah adaleti emreder. 
İşçi, memura hep adil davranmak şart.
Haksızlık herkesi yakıp da kahreder. 
Her işini sen, buna göre ölç ve tart. 

Ahmet Sandal

Ahmet SANDAL
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TÜRK- İŞ’İN İŞYERLERİNDE MOBBİNGE 
İLİŞKİN GÖRÜŞ VE POLİTİKALARI

Türkiye’de mobbing kavramı tartışılmaya başladığı 
günden bugüne kadar, TÜRK-İŞ olarak, mobbingle ilgili 
gelişmeleri çok yakından takip etmekte ve bu çalışmala-
rın içerisinde yer almaktayız. Psikolojik Taciz ile Müca-
dele Kurulu’nda, kurulduğu günden itibaren politika üre-
tilmesi aşamasında aktif olarak yer alınmaktadır. 

TÜRK-İŞ, mobbingle mücadele çalışmaları kapsamın-
da hem kamu hem de dernekler işbirliği ile proje, semi-
ner ve sempozyumlar düzenlemektedir.  Sendikalarımız-
la birlikte farkındalık artırma çalışmaları kapsamında 
çeşitli yayınlar hazırlanmaktadır. 

İş yerlerinde çıkan sorunları erkenden çözme mekaniz-
maları kurup çatışmaları daha başlangıçta çözmek, yıp-
ratıcı sorunların ortaya çıkmasını engellediği gibi işveren 
ve işyerlerinin korunmasına da katkı sağlamaktadır. Bu 
sebeple, sendikaları toplu iş sözleşmelerine mobbing ko-
nusunda önleyici, caydırıcı maddeler konulması için teş-
vik etmekteyiz.

Mobbing vakaları genellikle bireysel hırsların yoğun 
olduğu, rekabetçi, genel ahlak kurallarının yok sayıldığı, 
çalışma barışının olmadığı, kuralsızlığın ağır bastığı iş-
yerlerinde daha sık görülmektedir. Çalışanların eşit hak-
lara sahip olduğu ve adil yönetildiği işyerlerine kavuşmak 
için örgütlenmek şarttır. 

Örgütlenme, mobbing vakalarının yaşanmaması için 
en etkili yöntemlerden biridir. Bu sebeple örgütlenmenin 
önündeki engellerin kaldırılması; çalışma barışının ko-
runduğu işyerlerinin artması, çalışanların sağlığı ve genel 
toplum sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. 

Dünyada yaşadığımız pandemi sürecinde daha iyi an-
ladık ki, insan sağlığından daha önemli hiçbir şey yoktur. 
TÜRK-İŞ ailesi olarak, insana verdiğimiz değer ile her 
zaman, insan onuruna yakışır iş ortamlarının sağlanması 
için çalışıyoruz. Mobbingle mücadele konusunda da taşı-
dığımız bu bilinçle, toplumda yaratılmak istenen farkın-
dalığa katkı sağlamaya devam ediyoruz.

Nazmi IRGAT
TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekteri
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HAK-İŞ’İN İŞYERLERİNDE MOBBİNGE 
İLİŞKİN GÖRÜŞ VE POLİTİKALARI

HAK-İŞ olarak mobbing olarak adlandırılan “İşyerle-
rinde Psikolojik Tacizi” çalışanların itibarını ve onurunu 
zedeleyen, verimliliğini azaltan, işyerindeki iş barışını ve 
düzenini olumsuz etkileyen önemli bir sorun olarak de-
ğerlendirmekteyiz.

Çalışanların, motivasyonunu, performansını, iş tatmi-
nini, örgütsel aidiyetini olumsuz yönde etkileyen mob-
bing, bireylerde psikolojik ve fizyolojik birçok soruna ne-
den olmaktadır. Konfederasyonumuz gerekçesi ne olursa 
olsun mobbingi temel insan haklarının ihlali olarak kabul 
etmekte, mobbingle mücadelede kadını ve aile yapıları-
mızı güçlendirici tedbirlerin alınmasının olumlu sonuç-
lar doğuracağına vurgu yapmaktadır.

HAK-İŞ olarak almış olduğumuz genel kurul kararları-
mız çerçevesinde;

• Mobbinge uğrayanların mağduriyetinin giderilmesi 
ve korumanın sağlanabilmesi için hukuksal düzenleme-
lerin artırılmasını,

• İşyerinde psikolojik taciz (mobbing) ile başa çıkma 
konusunda başta eğitim olmak üzere farklı etkin yolların 
aranmasını,

• İşyerinde psikolojik tacizin (mobbing) önlenmesi ge-
nelgesinin işyerlerinde ilgili bütün taraflarca hassasiyetle 
uygulanması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını,

• Cezai yaptırımlarla birlikte uygulamanın caydırıcı 
hale getirilmesini istiyoruz.

HAK-İŞ olarak cezai önlemlere ilaveten, işyerinin or-
ganizasyonu ile mesleki eğitim ve yeterliliklerin geliştiril-
mesi, mobbingin azaltılmasına ve ortadan kaldırılmasına 
önemli katkı sağlayacağını belirtmek istiyoruz.

HAK-İŞ, işyerinde psikolojik taciz (mobbing)  konu-
sunda farkındalığı artırmak için kapsamlı bir eğitim 
seferberliği başlatmıştır. Genel kurulda almış olduğu 
kararlar çerçevesinde eğitim çalışmaları yapmakta, üye 
sendikalarca bağıtlanan toplu iş sözleşmelerinde mob-
bingi önleyici nitelikte hükümler konulmasına öncülük 
etmektedir. Ayrıca, sendikalarımız üyeleri için mobbing-
le mücadele şikayet hattı oluşturmakta, mobbingle müca-
dele konusunda hem hukuki hem teknik olarak çalışma-
lar yürütmektedir.

Konfederasyonumuz, tüm bu düşünceler ışığında kadı-
nın güçlendirilmesi, mesleki bilgi ve becerilerinin geliş-
tirilmesi, kadına yönelik şiddet ve mobbingle mücadele 
edilmesi, kadınların çalışma hayatında daha fazla yer al-
masına, çalışma saatleri, iş ve aile yaşamını uyumlaştır-
ma, çocuk, yaşlı, engelli bakımı, doğum ve emzirme izni, 
sendikal üyelik ve karar alma mekanizmalarına katılım 
konularındaki temel sorunlarının çözümüne yönelik ça-
lışmalarını etkinlikle sürdürmeye devam etmektedir.

Dr. Osman YILDIZ
Genel Başkan Vekili
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DİSK’İN İŞYERLERİNDE MOBBİNGE 
İLİŞKİN GÖRÜŞ VE POLİTİKALARI

DİSK kurulduğu günden bu yana üyelerinin ve tüm iş-
çilerin hem sosyal hem çalışma yaşamlarında karşılaştık-
ları ayrımcılık ve şiddete karşı mücadelesini sürdürmek-
tedir. İşyerlerinde karşılaşılan en önemli sorunlardan biri 
ise kuşkusuz mobbingdir. Çalışma hayatında cinsiyet gö-
zetmeksizin psikolojik yıldırmaya yönelik bir dizi davra-
nış ve tutuma maruz kalma olarak tanımlanan mobbing, 
hedeflenen kişi veya kişilerin işten çıkmasını/çıkarılma-
sını sağlamak, iş performansını düşürmeye çalışmak ya 
da kişi veya kişilerin çalışma motivasyonunu olumsuz 
doğrultuda etkileyerek kişileri bezdirme amacı taşır. Bu 
anlamda mobbing bilinçli ve planlı davranış ve tutum-
lar bütünüdür. Mobbing kimi zaman kişiyi daha çok 
çalıştırma amacı kimi zaman ise işten atma amacı taşır. 
Mobbing’in kişi veya kişiler üzerinde yıldırma biçimleri 
oldukça çeşitlidir. Bunlardan öne çıkanlar şöyle sıralana-
bilir; kişi veya kişileri izole etme, çalışma arkadaşlarının 
yanında aşağılayıcı sözlerde bulunma, işteki hatalarını 
meslektaşına atma, dışlama, kişinin işlerini yürütebilme-
si için yeterli maddi kaynakların oluşturulmaması, iş ta-
nımında belirsizlik, tehdit veya istismar gibi davranışlar 

bütünü mobbing olarak tanımlanır. Uluslararası alanda 
da ülkemizde de yapılan araştırmalar kadınların mobbin-
ge daha fazla maruz kaldıklarını göstermektedir. Çalışma 
hayatında kadınların en çok maruz kaldıkları mobbing 
türleri ayrımcılık ve şiddettir. 

Tüm bunlar ışığında, geçmişten bugüne işçilerin her 
türlü hakkını savunmaya devam eden DİSK olarak, 14-
16 Şubat 2020 tarihlerinde “2020’lerin DİSK’i Emeğin 
Türkiye’si” şiarıyla düzenlediğimiz Genel Kurul’umuzda 
aldığımız bir dizi karar ve Tüzüğümüze eklediğimiz çe-
şitli maddelerle işyerlerinde daha fazla şiddete maruz ka-
lan kadınların görünürlüğünü artırmak ve mobbingin en 
önemli türlerinden olan şiddet ve ayrımcılığı engellemek 
için çeşitli adımlar attık. Bu çerçevede ayrımcılık ve şid-
det ile mobbinge karşı birtakım basın açıklamaları ger-
çekleştirdik. Bunlardan en önemlisi kuşkusuz ILO’nun 
190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi’nin onaylanmasına 
yönelik yürüttüğümüz mücadeledir. İşyerlerinde her tür-
lü mobbinge mücadelemizi en ön safta sürdürmeye de-
vam edeceğiz.

Arzu ÇERKEZOĞLU
Disk Genel Başkanı
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MEMUR-SEN’İN İŞYERLERİNDE MOBBİNGE 
İLİŞKİN GÖRÜŞ VE POLİTİKALARI

ÖRGÜTLÜLÜĞÜMÜZ MOBBİNGLE MÜCADELEDE EN 
BÜYÜK GÜCÜMÜZ

Bir milyonu aşkın üyesi ve 11 hizmet kolu ile Me-
mur-Sen konfederasyonu olarak mobbingi sonlandırma-
yı, insan onuruna yakışır işyerlerinin temininde ön şart 
olarak görüyoruz. Bu bakış açısı mobbinge ilişkin poli-
tikalarımızı belirlemekte ve çalışmalarımızı şekillendir-
mektedir. Bu bağlamda literatüre katkı sunacak akademik 
çalışmalarımız konuyu etraflıca ele alarak çözüm önerile-
ri sunmakta ve eylemliliklerimizi güçlendirmektedir. 

Memur-Sen olarak çeyrek asırlık emek mücadelemizin 
birçok safhasında mobbingle mücadelede etkin rol aldık. 
Örgütsel mücadelemizin ilk yıllarında ülkemizde kamu 
otoritesinin kamu görevlilerine uyguladığı şiddetin en va-
him olanına tanıklık ettik.  Bu süreçte kadın kamu görev-
lilerinin başörtüleri gerekçe gösterilerek en temel insani 
hakları olan eğitim ve çalışma haklarından mahrum edil-
mesine örgütlü gücümüz ile direndik. Bu meşum sürecin 
sonlanması için topladığımız milyonlarca imza ile kadın 
kamu görevlilerinin uğradığı ayrımcılığa son verdik. Öte 

yandan bu sürecin bir daha yaşanmaması ve 
yaşanan acıların unutulmaması için “Bir 

Daha Asla, 17 yıl sonra, 28 Şubat” rapo-
runu yayınladık. Başörtüsü üzerinden 
çalışma hayatında kadınların mobbin-
ge uğraması maalesef günümüzde cılız 
da olsa yer yer tekrar etmektedir. Ülke 
tarihinde kara bir leke, yasaklara ma-

ruz kalanların hafızalarında bir travma 
yaratan bu zihniyetin, çalışma hayatında 

mobbingi beslemesine her daim karşı durduk 
ve durmaya devam edeceğiz.

Örgütsel birikimimiz emek örgütlerinin mobbingle 
mücadelede birçok enstümanı kullanmadaki etkinliğini 
ortaya koymaktadır. “Kadın Öğretmenlerin Mobbing Al-
gısı”  araştırmamız kadınların en fazla hizmet verdikleri 
eğitim camiasındaki yıldırmanın boyutlarını ve çözüm 
arayışlarını gelitirirken, öte yandan mobbinge karşı mev-
zuat geliştirme çalışmalarında önemli bir paydaşı olduk. 
Sosyal diyalog çalışmalarında sıkça gündeme aldığımız 
mobbing, KPDK çalışmalarında ve toplu sözleşme gün-
demlerimizde de yer aldı. 5. Dönem toplu sözleşme sü-
recinde yetkili konfederasyon olarak kadınlara yönelik 
mobbingin önlenmesi için teklifimiz oldu.  

Mobbing sadece ülkemiz özelinde değil, küresel öl-
çekte çalışma hayatını tehdit etmektedir. Bundan dolayı 
da konuya dair çalışmalarımızı bir yandan yerel ölçekte 
sürdürürken öte yandan küresel işbirlikleri ile güçlen-
dirmekteyiz. Yaptığımız uluslararası toplantılarda emek 
örgütlerinin iş yerlerinde mobbingle mücadelede ortak 
eylem ve stratejiler geliştirmesi hususunda çalışmalar yü-
rütmekteyiz. 

Bizler mobbingle mücadeleyi sadece iş barışının tesisi 
için bir gereklilik olarak görmüyor, öte yandan toplumsal 
huzura da doğrudan katkı sağlayacağını biliyoruz.  Zira 
yıldırma maruz kalan kişinin hayatında derin izler bıra-
kırken, bu yıkım kişi ile sınırlı kalmamakta, ailesini, çev-
resini ve nihayetinde tüm toplumu etkilemektedir.

Memur-Sen olarak insan onuruna yakışır işyerlerinin 
temini ve toplumsal huzurun tesisi için mobingle mü-
cadeleyi emek örgütleri için bir tercih değil zorunluluk 
olduğunu görüyor ve Türkiye’nin en büyük kamu görevli-
leri konfederasyonu olmanın üzerimize yüklediği sorum-
lulukla çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

Semih DURMUŞ
Memur-Sen Genel Sekreteri
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KAMU-SEN’İN İŞYERLERİNDE MOBBİNGE 
İLİŞKİN GÖRÜŞ VE POLİTİKALARI

MOBBING KANUNU ÇIKARILMALIDIR
Gerek kamu gerek özel sektörde çalışma hayatının 

önemli sorunlarından birisi olarak kabul edilen mob-
bing, her kademedeki çalışanın karşılaşması muhtemel 
bir olumsuzluktur. Özellikle kontrol mekanizmasının 
yetersiz olduğu, liyakat ve adalet ilkelerinin zedelendi-
ği ortamlarda sıkça görülen ve gücü elinde bulunduran 
kişinin ya da grubun kişilere sistematik olarak baskı uy-
gulaması durumunu ifade eden mobbing kesinlikle bir 
insanlık suçudur.   

Özellikle son dönemde, kamu kurumlarında sıklıkla 
görülen psikolojik taciz vakalarının çalışma ilişkilerini 
ve mağdurun sağlığını olumsuz yönde etkilediği, işyeri-
nin ve çalışanların verimini düşürdüğü yadsınamaz bir 
gerçektir. Ülkemizde bu konuya ilişkin yaptırım içeren, 
detaylı mevzuat eksikliği, belirsizlik ortamında çalışanla-
ra her türlü baskının rahatlıkla yapılabildiği bir durum 
yaratmıştır. Ortaya çıkan boşluk, kamu kurum ve ku-
ruluşlarında sendika üyeliğinden, siyasi görüş ayrılıkla-
rına kadar birçok nedenden dolayı kamu görevlilerinin 
işyerlerinde psikolojik tacize maruz kalmalarına neden 
olmaktadır. Kamu hizmetlerinin siyasi müdahalelere 
açık yapısı, kamu görevlilerinin tayin, atanma, terfi, yer 
değişikliği, görev gibi konularda ağırlıklı olarak idarenin 
takdir yetkisine bağlı olması, psikolojik tacizin yaygınlaş-
masının başlıca nedenleri arasında gösterilebilir. Kamu 
idarecilerinin atanmalarında ehliyet ve liyakat ilkelerinin 
zedelenmesi, mülakat uygulamalarının ağırlık kazanma-
sı sonucunda artan bir mobbing gerçeğiyle karşı karşıya 
kalmaktayız. Bilhassa son dönemde sendikal ayrımcılık 
noktasında karşılaşılan sorunlardan bir tanesi de idare-
nin istediği sendikaya üye olmayan kamu görevlilerine 
verilen geçici görevlendirmeler yoluyla uyguladığı taciz-
ler olmaktadır. 

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 3 bin kamu görevlisi üzerinde 
gerçekleştirdiğimiz ankette kamu çalışanlarının %80’i 

mobbinge uğradığını ifade etmiştir. Kamuda yaygınlaşan 
esnek istihdam biçimi, gerekli güvencelerden yoksun bir 
çalışma sistemi önermesi nedeniyle çalışanları psikolojik 
taciz karşısında korumasız bırakmaktadır. Acısını hala 
yüreğimizde hissettiğimiz, gençliğinin baharında uğra-
dığı mobbing nedeniyle hayatına son veren Saadet öğ-
retmen, mobbingin çalışanlarımızı ne denli acı bir sona 
götürdüğünü en açık şekliyle ortaya koymuştur. Kuşku-
suz ki, mobbingin en yaygın olarak yaşandığı yerler kamu 
işyerleri olmakla birlikte, mobbingin tespiti ve yargı süre-
cinin uzun sürmesi, çalışanın iş yaşamını olumsuz etkile-
yeceği, tacizin artarak devam edeceği, çalışanın işyerinin 
değiştirileceği, daha zor görevlere verileceği ya da eğitim 
düzeyi ve mesleki becerilerine uygun olmayan işlerde gö-
revlendirileceği endişesi ile kamu görevlilerinin bu yön-
deki şikâyetlerinin sınırlı kalmasına neden olmaktadır. 

Başta sağlık çalışanları olmak üzere kamu görevlile-
rinin pek çoğu fiziksel şiddete de maruz kalmaktadır. 
Psikolojik şiddetin bir sonraki aşamasının fiziksel şiddet 
olduğu unutulmamalıdır.  Bütün bu sorunlar ortadayken 
ILO’nun Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizle Mücadele 
Sözleşmesi, bizler için de bir umut ışığı olmuştur. Beklen-
timiz ülkemizde bu sözleşmenin gereklerinin bir an önce 
yerine getirilmesi yönündedir. 

Türkiye Kamu-Sen olarak sivil toplum örgütleriyle iş 
birliği içinde 3 yıl önce 4-10 Şubat tarihlerini Mobbing 
Farkındalığı Haftası olarak ilan ettik ve bu tarihlerle çeşit-
li etkinliklerle mobbing konusuna dikkat çekmeyi amaç-
ladık. Yaptığımız anket çalışmalarını kamuoyunun bil-
gisine sunduk. Üyelerimize mobbinge ilişkin olarak her 
türlü hukuki desteği sunmaktayız. Mobbing konusunu 
gündemimizden çıkaracak bir kanun çalışması yapılma-
sını talep ediyoruz. 

    Dileğimiz ve çabamız, çalışanlarımızın her türlü bas-
kıdan uzak, güvenceli işlerde, verimli ve mutlu bir şekilde 
istihdam edilmeleridir.

Önder KAHVECİ / Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan
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KESK’İN İŞYERLERİNDE MOBBİNGE İLİŞKİN 
GÖRÜŞ VE POLİTİKALARI

Mobbing konusu, özellikle kamu hizmetlerinin sunumu 
sürecinde iktidar ilişkilerinden, çalıştırma biçimlerindeki 
değişiklik ve performans uygulamalarından, güvencesiz 
çalıştırma biçimlerinin yaygınlaştırılması gibi pek çok 
etmene dayanmaktadır. Çalışma yaşamının giderek es-
nek ve kuralsız hale getirilmesi, dayanışma kültüründen 
rekabetçi kültüre geçiş gibi uygulamalar çalışma ilişkile-
rini bireyselleştirmeye dayanmakta ve benzer bir durum 
mobbing konusunda da geliştirilmek istenmektedir.

Oysa sadece Türkiye’de değil, pek çok ülkede önemli bir 
sorun olarak dikkat çeken mobbing uygulamaları, çalış-
ma yaşamında yaşanan güvencesizleştirmeye bağlı olarak 
artmaktadır. Mobbing, kamuda yaşanan dönüşüm sü-
reçleri, özelleştirmeler, norm kadro uygulamaları, esnek 
çalışma, kamunun taşeronlaşması, performans uygula-
maları gibi bir dizi düzenlemeden ve toplumsal yaşamın 
her alanına yansıyan hâkim iktidar ilişkilerden kesinlikle 
bağımsız değildir.

Kaynağında toplumsal yaşamın tüm alanlarını etkile-
yen hâkim iktidar ilişkileri ve çalışma yaşamını belirleyen 
sistemin yer aldığı mobbing; iş yerinde bireylere en yay-
gın biçimiyle üstleri, daha sonra eşit düzeydeki çalışanlar 
veya astları tarafından uygulanan, hedef alınan kişiyi iş-

ten soğutmak, istifa etmesini ya da emekli olmasını sağ-
layabilmek amacıyla sistematik biçimde uygulanan, insan 
onuruyla bağdaşmayan, küçük düşürücü, doğrudan ya 
da dolaylı her tür kötü muamele, tehdit, şiddet ve aşağı-
lama davranışlarıdır. Başta eğitim ve sağlık alanı olmak 
üzere pek çok kamu kurumunda mobbing yaygın olarak 
uygulanmaktadır. 

Okul ya da kurumlarımızda sıkça karşılaştığımız mob-
bing uygulamaları, bireysel bir sorun olarak görülmeme-
lidir. Bu nedenle okul öncesinde, üniversitelerde ve MEB 
ve bütün Kamu alanının bütün birimlerinde yaşanan 
mobbing uygulamalarını durdurabilmek için bireysel de-
ğil, örgütlü tutum almak, rekabeti değil dayanışmayı güç-
lendirmek gerektiği açıktır.

KESK her konuda olduğu gibi mobbing konusunda da 
bireysel değil, örgütlü tutumların, bireyci kurtuluş reçe-
telerinin değil örgütlü mücadelenin güçlendirilmesi ve 
yaygınlaştırılması gerektiğine inanıyoruz. Kamu idaresi 
açısından 657 sayılı DMK,  Türk Ceza Yasası ve İş Kanu-
nu’nda gerekli önleyici tedbirler ve yaptırımların düzen-
lenmesi ile  2011 yılında çıkarılan Başbakanlık genelgesi-
nin güncellenmesi gerekmektedir. 

Kaynak : Eğitim sen  yayınları

Mehmet BOZGEYİK / KESK Genel Başkanı
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MEYAD’IN MOBBİNGE İLİŞKİN 
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği’nin (ME-
YAD) Mobbing olgusuna ilişkin; öncelikle Cumhurbaş-
kanlığı bünyesinde “MOBBİNGLE MÜCADELE KU-
RULU” oluşturulmalı ve İLO’nun 190 No’lu Sözleşmesini 
Türkiye’nin de taraf olarak imzalamalıdır. Bunlarla birlik-
te çözüm önerilerimiz şunlardır;

1-Yapısal Düzenlemeler
• Her türlü atama, liyakat ve ehliyet esas alınarak ada-

let ilkesi ile yapılmalıdır.
• Kamu ve özel sektörde iş tanımları açık ve net olma-

lıdır.
• Kamu ve özel sektörde yükselme ölçütü; net, objektif 

ve adil olmalıdır.
• Yöneticiler, uzmanlıklarının yanı sıra insan yöne-

timi konusunda özel ve kapsamlı eğitimden geçirilmeli, 
yönetim anlayışı yerine “YÖNETİŞİM” anlayışı benim-
senmelidir.

• Yöneticiler, teftiş ve denetimin yanı sıra bağımsız ve 
tarafsız denetim kurumlarınca denetime tabi tutulmalı-
dırlar (Ombudsmanlık Kurumu, Türkiye İnsan Hakları 
ve Eşitlik Kurumu gibi).

2-Eğitim ve Rehabilitasyon
• İşe girişte ve her beş yılda bir, oryantasyon ve ye-

nileme eğitimleri kapsamında “Mobbing” eğitimleri zo-
runlu olmalıdır.

• Mobbing mağdurları ve aile-
lerine rehabilitasyon desteği 
sağlanmalıdır.

3-Şikâyet Me-
kanizması

• İşveren ve 
çalışanlar için 

etkin, hızlı ve adil şikâyet mekanizması oluşturulmalıdır.

• Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunca, işin 

uzmanı tarafından objektif, adil ve hızlı incelenmeli ve 

sonuçlandırmalıdır. 

4-Ödüllendirme

• Mobbing şikâyeti gelmeyen ya da Mobbing ile mü-

cadelede etkin önlemler alan, örnek olan kurumlara ve 

kurum yöneticilerine ödül verilerek, Mobbing’ siz Ku-

rum Bayrağı verilmeli ya da “İyi Uygulama Örneği” ile 

ek teşvikler verilerek olayın önemi vurgulanmalıdır.

5-Yasal Düzenlemeler

• 4857 Sayılı İş Kanunu ve 657 Sayılı Devlet Memurla-

rı Kanununda caydırıcı düzenlemeler yapılmalıdır.

• Türk Ceza Kanunu kapsamına alınarak hapis cezası 

öngörülmelidir.

• MOBBİNG Yasası çıkarılmalıdır.

6-Sivil Toplum Kuruluşları (STK)

Kamu (Düzenleyici ve Denetleyici), sorunun çözü-

müne yönelik “MEYAD” gibi “Bi-

limsel ve Teknik” sivil 

toplum kuruluşları 

ile etkin işbir-

liği yapıl-

malıdır.



47MEYADBÜLTEN

İşyerlerinde psikolojik yıldırmanın (mobbing) önlenmesi amacıyla 2011/2 No’lu Başbakanlık Genelgesi 
kapsamında “ALO 170 İletişim Merkezi” üzerinden gelen başvurulara psikologlar aracılığıyla yardım ve destek 
sağlanmaktadır.

ALO 170 İletişim Merkezine Mart 2011 tarihinden bugüne kadar 100.000 (yüzbin) civarında mobbing 
çağrısı gelmiştir. 

100.000 başvuru alınmıştır.
% 5’i şikâyete dönüşmüş
%95’ine psikologlar aracılığıyla psikolojik destek sağlanmış ve bilgilendirmede bulunulmuş
Çağrıların % 81’ i özel sektör
%19’u kamu çalışanlarından gelmiştir.
Kamudan gelen başvuruların;
47’si kadın çalışan
%53’ü erkek çalışanlardan oluşmaktadır.
Özel sektörden gelen başvuruların;
%42’si kadın çalışan
%58’i erkek çalışanlardan oluşmaktadır.
Kaynak: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 

ALO 170 İLETİŞİM 
MERKEZİ VERİLERİ
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Sizi tanıyabilir miyiz? Mir Holdingi bize tanımlar 
mısınız? Mir holdingi tanımlamanız istense nasıl ta-
nımlardınız? 

Ben İbrahim Mirmahmutoğulları, 1964 doğumlu-
yum. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliğin-
den mezun oldum. 35 yıl önce dünyanın en zor işi olan 

ARGE RUHLU girişimciliğe başladım ve hala ilk günün 
heyecanıyla da devam ediyorum. 

Mir Holding ve bünyesindeki tüm şirketler insanlığın 
sorunlarını kendine dert edinmiş ve çözüm üretme mis-
yonunu yüklenmiş bir firmadır. 

Şirketlerinizin çalışana bakışını anlatır mısınız? Mir 
Holding için çalışanların yeri ve önemi nedir? Açıklar 
mısınız?

Şirketlerimizde patron ve işçi statüsü değil aynı hedefe 
kilitlenmiş takım arkadaşları var. Bünyemizdeki her bir 
takım arkadaşımız ailemizin bir parçasıdır ve çok değer-
lidir. 

Şirket pozisyonlarında iş tanımı var mı? Tüm çalı-
şanların görev ve sorumlulukları belli mi? İş tanımlar 
üzerinden mi görevlendirme yapılıyor?

Elbette, her pozisyonun bir tanımı var ve bu tanım-
lamada görev sorumluluklar ayrıntıları ile belirtilmiş 
durumda. Genel olarak evet ancak tüm takım arkadaş-
larımız aynı hedefe odaklandığı için kimi zaman işi ta-
nımı dışında da görevlendirmeler yapılıyor. Mesele, tüm 
çalışanlar ( hissedardan, her bir çalışana kadar) şirketin 
ideallerini gerçekleştirmek için gayret sarf etmek olunca, 
kimi kez, ihtiyaç anında her birimiz bir başka işin de so-
rumlusu alabiliriz. 

Çalışanlarınızın şirketlerinizi tercih etme nedeni 
nedir? Çalışanlar neden Mir Holdingi tercih etti ya da 
etmeli?

Şirketlerimizde her şey tüm şeffaflığı ile arkadaşları-
mız ile paylaşılıyor. Dürüstüz, ilişkilerimizde riya değil 
güven ve minnet ön planda. 

İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ 
MEYAD Genel Başkanı İsmail AKGÜN tarafından  Mir Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sn. 
İbrahim MİRMAHMUTOĞULLARI ile keyifli bir röportaj hazırladık. Bu röportaj ile çalışma 
hayatında olumsuz örnekler olmakla birlikte “İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ” nin de çok sayıda 
olduğu mesajını topluma vermek istiyoruz. İşyerlerinin; yönetici ve çalışan dostu, çalışanların 

mutluluğu, insana yaraşır iş ortamları, iş tatmini, güvenceli iş, ödüllendirme sistemi ve oranları, 
çalışan mutluluğunun üretim, kalite ve verimlilik üzerine somut etkileri gibi pek çok konuyu 

konuşup sizlerle paylaşacağız. 

MOBBİNG EĞİTİM YARDIM ARAŞTIRMA DERNEĞİ (MEYAD)
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Çalışanlarınızın projelerdeki 
yerini açıklar mısınız?

Her bir takım arkadaşımızın 
yaptığı her katkı çok önemli. Ba-
şarının temelinde de bu birlik be-
raberlik ruhunun yeri büyük. Pro-
jeler daha tanımlı planlar içerir. 
Adreslenmiş herkes bu projelerde 
sorumluluklarını yerine getirir.

İş toplantılarınızın sıklığı, ka-
tılım oranı ve içeriği (işe yönelik 
mi, gelişimsel mi) nedir?

Konuşarak ve tartışarak, kısaca-
sı beyin fırtınası yaparak hedefe ki-
litleniyoruz. Her konuda fikirlerini 
almak için takım arkadaşlarımız 
ile periyodik toplantılar yapıyoruz. 
Tüm arkadaşlarımız programlarına 
göre azami düzeyde katılım sağlı-
yor. Toplantılar işe yönelik görün-
se de kişisel gelişime de çok büyük 
katkısı var. 

Çalışanlarınızın kendilerini 
ifade etme seviyesini açıklar mı-
sınız?

Takım arkadaşlarımız her türlü 
görüş ve düşüncesini açıkça ifade 
edebilir. Şeffaflık bizim öncelikleri-
mizden biri. Çok seslilik var. Tam 
isabet kaydetmek zamanın bir fon-
kisyonu. O zaman gelinceye kadar, her bir bireyin hatalı 
yorumları da, kıymetli addedilir. 

İş yerlerinizde sosyal aktiviteler yapılmakta mıdır? 
Yapılmaktaysa kimlere ve ne sıklıkta yapılmaktadır?

Önceki senelere göre son zamanlarda bu konuda biraz 
eksiğiz. Şartlar olgunlaşınca eksiğimizi gidereceğiz. 

Çalışanlarınızın istatistiği nasıldır? Ülke şehir vb.

Çoğunluğu İstanbul ancak yurtdışı satış departmanı-
mızda yabancı uyruklu takım arkadaşlarımız da var. 

Beyin fırtınası çalışmalarınıza çalışanlarınızı katı-
yor musunuz?

Bunun yanıtını verdim zaten. Beyin fırtınası firmamı-
zın olmazsa olmazlarından. 

İşyerleriniz “insana yaraşır bir iş ortamı” mıdır? Na-
sıl?

Tüm takım arkadaşlarımızın kendini rahat hissettiği, 
stresten uzak ve rahatça çalışıp üretebileceği konforda 
ofislerimiz var. 

İşyerlerinizde temel insan hakkı konularından olan 
“dil, din, mezhep, cinsiyet, etnik köken” gibi ayrımcılık-
lar var mı?

Asla. Hedefi ve amacı insanlığın dertlerine çözüm 
bulmak olan bir kurum ayrımcılık kelimesi ile yan yana 
anılmasını kabullenemeyiz. 

Çalışanların iş yeri ve yönetime yönelik sorunları ol-
duğunda kime nasıl müracaat etmekte ve nasıl ele alın-
maktadır? Yönetici veya çalışanlar sonuçlarının adalet 
ilkesi ile yapıldığına inanıyorlar mı?
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Tüm takım arkadaşlarımız her türlü sorununu İK 
departmanımıza iletmek ve maksimum düzeyde kendi-
lerine geri dönüş sağlanmaya çalışılmaktadır. Her türlü 
soruna yaklaşımımızda adalet ilkesi esasından sapmamız 
söz konusu olamaz. 

Yönetim anlayışınızda her kademedeki çalışana ce-
zalandırma ve ödüllendirme anlayışınızı kısaca açıklar 
mısınız?

Cezalandırma şirket prosedürümüzde yok. Yapılan 
her hata yeni bir tecrübedir ve önemli olan bundan ders 
çıkartmaktır. Ödül ise elde edilen her başarının takım ar-
kadaşlarımıza verdiği mutluluk ve hazdır. 

İşe geç gelme- rapor alma gibi oranı söyler misiniz?

İşe geliş saatlerimiz konusunda takım arkadaşlarımız 
azami özeni göstermektedir. Günlük raporlama kurum-
salımızın en önemli ilkesi haline gelmiştir. 

Çalışanların terfilerinde nelere dikkat edilmektedir? 
Yüksek verimlilik gösteren çalışanlarınızı ödüllendirme 
ve/veya takdir ettiğiniz bir uygulamanız var mı? 

Başarı Ödülü programımız var. Onun da kuralları ta-
nımlıdır. Herkese açıktır. 

Çalışanlarınızın kişisel ve mesleki gelişimi için çalış-
malar yapılıyor mu? Yapılıyorsa bununla ilgili bir takip 
sisteminiz var mı?

Takım arkadaşlarımız kişisel ve mesleki gelişimleri 
için hem kendi talepleri hem de amirlerinin yönlendir-
mesi ile eğitim kurslarına, atölyelerine, seminer ve webi-
narlara katılıyor. Takip sistemi alınan eğitimin ve katılım 
sağlanan atölye, seminer ve webinarların yürütülmekte 
olan projeye etkisi ve hedefe ulaşmadaki aşamaların nasıl 
ilerlediği ile ölçülmektedir. 

Yönetim organizasyon şemanız liyakat ve ehliyete 
uygun mudur?

Elbette. Her bir takım arkadaşımız yeterlilik ve geliş-
tirdiği yeteneklerine göre organizasyon şemasında hak 
ettiği yerdedir. 

Dünyanın ve ülkemizin yaşadığı Pandemi dönemin-
de çalışanlarınızdan işten çıkarılan oldu mu? Olduysa 
neden ve çalışanlar kendilerini bu dönemde nasıl his-
setmekte?

Asla, aklımızın ucundan bile geçmedi. Evet, hep bir-
likte zor zamanlar yaşadık. Ancak bolluğu paylaşmayı bil-
diğimiz gibi azla da yetinmeyi bilen bir ekibiz biz. Elbette 
sürecin psikolojik baskısını hepimiz hissettik. Ancak, he-
defe kilitlenmek bizim en önemli motivasyonumuz. 
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Yönetim olarak merkezden veya yerinden mi yöne-
tiliyor?

Holding ve Holding’e bağlı şirketlerin üst düzey yöne-
ticileri şirket merkezimizde dolayısıyla merkezden yöne-
tim söz konusu. Tabi ki yerinde de liderlik yapılanmaları-
mız var. Başsız bir işimiz yok.

Çalışanlarınız işyerlerine gelirken neler hissediyor-
lar? Ayaklar geri geri mi gidiyor? Zevkle ürettiğim, ken-
dimi ifade ettiğim ve karşılığını da aldığım yer olarak 
mı görüyorlar?

Mutsuz ve isteksiz insanlar bunca kaliteli, farklı ve 
fark oluşturan ürünlere ve projelere imza atabilir mi? Ta-
kım arkadaşlarımızın mutluluğu, huzuru ve kendini ifade 
edebildikçe geliştiği bir şirketiz.

Yön-eylem (sorunun tanımlanması, model kurul-
ması, modelden çözüm elde edilmesi, çözümün kanıt-
lanması ve uygulanması) çalışmalarını işyerinizde uy-
guluyor musunuz?

Kesinlikle. Her kademeden takım arkadaşımız ile her 
sorunu en ince ayrıntısına kadar ele alıp çözüm üretmeye 
çalışıyoruz. Her görüş ve fikir bizim için çok önemli. 

Çalışanlarınızın örgütsel bağlılığı, iş motivasyonu, 
çalışma yaşam kalitesi ve iş tatmini ile ilgili yaklaşımla-
rınızı öğrenebilir miyiz?

Huzurlu ve mutlu takım arkadaşlarımızın olması el-
bette çok önemli. Her birinin hem iş hem de özel hayat-

larındaki yaşam kalitesi, elde ettiği başarılar ve ulaştığı 
hedeflerdeki tatmini ve motivasyonunu en üst düzeyde 
gözlemlemeye çalışıyor ve aksinin tespitinde de elimiz-
den geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. 

İşyerlerinizin, etik, çevre gibi bakışı nedir? Belgeleri 
var mıdır? Çalışanların işe yönelik istekliliklerini nasıl 
açıklarsınız.

Etik ve çevresel değerlere fazlasıyla önem veriyoruz. 
Edinilmesi gereken her türlü resmi belge mevcuttur. Elde 
edilen her bir başarı ve gerçekleştirilen hedef takım arka-
daşlarımızın tümünü bir sonraki hedef için şevklendir-
mektedir. 

Çalışma hayatı adına istihdama ve ürettiğiniz eko-
nomik değerin ülkemize katkısını anlatır mısınız? Ekle-
mek istediğiniz başka bir şey var mıdır?

İstihdam edilen her bir arkadaşımız ile yol arkadaşlı-
ğımız uzun soluklu oldu hep. Yurtiçi ve yurtdışı satışları-
mız ile son zamanlarda aksayan ekonomiye bir nebze de 
olsa can suyu olabiliyorsak ne mutlu. 

Çok teşekkür ederiz.

İsmail AKGÜN

MEYAD Genel Başkanı, Eğitimci, Yazar, Mobbing 
Bilirkişisi
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EĞİTİMDE İLETİŞİM SORUNLARI
VE ÇATIŞMACILIK

Prof.Dr. Ertuğrul YAMAN
MEYAD Yönetim Kurulu Üyesi

İnsanlık, henüz tam anlamıyla farkında olmasa da 
eğitim;  birey, aile, toplum ve devlet için, en değerli, en 
önemli ve en ciddî konudur. Nitekim, huzur ve refah ara-
yışının kaçınılmaz koşulu,  nitelikli ve çağın gereksinim-
lerine uygun bir eğitim-öğretim sistemi oluşturmaktır.  
Bunun başarılabilmesi için, ortak bir anlayışa,  yüksek bir 
bilince ve üstün bir çalışma azmine ihtiyaç vardır. Nite-
kim; “Eğitim, ‘sadece’ eğitimcilere bırakılmayacak kadar 
kapsamlı ve değerli bir konudur.” Eğitim konusu; ancak 
yetiştirici (aile), eğitici- öğretici (öğretmen), yönetici, öğ-
renici, sistem, medya ve toplum birlikteliği ile üstesinden 
gelinebilecek etkinlikler bütünüdür.  

Diğer bir bakış açısıyla eğitim, bireye olumlu duygu, 
düşünce, değer ve davranış kazandırma süreçleri olarak 
nitelendirilecek etkinliklerdir. Her yönüyle olumlu ka-

rakter arz eden eğitim kavramı ile “baskı, şiddet, mob-
bing ve çatışma” gibi olumsuz kavramların hiçbir şekilde 
bir araya gelmemesi gerekirken ne yazık ki eğitim-öğ-
retim ortamlarında “baskı, şiddet, mobbing ve çatışma” 
gibi olumsuz kavramları, sıklıkla birlikte duymaktayız. 
Öte yandan, öğrencilerin sınıf içinde rencide edilmesi, 
her ne kadar yukarıdaki kavramların içine alınmasa da 
öğrencilerin ruhuna fizikî şiddetten daha fazla zarar ve 
hasar verebilmektedir. Nitekim bir öğretmen, sınıfındaki 
en kutsal şeyin insanın onuru olduğunu bilmeli ve bunu 
sınıfta dile getirmelidir. Sınıftaki en önemli şey bilgi de-
ğil, insanın kişiliği, şahsiyeti ve onurudur. Öğretmen, öğ-
rencinin onurunu kendi onuru kadar değerli görmelidir. 
Sınıf içinde her türlü “baskı, şiddet, mobbing ve çatışma” 
öğrencilerin gelecek yaşamlarını karartan bir etkiye sa-
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hiptir. Günümüzde pedagojik formasyonu yüksek, em-
patik düşünen öğretmenler bu durumun farkında olarak 
derin bir adanmışlık duygusuyla ve öncelikle, öğrencilere 
kişilik ve karakter kazanma derdindedirler.

Toplumda öğretmen ve eğitimcilerin değeri, eskiye 
oranla  azalmakla birlikte, toplumun çok büyük kesimi 
öğretmene saygıda kusur etmezken küçük bir bölümü, 
bilinçli ya da bilinçsiz, öğretmenle hep çatışma içinde 
olmuştur. Konuya nesnel olarak bakıldığında, anne baba 
ve öğretmenler arasındaki çatışmaların büyük oranda bi-
linçsizlikten kaynaklandığı gözlenmektedir. Bu noktada 
anne, baba ve öğretmen birlikteliğinin ne kadar yararlı 
sonuçlar doğurduğu üzerinde odaklanmakta yarar vardır. 
Nitekim; tarafların ortak paydası her zaman öğrenciler 
olmalıdır. Her türlü davranış, her türlü yaklaşım öğren-
cinin gelişimi ve hayata hazırlanması duyarlığıyla ortaya 
konulmalıdır.

Öğretmen-veli-öğrenci-yönetici vb. tüm eğitim pay-
daşlarının ortak paydaları göz önünde bulundurmaları 
ve karşılıklı iyi niyetle, iş birliğiyle konuya yaklaşmaları 
birçok sorunu çözecektir. Eğitimde paydaşlar arası ileti-
şimde paydaşlık ruhu yükseltilir, eleştiri ve önerilere karşı 
açık olunursa, birçok çatışma konusu ortadan kaldırılmış 
olur. Ayrıca, karşılıklı olarak ve saygı çerçevesinde yeter-
li dinleme de sorunları yok edecektir. Paydaşların ortak 
paydası olan öğrencinin durumu ve gelişimi konusunda 
bilgilendirici ve paylaşımcı tutumları da çatışmaları önle-
mede etkili olacaktır. Velilerin kendi çocuklarının başa-
rısı ve gelişimi için evde ve okulda daha fazla rol üstlen-

meleri, hem beklenen istendik sonuçları ortaya çıkaracak 
hem de çatışma kanallarını kapatacaktır. Bu bağlamda; 
velilerin öğretmenlere karşı olumsuz ön yargılarla yaklaş-
maması büyük önem arz etmektedir. Velilerin çocukların 
yanında öğretmenlerin itibarını sarsıcı söz ve davranış-
lardan kaçınmaları gerekmektedir. 

Yöneticilerin okul huzurundaki ve başarısındaki payı 
ise, çok yüksektir. Zira, yöneticiler tüm eğitim paydaşları 
içinde en üst düzeyde sorumlu paydaşlardır. Onların asıl 
görevi, her yönüyle okul kalitesini yükseltmek, okulda 
huzurlu bir ortam oluşturmak ve olası çatışmaların önü-
nü almaktır. Bu amaçla yöneticiler, öğretmen ve öğren-
cilere motivasyon vermede etkin bir rol üstlenmeli; ve-
lilerle de açık ve nitelikli iletişimler kurmanın yollarını 
bulmalıdırlar. 

Sonuç olarak eğitim-öğretim süreçlerinde istenilen 
olumlu sonuçlara ulaşabilmek için, tüm paydaşların ortak 
akılla hareket etmeleri, paydaşlık ruhunu güçlendirmeleri 
ve çatışma konularında önlemler almaları gerekmektedir. 
Yapılan tüm araştırmalar, paydaşlar arası iletişimin güçlü 
olduğu okul kültürü ve okul karakteristiğinde her türlü 
başarının kendiliğinden oluştuğunu göstermiştir. Kesin-
likle bilinmelidir ki eğitim-öğretim süreçlerinde başa-
rının anahtarı okul ortamının niteliğine bağlıdır. Okul 
ortamında, çatışmacılık ve şiddet yerine uzlaşmacılık ve 
paylaşımcılık esas alınıyorsa, orada öğrenci başarısı, ça-
lışan memnuniyeti, yönetici tatmini ve kurumsal takdir 
kaçınılmaz bir başarı olarak ortaya çıkacaktır! 



54 MEYADBÜLTEN

Birileri bir konuşmaya başlasın, “ağzından bal dam-
lıyor” derler ya, o minval üzere, adeta “başınızda kuş 
varmış” gibi kımıldamaksızın pür dikkat dinlersiniz. Bi-
rileri öyle güzel konuşuyorlar ki, adeta büyülenmiş gibi 
oluyorsunuz.

Neler söylüyorlar neler?

“Aman adalet, canım adalet!”. “Ne kadar da gerek-
li adalet, hatta mülkün temelidir adalet.” “Mülk demek 
Devlet demek, öyleyse adalet Devlet’in temelidir.”

Bunlar lafta mı? Bu sözler birer yafta mı?

Ne kadar da güzel şeyler bunlar. Ah, o kadar gerek-
li, oh ne kadar faydalı ki, sorma gitsin. Medeniyetimizin 
özünde var. Zaten Dinimiz de bunu emrediyor.  Adalet, 
hak, hukuk mutlaka şart. Yanlış yapanın canı yanar. Ye-
timin hakkını kimseye yedirmem. 

Devlet malına göz dikenin, gözünü çıkarırım. Hz. 
Ömer (ra), adalet timsaliydi. Makamında iki mum bu-
lundururdu, bir mum Devlet işleri içindi. Özel bir konu 
görüşmeye geldiklerinde Devlete ait mumu söndürür, 
şahsına ait mumu yakardı. 

Nisa Suresi 135. ayet çok mühim. Dinleyin bu ayet-i 
kerimede Yüce Rabbimiz ne buyuruyor: “Ey iman 
edenler! Kendinizin, anne ve babanızın ve akrabala-
rınızın aleyhine bile olsa, Allah için adil tanıklar 
olarak adaleti gerçek anlamıyla yerine getirin” 
diye emrediyor. Sevgili Peygamberimiz (asm), 
“işler ehline verilmezse kıyameti bekleyin” diye 
buyurmuştur. Yine Sevgili Peygamberimiz 
(asm) “Bir günün adaleti, yetmiş yıllık ibadet-
ten üstündür” buyurmuştur.

Bu ve buna benzeri sözleri her yerde 
her daim duymuşsunuzdur. 

Çeşitli platformlarda, çeşitli açılışlarda, çeşitli tören-
lerde kesinlikle duymuşsunuzdur. Siyasetçiden duymuş-
sunuzdur. Yöneticiden duymuşsunuzdur. Rektörden 
duymuşsunuzdur. Vali’den, Belediye Başkanı’ndan, Mil-
letvekili’nden, Bakan’dan, Başbakan’dan duymuşsunuz-
dur. 

En alttan en üste kadar yönetim kademelerinde görev 
yapan muhtelif zatlardan duymuşsunuzdur. Duymuşsu-
nuzdur da, zaten hepsi de duyduklarınız kadar kalmıştır. 
Bu duyduklarınızın uygulamada yansımasını ya hiç gör-
memişsinizdir ya da çok az görmüşsünüzdür.

Dost söyler! Acı söyler. Gerçekler bu kadar açıktır, 
acıdır ve nettir.

Biz bu güzel sözlerin sırf söz olarak kalmasına karşı-
yız. O güzel sözlerin hayata geçirilmesi için can vermeye 
dahi hazırız. Bunu da açık ve net olarak belirteyim.

Yazımın başlığı neydi? Haydi gelin o başlığı tekrar 
okuyalım: “Adaletli Yönetim Yalnızca Lafta mı?”

Maalesef, çoğu yerde, çoğu vakitte yalnızca lafta. 

 “Adaletli Yönetim: Teoride Evet, Uygu-
lamada Ret mi?»

Bu soruya da net cevap vere-
yim: “Maalesef öyle!”

Ahlak, erdem, şeffaflık, hesap 
verebilirlik, ehliyet, liya-

kat, etik, adalet, 
doğruluk, 

ADALETLİ YÖNETİM YALNIZCA
LAFTA MI?
Ahmet SANDAL
MEYAD Denetleme Kurulu Üyesi
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hakkaniyet ve benzeri kavramlar herkesin dilindedir. Yal-
nızca dilindedir. İş uygulamaya gelince durum 180 derece 
zıttır.

Herkes gününü gün etme, herkes işine geldiği gibi 
davranmaktadır.

Evet, Adaletli Yönetimi dilinden düşürmeyenler, han-
gi görüşten, hangi partiden olursa olsun, değişmez. İş uy-
gulamaya gelince, adalet-madalet hak getire, herkes zev-
ki, keyfi ve nefsi için en adi, en olmaz işleri işlemektedir. 
Hatta buna kılıf da bulmaktadır. Daha da ilerisi “atasöz-
lerinden destek de almaktadır.”

“İş bilenin, kılıç kuşananın. Bal tutan parmağını yalar. 
Çeşme akarken suyunu doldur. İmkan varken cebini dol-
dur.Üzümü ye bağını sorma. Gemisini kurtaran kaptan.” 
Daha nice nice adı atasözü, aslında “hata sözünü” de ken-
disine rehber almaktadır. 

Burada bir parantez açarak şunu hassaten belirtiyo-
rum: Bu Toplumun fertlerini bu tür yanlış-yalan sözlerle, 
adeta “ahlaksız, vurdumduymaz, bencil” bir hale getirdi-
ler.

Adaletli Yönetim konusunun teori ve uygulama farklı-
lığını ele aldığım yazımın sonuç kısmına.

Adaletli Yönetim ve ahlaki prensipler yalnızca sözde 
kalacaksa, bırakın sözlerle de Milleti oyalamayın. Bırakın 
nutuklarla Milleti kandırmayın. En azından özünüz sö-

zünüz bir olur. Aksi halde sözünüzle “ahlak, ahlak, adalet, 
adalet”diye nutuk atarken, uygulamada bunun tam ter-
sini yaparsanız iki yüzlü, riyakar olarak (mazallah) Ce-
henneme yuvarlanırsınız. Bunları diline dolamazsanız en 
azından iki yüzlü olmaktan kurtulursunuz. Cehenneme 
yuvarlansanız da iki yüzlü olarak yuvarlanmazsanız. Tek 
yüzlü olarak Cehenneme yuvarlanırsınız.

Ben bu yazıda ciddi olarak ve açıkça ikaz ediyorum: 
“Adaletsizlik yapanlar, ahlaksızlık yapanlar, kul hakkı-
na riayet etmeyenler, işyerinde astlarına ya da üstleri-
ne baskı yapanlar, mobbing uygulayanlar ve riyakarlık 
yapanlar, sözde ahlak, ahlak, adalet, adalet diye nutuk 
atıp da uygulamada bunu gözetmeyenler, (maazallah) 
Cehenneme yuvarlanırlar.”

Benden ikaz etmesi. Bundan sonrası sizin anlayışınıza 
kalmış.

Lütfen, bu yazım, kamu görevine başladığı 33 yıldan 
beri, ahlak, adalet, etik ve erdem noktasında teori ve uy-
gulama farklılığını bizzat gözlemleyip de bundan oldukça 
muzdarip bir insanın bir sızlanışı, bir serzenişi olarak de-
ğerlendirilsin. Başka bir maksadım da yok zaten. 

Bu ikazlarımla birlikte, yazımın en sonunda bir duaya 
yer veriyorum: “Gelecek en yakın günlerimizden itiba-
ren hak ve adalet, ahlak ve doğruluk üzere bir hayatı 
hem teoride, hem de uygulamada yaşarız. İnşallah.”
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YARGI KARARLARINDA MOBBİNG

Av. Hülya Dündar ÖZTÜRK
Hukuk Danışmanı/MEYAD Üyesi 

Mobbing kavramı bilimsel literatürde farklı disiplin-
lerde farklı şekillerde tanımlanmıştır. Mobbing; “İşyerle-
rinde bir veya birden fazla kişi tarafından diğer kişi ya da 
kişilere yönelik gerçekleştirilen, belirli bir süre sistematik 
biçimde devam eden, yıldırma, pasifize etme veya işten 
uzaklaştırmayı amaçlayan; mağdur ya da mağdurların ki-
şilik değerlerine, mesleki durumlarına, sosyal ilişkilerine 
veya sağlıklarına zarar veren; kötü niyetli, kasıtlı, olum-
suz tutum ve davranışlar bütünüdür.” (Komisyon, İ.P.T.B. 
rehberi, ÇASGEM Yayınları 2013, AKGÜN, Çalışma Ha-
yatının Vebası Mobbing, Yol İş Yayınları, 2015)  

Mobbingin özellikle iş yerlerinde çalışanlar arasında 
gerçekleştiği görülmektedir. Türk hukukunda psikolojik 
taciz kavramı, yasal düzenlemelerden daha önce yargı ka-
rarlarıyla iş hukukumuza girmiştir. Doğrudan yasal dü-
zenleme ilk kez, 2012 yılında yürürlüğe giren 6098 sayılı 
Türk Borçlar Kanunu ile yasal dayanağa kavuşturulmuş-
tur. Diğer birçok kanunlarda da doğrudan düzenleme 
bulunmamakla birlikte mobbing kavramını karşılayacak 
düzenlemeler mevcuttur. 

Ülkemizde mobbing konusunda; yasal düzenlemeler, 
yargı kararları, akademik ve bilimsel çevrelerin ve hukuk-
çuların çalışmaları ile önemli aşamalar kaydedilmiştir. 

Psikolojik tacize uğrayan çalışanın öncelikle Borç-
lar Kanunu, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
kapsamında sözleşmeye aykırılıktan maddi ve manevi 
zararlarının tazminini isteme hakkı vardır. Eylemin Ceza 
Kanunu’nda tanımlanan suçlar arasında yeralması du-
rumunda mağdur, ayrıca suç duyurusunda bulunulabil-
mektedir.       

Mobbing konusunda Yüksek Mahkeme kararları ülke-
mizde önemli yer tutmaktadır.

  
İşyerinde Mobbing İle İlgili Örnek Yargı Kararları
1-)Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2013/693 E. 

2013/30811 K. 27.12.2013 Tarihli Kararı
Davalı işyeri çalışanlarından Ş. Ç. Ü.’nün davacıya 

sinirli tavırlar gösterip elinde bulunan kâğıtları ve zarfı 
davacının masasına ve üzerine fırlattığı, bir süre sonra 
sözkonusu belgeleri geri alıp sinirli tavırlar sergiledik-

ten sonra tekrar masaya fırlattığı, davacının yere düşen 
belgeleri topladığı, davacının bireysel pazarlama yetki-
lisi olarak çalıştığı sırada cari hesaplar yetkilisi olan G. 
B. Ç.’in davacının yerine görevlendirildiği, davacının bu 
görev değişikliği nedeniyle mağdur olduğu düşüncesine 
kapıldığı ve hastalandığı, davacının bankacılık işlemleri 
konusunda kurallara uygun hareket etmek istediği, bu 
nedenle amirleri ile sorunlar yaşadığı, uyarı, itham ve 
kırıcı üsluplarla baskılara maruz kaldığı, banka müdürü 
tarafından sorun çıkaran, uyumsuz, sevilmeyen ve kav-
gacı biri olarak suçlandığı, süreç içinde davacıya yönelik 
bu ve benzeri olumsuz davranışların tekrarlandığı, bir 
başka personelin yapması gereken işlerin sık sık davacı-
ya verildiği, banka müdürü tarafından cumartesi günleri 
mesai yaptırıldığı, işyerinde düzenli bir çalışma şeklinin 
olmadığı, davacıyla aynı pozisyonda olan diğer çalışanla-
ra anahtar ve şifreler verildiği halde davacıya verilmediği, 
davacının stresli çalışma ortamında bulunmanın da etki-
siyle sindirim sistemi rahatsızlığı çektiği, banka şubesinin 
yapılan iç denetimde düşük performans gösterdiğinin 
belirlendiği, davacının işyeri içindeki diğer çalışanlardan 
soyutlandığı, son dört ay içinde yirmişer günlük sağlık 
raporları aldığı, son bir yıl içinde peş peşe disiplin soruş-
turmaları geçirerek kendisinden savunmalar istendiği, 
şube içi elektronik posta ile yapılan yazışmalarda “densiz” 
denilmek suretiyle hakarete maruz kaldığı, yapılan yazış-
malarda nezaket sınırlarının aşıldığı, davacının yaşamış 
olduğu olumsuzlukları işyerindeki amirine ilettiği halde 
sorunlara çözüm getirilmediği ve kendisinde kusur bu-
lunduğu, yaşanılan olumsuzluklar sonunda anksiyete bo-
zukluğu çektiği ve sağlık sorunlarıyla uğraştığı, bir yıllık 
maaş artışının yalnızca 1,96 olarak öngörüldüğü; davacı-
nın işyerinde yaşadıklarını “Olaylar” başlığı altında kale-
me aldığı, sözkonusu yazıda tutarlılık, samimiyet ve iddia 
edilen hususlarla bir bütünlük görüldüğü, bu hususların 
mobbing teşkil ettiği tüm dosya içeriğinden anlaşılmak-
tadır. 

Mobbinging varlığı için kişilik haklarının ağır şekilde 
ihlaline gerek olmadığı, kişilik haklarına yönelik haksızlı-
ğın yeterli olduğu, ayrıca mobbing iddialarında şüpheden 
uzak kesin deliller aranmayacağı; davacı işçinin, kendi-



57MEYADBÜLTEN

sine işyerinde mobbing uygulandığına dair kuşku uyan-
dıracak olguları ileri sürmesinin yeterli olduğu, işyerin-
de mobbing gerçekleşmediğini ispat külfetinin davalıya 
düştüğü; tanık beyanları, sağlık raporları, bilirkişi raporu, 
kamera kayıtları ve diğer tüm deliller değerlendirildiğin-
de mobbing iddasının yeterli delillerle ispat edildiği gö-
zetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup boz-
mayı gerektirmiştir.

 2-Danıştay 8. Dairesi 2008/10606 E. 2012/1736 K. 
16.04.2012 Tarihli Kararı

…Tıp Fakültesi Nöruşirurji anabilim Dalı öğretim 
üyesi olan davacıya verilen üç ayrı disiplin cezasının yar-
gı kararı ile iptal edilmesi üzerine, bu işlemler ve anılan 
göreve yargı kararı ile atandığı 17.9.2001 tarihinden bu 
yana kendisine karşı yürü tülen taciz (mobbing), bıktırma 
ve yıldırmaya yönelik eylem ve işlem ler nedeniyle uğra-
nıldığı ileri sürülen 50.000,00 TL manevi zararın dava ta-
rihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tazmini 
istemiy le açılan davada; Erzurum Valiliği İl İnsan Hakları 
Kurulunca yapılan inceleme sonucu düzenlenen rapor, 
yargı kararları ve davacı hakkında tesis edilen iş lemlerin 
incelenmesinden, davacının haksız bir takım uygulama-
lara maruz kaldığı ve bu uygulamaların manevi yapısını 
olumsuz olarak etkileyecek ağırlıkta bulunduğu anlaşıl-
dığından, idarenin hukuka ay kırı eylem ve işlemleri ne-
deniyle üzüntü ve sıkıntı yaşayan davacının   zararının 
tazmini gerektiği gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile 
5.000,00 TL’nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal 
faiziyle birlikte davacıya ödenmesine, fazlaya ilişkin taz-
minat talebinin ise reddine karar veren Erzurum 2. İdare 
Mahkemesi 18.6.2008 gün ve E:2007/1642, K:2008/688 
Sayılı Kararının; hukuka aykırı olduğu öne sürülerek, 
2577 Sayılı Yasanın 49.  Maddesi uyarınca temyizen ince-
lenerek bozulması istemidir.  

Söz konusu kararın temyizi üzerine Danıştay 8. Daire-
since kararın dayandığı gerekçenin usul ve yasaya uygun 
olduğu, bo zulmasını gerektiren bir neden bulunmadı-
ğından bahisle İdare Mahkemesince verilen karar onan-
mıştır.

3-Anayasa Mahkemesi 2014/7998 Başvuru 
19/07/2018 Tarihli Kararı

Başvurucu, kurum müdürü tarafından hakkında hu-
kuka aykırı disiplin işlemleri tesis edildiğini, sık sık sa-
vunmasının alındığını, görev yaptığı birimlerin değiş-
tirildiğini, tehdit edildiğini, hakarete uğradığını, sağlık 
bilgilerinin araştırıldığını, dışlandığını, zorunlu atama 
kapsamında sürgün edildiğini ve sistemli bir biçimde 
kendisine psikolojik taciz uygulandığını ileri sürmekte-
dir. Kurum müdürünün süreklilik arz eden ve kendisini 
yıldırma amacı taşıyan işlemleri ile idare tarafından ge-
rekli önlemlerin alınmaması nedeniyle beden ve ruh sağ-
lığının olumsuz şekilde etkilendiğini belirtmektedir.

Anayasa Mahkemesi, başvurucu tarafından açılan 
tam yargı davasında İdare Mahkemesince ulaşılan ret so-
nucunun kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve 
geliştirme hakkının içerdiği güvenceleri koruyacak ve 
başvurucunun zararlarını tazmin edecek şekilde ilgili ve 
yeterli gerekçeler içermediği gerekçesiyle ihlal sonucuna 
ulaşmıştır. Dolayısıyla somut başvuruda ihlalin mahke-
me kararından kaynaklandığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda kişinin maddi ve manevi varlığını koru-
ma ve geliştirme hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan 
kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasında hukuki 
yarar bulunmaktadır. Buna göre yapılacak yeniden yargı-
lama ise 6216 sayılı Kanun’un 50. Maddesinin (2) numa-
ralı fıkrasına göre ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırıl-
masına yöneliktir. Bu kapsamda derece mahkemelerince 
yapılması gereken iş, öncelikle ihlale yol açan mahkeme 
kararının ortadan kaldırılması ve nihayet ihlal sonucuna 
uygun yeni bir karar verilmesinden ibarettir. Bu sebeple 
kararın bir örneğinin yeniden yargılama yapılmak üze-
re Erzurum 1. İdare Mahkemesine gönderilmesine karar 
verilmesi gerekir. Gerekçesiyle kişinin maddi ve manevi 
varlığını koruma ve geliştirme hakkının ihlal edildiğine 
ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA, OY 
ÇOKLUĞUYLA karar verilmiştir. 
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ALTTAN YUKARI DİKEY MOBBİNG

Prof. Dr. Fazlı ERDOĞAN
MEYAD Denetleme Kurulu Başkanı

Yıl 2012. Doğu Anadolu’da çok güzide bir büyük şeh-
rimizde Genel Sekreter olarak görev yapıyorum. Sekrete-
rim göğüs hastalıkları uzmanlarımızın benimle görüşme 
talep ettiklerini iletti. Ben de arkadaşlarım zahmet etme-
sinler, hem hastanede çalıştıkları ortamda onları ziyaret 
ederim, yemeği birlikte yeriz, birlikte çay içeriz ve bir ta-
raftan da muhabbet ederiz diye planladım. Öğle yemeği 
için hastaneye geçtim. Arkadaşlarımızdan bir kısmı bana 
eşlik ettiler. Daha sonra toplantı odasında bir araya geldik 
ve sıkıntılarını dinlemeye başladım. Hastanemiz birkaç 
farklı bloktan oluşuyor idi. Mevcut Göğüs Hastalıkları 
Hastanesi de oldukça eski bir hastane idi. Fakat aynı za-
manda sağlık kampüsümüzde Şehir Hastanesi’nin yapı-
mı bir taraftan devam etmekte idi. Uzman arkadaşlarım 
sıkıntılarını dile getirdiler. Hatta bunları birkaç kağıda 
yazıp bana okumaya başladılar. Ben de madde madde gi-
delim dedim. Bana söyledikleri hemen her sıkıntılarını 
yerinde ve anında çözmek için talimatlar veriyordum. Bu 
arada bir kısım talepler kolaylıkla yapılabilecek ve telafi 
edilebilecek şeyler iken, bir kısmı da yerine getirilmesi 
mümkün olmayan talep-
ler idi. Bunları da usulüne 
uygun olarak kendilerine 
izah ettim. Konuşmamı-
zın sonunda yeni göreve 
başlayan bir doktor ha-
nım “Umarım söyledik-
lerimizi dikkate alırsın 
yoksa ben dikkate al-
dırmayı bilirim” diye 
konuştu. Ben de “Doktor 
hanım daha önce sizinle 
tanışıyor muyuz, aramız-
da herhangi bir husumet 
bir sıkıntı var mı?” de-
dim. “Hayır” dedi. “Peki, 

bu tavrınızın gerekçesi nedir? Niye böyle bir dil kullanı-
yorsunuz?” diye söyledim. “Öyle gerekiyor” dedi. Ben de 
“Eğer bunları yaptıracaksanız mutlaka bakanlık düzeyi 
veya daha üst düzeyden talimat gelmesi gerekir sanıyo-
rum değil mi?” dedim.  “Evet” dedi. “Peki, bunları ben 
dikkate almazsam muhtemelen ben bu koltukta otur-
mam, sizi buraya davet ederim. Siz burada oturursunuz 
ve bu şekliyle isteklerinizi talimatlandırırsınız; değilse 
bu saygısız tavrın kabul edilebilecek hiçbir tarafı yoktur. 
Lütfen söylediklerinize dikkat edin diye” biraz da sert bir 
üslupla uyardım. Daha sonra doktor hanım “Bana mob-
bing yapıyorsunuz” diye beni şikâyet etti ve inanama-
yacağınız seviyelerden arandım. Durumu izah etmeme 
rağmen çok fazla da haklı çıkamadım gibi görüldü. Çok 
şükür ki hanımefendinin talepleri oldukça uçuktu.

Ezcümle mobbing her zaman üstten alta yapılan, 
amirlerin memurlara yaptığı bir şey değil. Bildiğiniz gibi 
aynı zamanda alttan üste de bazen memurların amirleri-
ne de yaptığı bir uygulama olabiliyor ne yazık ki.
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MOBBİNG, MEDYA, BİLİŞİM 

Mustafa SARIKAYA
MEYAD Bilişim ve İletişim Koordinatörü, Eğitimci

2015 yılında az sayıda gönüllü in-
sanla, inanarak çıktığımız, mobbing 
yolculuğumuz devam ediyor. Mob-
bing Eğitim Yardım Araştırma Derne-
ği Bilişim ve İletişim Koordinatörlüğü 
olarak, mobbing kavramının tanın-
ması, bilinmesi ve bu kavram hakkın-
da bir farkındalık oluşması için çeşitli 
çalışmalar yaptık. 

Mobbing denilen veba ile mücade-
le etme ve bu konuda insanları bilinç-
lendirme amacıyla kurulan derneği-
mizin tanıtımı amacıyla 2015 yılında 
derneğimize ait olan www.mobbing-
dernegi.org.tr web sitemiz yayın ha-
yatına başladı. Web sitemizde derne-
ğimiz ve derneğimize gönül veren kıymetli dostlarımız 
ile birlikte mobbing konusundaki çalışmalarımıza yer 
vermeye çalıştık. Medya ve iletişim, kişilerin bilgi edinme 
ve haber alma haklarını kullanmaları noktasında önemli 
bir yere sahiptir. Biz de Genel Başkanımız Sayın İsmail 
Akgün ve Yönetim Kurulu Üyelerinin düzenlemiş olduk-
ları eğitim faaliyetleri ile birlikte kurum ziyaretlerini, der-
neğimiz üyeleri ve kamuoyuna duyurma misyonumuza 
uygun hareket etmeye çalıştık, devam ediyoruz.  

İletişim çağında, iletişim araçlarının artması ve sosyal 
medya platformlarına olan ilgi, bizlerin de bu platform-
larda etkin ve verimli bir şekilde yer almasını zorunlu 
kılmaktadır. Mobbing konusunda bilinçlendirme ve far-
kındalık oluşturabilmek amacıyla Facebook, İnstagram, 
Twitter, Youtube ve Whatsapp gibi platformlarda payla-
şılmak üzere postlar hazırlayarak birçok insana ulaşmaya 
çalıştık. Mobbing konusunda bilgilendirme amacıyla ha-
zırlamış olduğumuz kısa videolar YouTube kanalımızda 
yayınlamaktadır.  

Derneğimiz bünyesinde, üyelerimizin ve dileyen her-
kesin ücretsiz olarak faydalanabileceği eğitimler verme 
amacıyla kurulan MEYAD AKADEMİ çalışmalarında da 
etkin rol oynamaya çalıştık. MEYAD AKADEMİ bün-

yesinde verilen eğitimlerin üyelerimize ve kamuoyuna 
duyurulması ve iletilmesi konusunda aktif rol oynadık, 
devam ediyoruz.   Ülkemizde 2020 yılının Mart ayında 
etkileri görülmeye başlayan COVİD-19 Pandemisi tüm 
dünya ile birlikte kuşkusuz derneğimizin faaliyetlerini 
de etkiledi. Bütün olumsuzluklara rağmen planladığımız 
eğitim faaliyetlerinin aksamaması için faaliyetlerimizi di-
jital ortama taşıdık. Bu şekilde katılımcılarımızın ve üye-
lerimizin gelişimine katkı sunmaya devam ettik. Her biri 
alanında uzman ve ülke çapında bilinirliği olan misafirle-
rimizin verdiği eğitimler, yurdumuzun dört bir yanındaki 
üye ve gönüllülerimize ulaştırıldı. Bu eğitimlerimiz daha 
sonra da izlenebilmesi ve faydalanılabilmesi için kayıt al-
tına alınarak Youtube kanalımızda yayınlanmaktadır. 

Mobbing’in çalışma hayatına olumsuz etkilerinin far-
kında olan bir eğitimci olarak,  yaptığımız çalışmaların 
toplumu rahatlatabilmesi, bu konuda bir bilinç oluşması, 
mobbingsiz ve güzel bir çalışma hayatına vesile olabilme 
arzusu ile çalışıyoruz. Yolumuzun ve yolculuğumuzun 
zor ve uzun olduğunun bilincinde; bu zorluğu yenebi-
lecek güç, kararlılık ve azimdeyiz. Bu zorlu yolculukta 
bizlere yoldaş olan, varlıkları ile bizlere güç veren bütün 
dostlarımıza teşekkür ederim. Mobbingsiz güzel bir çalış-
ma hayatı diliyorum.
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BİRAZ TESPİT BİRAZ TEBESSÜM  

Av. Durdu GÜNEŞ
MEYAD Gönüllüsü 

Mobbing artık dilimize yerleşmiş işyerinde zorbalık, 
yıldırma, bezdirme, psikolojik terör, duygusal tecavüz, 
psikolojik taciz anlamına gelmektedir. 

 Mobbingle ilgili birkaç tespitimi paylaşmak istiyo-
rum. 

 1- Mobbing bir insanlık suçudur. Gayri insani tavır-
larla insanlar işlerinden soğtulmaktadır. 

 2- Ülkemizde mobbinge uğrayan kendini çaresiz his-

setmekte bunu bir kader gibi algılamaktadır. Mobbing 
yapan zorba ise bundan zarar görmeyeceğini düşünmek-
te ve bunu bir hak olarak görmektedir. Mobbinge uğra-
yan için bu bir kader değildir. Mobbing yapan için bu bir 
hak değildir. Kanunlarda mobbing yapana karşı tazminat 
davası ve idari para cezası öngörülmüştür. Bütün mesele 
mobbing konusunda farkındalık oluşturarak mobbing-
çiye sorumluluğunu, mobinge uğrayana haklarını öğret-
mek gerekir. 
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 3- Mobbing iş barışını bozmakta ve iş verimini düşür-
mektedir. Bu nedenle tüm işyerlerinde mobbingle müca-
dele farkındalık eğitimi yapılmalıdır. 

  4- Mobbing adı konulmamış intiharlara, cinnetlere, 
psikolojik bozukluklara, boşanmalara yol açmaktadır. İn-
san kaynaklarının bu şekilde heba olması ülke için büyük 
kayıptır. Mobbingle ilgili kapsamlı bir kanun çalışması 
yapılarak derhal yürürlüğe konmalıdır. 

 5- İşyerlerinde mobbing sinsi bir bezdiri yöntemidir. 
Görünüşte yasal, gerçekte çalışanları yıldırma, bezdirme, 
işinden etme gibi amaca yönelik davranışlardır. Yasal gibi 
göründüğünden mobbinge uğrayanlar ispat zorluğu his-
setmekte böylelikle mücadeleden çekinmektedir. Oysa 
mahkeme kararlarında mobbinge ilişkin olarak %100 
ispat şartı yoktur. Çalışanlarda hayatın olağan akışına 
uygun olmayan negatif değişiklikler oluşmuşsa kişinin 
beyanı esas alınmaktadır.  

 6- Ülkemizde insanlar hak aramaktan korkmaktadır. 
Mobbing bu korkunun gölgesinde gelişme alanı bulmak-
tadır. Bu durumun aşılması 19 Mart 2011 yılında çıkan 
İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi’ne 
ilişkin Başbakanlık Genelgesinin yeniden güncellenerek 
ve kapsamı genişletilerek Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 
şeklinde çıkarılmasıyla mümkündür. Çalışanın idareye 
güveni açısından bu önem taşımaktadır. 

 7- Mobbinge uğrayanlar, “yalnız değilsiniz” “çaresiz 
değilsiniz” en azından bu konuda Mobbing Eğitim Yar-
dım Araştırma Derneği yanınızdadır, size yol göstermek 
ve zorbalarla mücadele etmek için kurulmuştur. 

** 

Biraz Tebessüm: 

Tank ve Sivrisinek 

 Bir kamu kurumunda memurdu. Amiri ona iyi dav-
ranmıyordu. Mobbing uyguluyordu. Memur ne yapsa ya-
ranamıyordu. Hatta bir gün amire saygısızlık nedeniyle 
savunması istenmişti. 

Gece boyu uyuyamadı. Ertesi gün arkadaşlarına an-
lattı derdini. Sonra bir hemşerisine söyledi. Hemşerisi 
“Memleketimizin kapı gibi milletvekili var. Git derdini 
anlat. Bu zamanda her şey siyasetle çözülüyor. Eğer mil-
letvekili bir telefon ederse amire haddini bildirirler” dedi. 

Meclise gitti, kimlik tespiti, üst kontrolü derken ka-
pılardan binbir güçlükle geçti. Sekreterlikte bekledikten 
sonra nihayet odaya girmişti.  

 Milletvekili ülkeler fethetmiş bir kral gibiydi. Memur 
mahcup bir şekilde derdini anlattı. Milletvekili umursa-
maz ve alaycı bir şekilde ‘bu basit mesele için bana geli-
nir mi’ dercesine gürledi: “Bir sivrisineği ezmek için tank 
kullanıldığı nerede görülmüştür.” 

** 

 İnsanlığımıza Döneceğiz 

 Emekli Mehmet Efendi mobbing (psikolojik şiddet) 
hakkında konuşuyordu. Konuşma sonunda dinleyiciyle 
aralarında şöyle bir diyalog yaşandı: 

 -Mobbingi (psikolojik şiddet) biraz daha geniş açıklar 
mısın? 

 -Mobbing sözcüğü ilk önce hayvan davranışları uz-
manı tarafından, yaban kazlarının toplu halde bir tilki-
ye saldırması nedeniyle kullanılmıştır. Daha sonra bir 
psikolog bu sözcüğü işyerinde benzer insan davranışları 
konusunda kullanmıştır. Yani mobbing hayvanlardan in-
sanlara geçen bir psikolojik hastalıktır. Diğer bir deyimle, 
yaban kazları gibi davranışlarında yabanilik, beyinlerin-
de kazlık olan kişiler bu davranışı gösterirler. 

 -Peki, niye bu hastalık bizi çok sevdi? Delinin eline 
değnek yakıştığı gibi bize yakıştı. 

 -Bir toplum düşünün ki aidiyet duygusu çok yüksek. 
Orada hemşericilik, takımcılık, particilik mezhepçilik en 
yaygın davranış biçimidir. Aynı zamanda; patron-işçi, 
müdür-memur, öğretmen-öğrenci, ebeveyn-çocuk ara-
sındaki güç aralıkları oldukça geniştir. Yani zayıf olan-
lar gücü kabullenir ve sorgulamazlar. Adeta hiyerarşik 
bir kölelik içindeler. Diğer taraftan, bu toplumda kozları 
açıktan paylaşan düello değil, karşının gafletini kollayan 
pusu kültürü var. Yine bu toplumda itiraf ve açıklık değil, 
günahın gizlenmesi muteberdir. Kol kırılır yen içinde ka-
lır anlayışı hakimdir. Yine bu toplumda adalet kaplumba-
ğa yürüyüşüyle ilerler. Ve bu toplumda ‘Eğer davacın kadı 
ise Allah yardımcın olsun’ diyerek karşında bir egemen 
varsa, işin Allah kalmıştır denir. Elbette böyle bir kültür 
ortamında mobbing hiçbir zaman misafir gibi durmaz. 
Hep ev sahibi gibi kalır. 

 - Peki, bunu nasıl önleyeceğiz? 

- Hayvanlardan aldığımız bu hastalığı onlara iade 
edeceğiz. İnsanlığımıza döneceğiz. Bu hastalığın kültü-
rümüzdeki beslenme kaynaklarını da kurutacağız. Yoksa 
gelir gelir, bu hastalık bize musallat olur. 
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EĞİTİMCİLER VE MOBBİNG ÇEMBERİ

Kadriye DEMİREL
Öğretmen /MEYAD Gönüllüsü

Günümüzde eğitimin kalitesini olumsuz etkileyen 
önemli sorunlardan bir tanesi de kurum kurum içi mob-
bing  sorunudur. Ne yazık ki hiyerarşik yapının verdiği 
imkanla, eğitimciler kendi kurumları içinde mobbinge 
maruz  kalmaktadırlar. 

Özellikle işinin ehli olmayan, ego sorunu yaşayan,  
kendisini yetersiz gören, daha üst makamlardan destek 
alan, güçlü bir grubun üyesi olan,  bağlı bulunduğu gru-
ba hizmeti  görev bilen, görev ve yetkilerini kurumun 
amaçları için değil de kendi çıkar ve düşüncelerine göre 
kullanan kurum yöneticileri  yetkisi altında   bulunan eği-
timcilerden koşulsuz itaat beklerler. Görev ve yetkilerini 
kullanarak baskı kurmaya çalışırlar. Mesleğini hakkı ile 
yapan, başarılı, vizyon sahibi, hakka ve adalete inanan 

eğitimci  koşulsuz itaati reddetmişse  mobbing  başlar.  Bu 
tür yöneticiler için, itaat sorunu da gerekmez mobbing 
için. Farklı düşünceye sahip olmak, farklı bir sendikaya 
üye olmak  yeterli sebeptir. Hemen harekete geçer,  eği-
timciyi sindirmek için kurum içinde her yolu dener  ve 
herkesi devreye sokar. Mobbingci yönetici  için her yol 
mübahtır artık. En başta kanun ve yönetmeliklerdeki 
boşlukları tehdit olarak kullanır, amacına hizmet etmesi 
için evirmeler yapar. Kurumdaki tüm görevlerini bırakır,  
dedektif gibi açık kollamayı çalışır. Eğitimci açık versin 
diye, onun işlerini zorlaştırır, sürekli prosüdürlerle hede-
findeki eğitimcinin karşısına dikilir. Açık bulamayınca 
asılsız ithamlarla suçlamaya  başlar. İthamlarını gerçek 
gibi göstermek için kurum içinde kendisine yandaşlar se-
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çer önce. Kurum içinde hiç bir hizmet üretmeyen, işten 
kaçan, yalaka ve silik tipler bu yandaşlığa hazırdır zaten. 
Böylelikle hem fırsattan istifade edip yan gelip yatarlar 
hem de kurum içinde söz sahibi olurlar. Bir de fark yara-
tan başarılı eğitimciyi kıskananlar vardır kurum içinde. 
İçlerindeki  hasetlik, fesatlık  dürtülerini kontrol edeme-
yenler. Onlar için de  bir fırsat geçmiştir ellerine ve hemen 
mobbinge ortak olmaya başlarlar. Bu durum karşısında 
başarılı, koşulsuz itaati kabullenmeyip hedef haline gelen 
eğitimcinin başına gelenleri fark eden  diğer eğitimciler 
de kendileri için de kaygı duymaya başlarlar öte yandan. 
Mobbingci yönetici, silik ve asalak karakterli yandaş mes-
lektaş, kıskanç meslektaş ve bunların yanı sıra şahsı için 
kaygı duyduğundan kendini korumak isteyen meslektaş 
da dahil olur bu halkaya. O da yetmez  kendini güven-
ce altına almak isteyen kurumdaki diğer çalışan memur  
hatta hizmetli personel  mobbingci  yöneticiden korktuğu 
için halkaya eklenir. Ve artık suçu başarılı, fark yaratan, 
hak ve adalete inanıp düşünen, sorgulayan  koşulsuz ita-
ati kabul etmemek  olan eğitimci mobbing çemberinin 
ortasında kalmıştır. Kurum  içinde günah keçisidir. Mob-
bing mağduru eğitimcinin çalışmasına engellerler çıka-
rılır. Mobbing çemberinin halkası olanlar üretmedikleri 
halde takdir görürken, her şeye rağmen yaptığı başarılı 
çalışmalar görülmezden gelinir, takdir edilmez,  görmü-
yoruz, sen yoksun duygusu verilmeye çalışır. Dışlanır, 
ötekileştirilir, yalnızlaştırılır, uyumsuz, sorunlu, agresif 
gibi vasıflar yüklenir, algı çalışması yapılır yıldırmak ve 
sindirmek ve kaçırmak için. Kurum içinde durumu bi-
lip tarafsız kalmaya çalışanlar bile artık cesaret edemezler  
tüm bunların bir mobbing hikayesi olduğunu dillendir-

meye. Mobbing çemberi içinde kalan eğitimcinin müca-
dele gücüne bağlıdır artık mobbing hikayesinin  sonu. Ya; 
“ İtaat et rahat et “ yolunu seçecektir ya da  mobbing hika-
yesinin  başlangıcındaki gibi hakkı adaleti arayıp,kendisi 
gibi davranıp mücadeleyi tercih edecektir. 

Öte yandan tüm bu sürecin  eğitimin kalitesine de 
olumsuz yansımaları olmaktadır.  Kurumda motivasyon 
bozulur, verim düşer.  Bir yandan kurumda iş barışı bo-
zulurken bir yandan mobbingin başarıyla sonuçlanması 
için görevler ihmal edilir. Asli görevleri mobbingmiş gibi 
düşünen mobbingci yönetici ve mobbing ortakları  gö-
revlerini savsaklar, kendilerini  yapıyor “MIŞ” gibi göste-
rirler. Eğitimi sekteye uğratır, öğrencilerin eğitim ve öğ-
retim hakkını ellerinden alır ve  gerçek görevlerini ihmal 
ederek devlete karşı suç da işlerler. Zamanlarını her şeyi 
kılıfına uydurdurup  birbirlerinin açığını kapatmak,  delil 
yok etmek için harcarken, mobbing mağdurueğitimcinin 
de üretmesine engel olurlar. 

Sonuç olarak, kaliteli bir eğitimin de önüne set çe-
kilmiş  olur. Bu seti ortadan kaldırmak için kurumlarda 
yaşanan mobbing vakalarını önüne geçmek,  kaliteli bir 
eğitim için  etikili  bir hamle olacaktır. İlk hamleyi de 
kurum içindeki eğitimcilerden gelmelidir. Keşke etik de-
ğerlerden uzak mobbingciler kadar, mobbing mağdurları 
da cesur davransalar,  haklarını nasıl arayacaklarını araş-
tırsalar ve haklarını arasalar. Keşke hiç bir ahlaki kalıba 
sığmayan mobingciler kadar, mobbinge tanık olanlar da 
cesur davransalar mesela. Haksızlığa taraf olmasalar, ses-
siz kalmasalar.  O zaman mobbing diye bir sorunu   konu-
şuyor olmazdık belki de.
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MOBBİNG MAĞDURLARININ
HUKUKİ HAKLARI

Av. Abdullah PEKGÖZ
MEYAD Kırıkkale Temsilcisi

Son yıllarda adını sıkça duyduğumuz ancak kelime 
olarak yabancı olduğumuz bir o kadar da günlük hayatta 
karşılaştığımız ‘Mobbing’ gün geçtikçe hem kelime ola-
rak bilinirliği hem de ‘Sistematik Psikolojik Taciz Olarak 
Gündeme Geldiği’ ve toplumca daha fazla önemsendiğini 
rahatlıkla ifade edilebilir. Öncelikle; Mobbing uygulayan 
kişiye “tacizci”, mobbinge maruz kalan kişiye ise “mağ-
dur” denir.

İş yerinde En Çok Uygulanan Psikolojik Şiddet Dav-
ranışları; Yapılan yanlışlardan sorumlu tutulma, kişiye 
mantıksız görevler verilmesi, yeteneğinin eleştirilmesi, 
birbiriyle çelişkili kurallara itaat ettirilme, görevin kay-
bettirileceğine ilişkin tehditler, küçük düşürülme ve ha-
karete uğrama, başarının olduğundan az gösterilmesi, 
işten çıkarılma (ayağının kaydırılması), bağırılma, şere-
finin lekelenmesi vs. çeşitlendirilebilir.

PEKİ YASALARIMIZDA ‘MOBBİNG’ YANİ 
‘PSİKOLOJİK TACİZ’ DURUMU NASIL ELE 
ALINMIŞTIR:

 Mevzuatımıza ilk kez Türk Borçlar Kanunu ile giren 
psikolojik taciz ifadesi “İşçinin kişiliğinin korunması” 
başlığı altında düzenlenmiştir.

Türk Medenî Kanunu’nda açıkça düzenlenmemiş ol-
makla birlikte; “Dürüst Davranma” başlıklı 2’inci madde-
sindeki; “Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını ye-
rine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır” 
şeklindeki temel ilkeden başlayarak; kişiliği vazgeçme 
ve aşırı sınırlamaya karşı koruyan 23. madde, saldırılara 
karşı koruyan 24. madde ve bu konuda açılacak davala-
rı düzenleyen “Davalar” başlıklı 25. madde kapsamında 
‘Kişilik Haklarına Saldırı’ olarak ele alınabilmektedir.

İş Kanunu hükümlerinde doğrudan psikolojik taciz 
kavramına yer verilmemiş olmakla birlikte; Eşit davran-
ma ilkesi başlıklı 5. Maddesi; “İş ilişkisinde dil, ırk, renk, 
cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve 
mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz, de-
nilmektedir.

 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun “İşverenin 
Yükümlülüğü” başlıklı 4. Maddesi; “İşveren, çalışanların 
işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup 
bu çerçevede; a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve 
bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organi-
zasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanma-
sı, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun 
hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için 
çalışmalar yapar. “şeklindedir.

Anayasamızda psikolojik tacizi doğrudan içeren bir 
hüküm bulunmamaktadır. Anayasamızın “Devletin Te-
mel Amaç ve Görevleri” başlıklı 5’inci maddesinde; “ki-
şinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti 
ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan 
siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmak, insanın 
maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları 
sağlamak” devletin görevleri arasında sayılmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı devletin görev-
leri niteliğinde sayılan bu hakkın korunması için 2011/2 
sayılı İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlen-
mesi Genelgesi ile; psikolojik tacizin önüne geçilmek 
adına adımlar atılmıştır. Alo 170 hattının kurulması ve 
“Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu” kurulması yönün-
de talimat verilmiştir.

Türk Ceza Kanunu’nun amaçları arasında yer alan 
“kişi hak ve özgürlüklerinin korunması” kapsamında, 
psikolojik tacize konu eylemlerin işleniş biçimleri ve so-
nuçlarına göre her biri ayrı ayrı değerlendirilmek üze-
re;TCK 84. Md. İntihara Yönlendirme Suçu,TCK 86–87 
Md. Kasten Yaralama Suçu,TCK 96. Md. Eziyet Suçu 
,TCK 105. Md. Cinsel Taciz Suçu,TCK 106. Md. Tehdit 
Suçu,TCK 107. Md. Şantaj Suçu,TCK 108. Md. Cebir 
Kullanma Suçu,TCK 117. Md. İş ve çalışma hürriyetinin 
ihlali Suçu,TCK 122. Md. Ayırımcılık Suçu,TCK 125. Md. 
Hakaret Suçu,TCK 123. Md. Kişilerin Huzur ve Sükûnu-
nu Bozma Suçu,TCK 124. Md. Haberleşmenin Engellen-
mesi Suçu,TCK 132. Md. Haberleşmenin Gizliliğini ihlali 
Suçu,TCK 133. Md. Kişiler Arasındaki Konuşmaların 
Dinlenmesi ve Kayda Alınması Suçu,TCK 134. Md. Özel 
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Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu,TCK 135. Md. Maddesin-
deki Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu, belirlenmiştir.

PEKİ MOBBİNG GÖREN MAĞDUR GERÇEKTE 
MOBBİNGE MARUZ KALDIĞINI NASIL TESPİT 
EDEBİLİR.

- Davranışlar İşyerinde gerçekleşmelidir.
- Davranışlar Kasten yapılmalıdır.
- Davranışlar Sistematik olarak yapılmalıdır. (“Siste-

matik” tespitinin yapılması için, uzmanlar en az altı aylık 
bir süre öngörmektedirler. ) Anlık, stresten kaynaklanan 
sorunlar kastedilmemektedir. Ancak yapılan eylem; onur 
kırıcı, cinsel taciz, hakaret, iftira gibi  diğer suç tiplerine 
giriyorsa bu durumda bu eylemler sistematik olmadı-
ğı için her ne kadar ‘mobbing’ olarak kabul edilmese de 
Türk Ceza Kanununda yer alan diğer suçlar bakımında 
mağdur yargı yoluna başvurabilir.

- Bu davranışların birbiriyle bağlantılı olması gerekir.
-Davranışların, üstler tarafından astlarına uygula-

nabileceği gibi (bossing), astları tarafından üstlerine de 
uygulanabilir (staffing ), ya da eşitler arasında da gerçek-
leşebilir.(Mobbing denilince hep üstlerden altlara doğru 
yapıldığı anlaşılsa da bunun tersi de mümkündür. Mesela 
yeni gelen yöneticiyi beğenmeyen altların uyguladığı sis-
tematik psikolojik baskı da mobbing olarak değerlendi-
rilir.

- Yıldırma, pasifize etme ve işten uzaklaştırma ama-
cında olmalıdır.

- Mağdurun kişiliğinde, mesleki durumunda veya 
sağlığında zarar ortaya çıkmalıdır.

PEKİ ŞİMDİ ‘MOBBİNG’ OLDUĞUNA DAİR 
KESİN KANAATİMİZ VAR BUNDAN SONRA 
NELER YAPILABİLİR :

Öncelikle konuyu hemen yargı yoluna başvurmadan 
da bazı destekler alabilirsiniz. Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanlığı özellikle ‘Mobbing’ ile ilgili özel İletişim 
Merkezi Alo 170 hizmetinden yararlanabilirsiniz.

Hizmet kapsamında uzman psikologlardan destek 
alma imkânınız bulunmaktadır. Bu sizin psikolojik ola-
rak rahatlamanıza yardımcı olacaktır. Ancak ne var ki bu 
destek bazen tek başına yeterli olmuyor. Eğer psikolojik 
durumunuz daha ciddi boyutta ise; bu durumda tam 
teşekküllü bir hastanenin Psikoloji veya Psikiyatri tıbbi 
bölümlerine başvurarak alacağınız Rapor, ilaç reçetesi ve 
diğer işlemler ile mobbinge uğradığınıza dair deliller ara-
sına yer verebilirsiniz. Bir hukukçu olarak öncelikle bu 
yollara başvurulmasını hukuki deliller açısından önemli 
olduğunu düşünmekteyim.

Psikolojik tacize uğradığınızı kanıtlayacak yazışma, 
not, mesaj, e-posta gibi bilgi ve belgeleri saklamalısınız. 

Hatta bu yazışmaları günlük tutar gibi yapıp. Davranışla-
rın yapıldığı tarihe göre sıralayabilir ve böylece bu mob-
bing sürecin sistematik olarak yapıldığını böylece ispatla-
mış olursunuz.

Yaşanılan sürece şahit olan/olabilecek çalışma arka-
daşlarınızı ile görüşmeli ve onları hukuki sürece dâhil et-
mesi konusunda ikna etmelisiniz. Böylece tanık delili ile 
mobbinge uğradığınızı ispatlayabilirsiniz. Ancak diyelim 
ki iş arkadaşlarınız bu durumdan kaçındı ve açılacak da-
vada ‘tanık’ olmak istemedi. Hukuk sistemimizde tanıklık 
yapacak kişinin önceden rızası alınmasına gerek olmadı-
ğından böyle bir durumda yine de tanık listesine yaza-
bilirsiniz. Mahkeme bu kişileri tanık olarak duruşmaya 
davet edecektir.

HANGİ DAVA TÜRLERİ AÇILABİLİR NELER 
TALEP EDEBİLİRSİNİZ:

- Kişilik Haklarına Saldırı Davası,
- Saldırıya Son Verilmesi
- Saldırı Tehlikesinin Önlenmesi
- Saldırının hukuka aykırı olarak tespiti davaları ile ki-

şilik haklarınızı ivedi olarak koruyabilir,
- Yargılama sonucu lehinize karar verildiği takdirde 

talepleriniz doğrultusunda hakkınız olan kıdem ve ihbar 
tazminatının yanında maddi ve manevi tazminat hakkı 
elde edebilir, 

- Kişinin yapmış olduğu cezai eyleminden dolayı Türk 
Ceza Hukuku kapsamında cezalandırılmasını sağlayabi-
lir,

Ayrıca, mahkeme kararıyla işverenin kınanması, iş-
veren tarafından kendisinden özür dilenmesi gibi genel 
hükümlere dayanılarak veya açılacak davalar içerisinde 
mahkemeden kararın 3.kişilere bildirilmesi veya kararın 
yayınlanması taleplerinde de bulunulabilirsiniz.

Tüm bu dava aşamaları tamamen sizin yaşadığınız sü-
rece göre değişiklik gösterebilir. Bu konuda uzman avu-
katlar aracılığı ile davanızı açmanız tavsiye olunur.
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Niçin MEYAD?
Fatih Doğan
Öğretmen/MEYAD Üyesi

Mobbing’in bugüne kadar literatürde bir çok tanımı 
yapılmıştır. Yasal zeminde, TDK’da, çeşitli kânunlarda vs. 
ama bu tanımların içerisinde en etkileyici tanım benim 
için “Çalışma Hayatının Vebası; Mobbing” olmuştur. Bu 
tanımlamalarla birlikte mobbing; insanın insanı insanlık-
tan çıkarması, insandan ayrı görmesidir. Öyle ki mobbing 
mağdurlarının bir çoğu mobbinge uğramadan önceki ya-
şam kalitesine hiçbir zaman ulaşamayacak, çektiği acılar 
hep hafızasının bir yerinde olacak, yaşadıklarını anım-
satan bir durum olduğunda tekrar tekrar aynı olayları 
yaşıyormuşçasına acı çekecek ve her seferinde yüreğinde 
fırtınalar kopacaktır. Ben bunu hak edecek ne yaptım ki? 
Sorusu ile başlayan, hak 
arayışlarında ki yalnız-
lığı ve adaletsizliklerle 
yüz yüze kalması son-
rasında ise; Allah’ın en 
güzel vekil olduğunu 
tekrar hatırlayarak gö-
zünden düşen yaşla işini 
Allah’a havale edip bıkıp 
yılıp köşesine çekile-
cektir. Peki, bu köşeye 
çekiliş bir çare midir? 
Elbette değil. Köşeye çe-
kildiğini gören mobbing 
fiilini yapanlar ve onla-
rın destekçileri “Biz kazandık, tamam yeter artık mı” di-
yecekler? Elbette hayır. Azgınlığın ve zalimliğin kitabını 
cilt cilt yazabilecek kararlılıkta olan, yürekleri kararmış, 
insanı insan olarak görmeyenler durmayacaktır. Mob-
bing mağduru kişiye de yaşam hakkı tanımayacak şekilde 
uygulamalarına devam edeceklerdir. Elbette ilahî adalet 
elbet tecelli edecektir. Ama bu tecellinin bir de sınavı var. 
Peki, nedir bu sınavsal ve sorunsal durum?   

Her Cuma namazında hutbelerde okunan Nahl Suresi 
90. Ayetinde mealen; “Şüphesiz Allah, adaleti (hâkim kıl-
mayı ve uygulamayı), ihsanı (görevini tastamam yapmayı 
ve iyilik ehlî olmayı), yakınlara (ihtiyaçlarını karşılayacak 
oranda) bağışta bulunup bakmayı emreder; çirkin hayâ-

sızlıktan (fahşadan), kötülük ve fenalıklardan, azgınlık 
ve zorbalıklardan (ise yasaklayıp) sakındırır. Umulur 
ki öğüt alıp düşünürsünüz diye size öğüt vermektedir.” 
belirtildiği üzere Allah’ın emirlerinden adaletli olma-
yanlarla, kötülük ve fenalık edenlerle, zorbalık edenlerle 
mücadele edilmesi gerekmez mi? Emr-i bi’l-ma‘ruf nehiy 
ani’l-Münker(İyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye 
çalışma yönündeki faaliyetler için kullanılan dinî, ahlâkî 
ve hukukî bir tabir) (DİB Vakfı İslam Ansiklopedisi). 

Yıllardır mobbinge uğrayan biri olarak yaptığım ki-
şisel mücadeleler çoğu zaman daha da çeşitli sorunlarla 
karşılaşmama sebep olsa da bu inancımdan yılmadım. 

Anadoluda bir tabir var-
dır “Mert olan insanın 
talihi namert olurmuş” 
derler. talih, kader, alın 
yazısı ne derseniz deyin 
buna ama bu mücade-
leler kurumsal yapı ile 
yapılmalı. Şahısların 
yaptıkları zulme hukuki 
zeminde sessiz kalınma-
yarak mücadele edilme-
li. Benim de MEYAD ile 
tanışmam böyle oldu. 
Uğradığımız zulmü ve 
mobbing uygulamala-

rını anlattığımda bana “Senin bir sahibin var, sen ken-
dini sahipsiz mi sandın? Senin sahibin önce ALLAH” 
dedi. Başkanımız. Evet öyle idi hepimizin sahibi ALLAH 
amenna ve onun emri doğrultusunda da kötülük ile mü-
cadele şart. Bunu da ülkemizde kurumsal olarak yapmaya 
çalışan ender sivil toplum kuruluşlarından, MEYAD Der-
neği profesyonel olarak insanların bilinçlenmesi çalışma-
larını yürütmektedir. MEYAD; “Herkesin sığınacak bir 
liman bulur da biz hep açık denizde tek başımıza kalırız” 
diyenlerin yeridir biraz da. Sığınılacak liman, çağın veba-
sı ile mücadele yeridir. Bu mücadelede birlikte yol yürü-
mek için herkesi davet ediyorum. İnsan kalanlara selam 
olsun… Saygıyla.
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Merhaba sevgili MEYAD dostları, kendinden 
geçip memleketin derdi ile dertlenenler, insan-
ların insanca çalışma ortamlarında ve hayatta 
muamele görmesini isteyenler, neden mobbing 
uygulamaları yapılıyor? Mobbinge uğrayanların 
durumları nelerdir? Biraz daha, bunları detaylan-
dırmaya çalışacağım. Mobbing uygulamalarının 
ekseriyet nedenleri; şahısların mobbinge maruz 
bıraktıkları şahısları kendilerine tehdit olarak 
görmeleri, kişisel çıkarlar, usulsüzlükler ve bu 
usulsüzlerin ortaya çıkmasının istenmemesi, bir 
ekibe dâhil olmama ve yapılan yanlışlıklara or-
tak olmak istemeyen bireylerin sindirilmesi gibi 
nedenlerle mobbing uygulamaları başlamaktadır. 
Karşılıklı dirayet gösterilse de gösterilmese de 
mobbing şiddeti artan bir biçimde devam ederek 
kişiyi tamamen soyutlayacak şekilde ya da o iş ye-
rinden mağdur kişinin hizmetini sonlandırması 
ile sonlanmaktadır. Bunun gibi birçok olumsuz 
sonucu gören diğer bireyler ise yapılan uygulama-
lara ya sessiz kalmakta, ya da kendi menfaatleri 
gereği susmaktadır. Böylelikle de aslında yapılan 
zulme ortak olmaktadırlar.

 Münferiden çok nadir olarak mağdur kişiye 
destek veren hak ve hakikat sahibi insan mücade-
lede destek vermekte, bir kesim ise bana değme-
yen yılan bin yıl yaşasın, ne şiş yansın ne kebap, vb. 
düşüncelerle ne etliye karışırlar ne sütlüye. Ama o 
yılanın da bir gün kendilerine de zarar vereceği 
muhakkaktır. Peki, yüzdesel olarak büyük bir ço-
ğunluğunun Müslüman olduğu bu millet neden 
birbirine böyle davranmaktadır? Neden insana 
insanca muamele etmeyip zalimane tutumlar ser-
gilemekte ve giderek de şiddeti arttırarak hareket 
etmektedir? Aslında bu meselenin ne inançla ne 
de millî mensubiyetle pek ilgisi de yoktur. Mesele 
ahlak yoksunluğudur. Yoksa bu tutum içerisinde 
olan şahıslar hem dini açıdan hem de millî değer-
ler açısından zalimliğin ne denli kötü bir şey oldu-
ğunu, mobbing’in (zulmün) kabul görmesi müm-
kün olmayan bir tutum olduğunu, ahiret hesabını 
bilmiyor değiller. 

Eksik olan temel hakikat ahlaki yoksunluk 
iken, mobbing fiillerinin devamlılığını besleyen 
diğer durumlarsa: Azamet, hırslar ve bana bir şey 
olmaz, nasılsa bundan bir şey çıkmaz düşüncele-

Peki Neden?
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ri ve bu düşünceleri destekleyen ey-
lemlerdir. Yaşanmış bir olaydan 
alıntıdır şimdi anlatacakla-
rım, Ülkemizin bir ilinde 
yaşayan idealist, devlet 
ve millet sevdalısı bir 
öğretmenin idareci 
pozisyonunda olan 
bir okul müdürü 
ile yaşadığı olay-
lardan biridir zira 
bunun gibi birçok 
olay da yaşamış-
tır bu öğretmen. 
Öğretmen görev 
yapmış olduğu bir 
okulda çeşitli çalış-
malar yaparak öğrenci-
lerinin kişisel, mesleki ve 
ahlaki gelişimlerine katkı 
sağlamak için elinden geldi-
ğince çalışmaktadır. Bu dönemde 
kurumda bir ihale yapılmış, bundan ön-
celeri haberi olmayan öğretmene hazırlanmış bazı 
evraklar imzalatılmak istenmiş, bu işin içeriğinin 
gayrinizami olduğunu öğrenen öğretmen ise; bu 
evraklara imza atmayı ret ederek suça ortak olmak 
istememiş ve bu durumu idarecisine birkaç kişinin 
olduğu makam odasında da beyan etmiş. Bunun 

üzerine bugünden sonra o idare-
ci o öğretmeni bezdirmek için 

elinden geleni yapmış. Öğ-
retmen iyi niyetle hare-

ket etmeye devam edip 
konuşma ve iletişimi 

sürdürmeye devam 
etmeye çalışsa da 
karşılığı hep olum-
suz olmuş. İdareci 
zulmüne devam 
etmiş vesselam. En 
sonunda bu öğret-
meni ısı problemi 
olmayan boş ders-

lik olmasına rağmen 
aylarca ısı problemi 

olan buz gibi sınıfta 
ders işlemeye mahkûm 

etmiş. Bu öğretmenle bir-
likte 18 öğrenci de mecbur bu 

derslikte ders görüyor tabii ki… 
Öğrencilerin soğuğa dayanamamaları 

neticesinde defaatle ısı problemi olmayan sınıfı talep 
eden öğretmen, yapılan bir toplantıda ısı problemi 
olmayan sınıfta ders işlemek istediğini öğrencilerin 
de bu durumdan olumsuz etkilendiğini beyan etmiş, 
ancak kurum idarecisi öğretmene olan garezini türlü 
kelimelerle gizlemeye çalışarak sınıfı vermeyeceğini 
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beyan etmiş. Bunun üzerine artık bardağı taşıran 
son damla misali öğretmen hakkını aramak için ya-
sal başvuru ile şikayetçi olmuş, ama ilçe milli eğitim 
müdürlüğü dilekçeyi işleme alması için kaymakam-
lığın onayı olması gerektiğini beyan edip kaymaka-
ma dilekçeyi sunmuş, kaymakam da bu öğretmen 
ile idareciyi ilçe millî eğitim müdürü ile makamına 
çağırmış başlamış sormaya dinlemeye, şikayetçi olan 
öğretmenin şikayetinden vazgeçirmeye yapılan zu-
lümleri basite almaya başlamış. Öyle ki öğretmen 
soğuk sınıf meselesini de açtığında kaymakam ben 
talimat veriyorum sınıfı ver diye kurum müdürüne 
söylese de ancak 4. söyleyişinde kurum müdürüne 
sınıfı verdirmeye razı edebilmiş. Öğretmen dilekçe-
sinin işleme alınmasını istemiş dilekçe işleme alın-
mış ama kaymakam; ‘’Sana da bir şey olmayacak, 
ona da bir şey olmayacak bu mevzu kapatılacak…‘’ 
deyip kestirip atmış mevzuyu. Sonuç; inceleme için 
görevlendirilen muhakkik gerek bilgi servisi yaparak 
kurum müdürünün açıklarını kapatmasını sağlamış, 
gerekse ifade veren kişilerin ifadelerini ifade ettikleri 
gibi yazmayıp yönlendirip suçun üstünü örtmüş ve 
hiçbir işlem tesis edilmesine gerek yoktur hükmü ve-
rilmiş. İnceleme sürecinde yapılmayan, ihlal edilen, 

delilleri karartılan birçok durum da yaşanmış. 
Sonuç olarak suçun üstü örtülmüş suçlu korun-

muş sözde eğitimci olan şahıslar 18 öğrencinin ay-
larca soğuk sınıflarda ders işlenmesine göz yummuş. 
Pandemi sürecinin başlaması ile de okulların tatil 
süreci vs. derken mesele kapatılmış. Öğretmen in-
celeme dosyasını yasal başvuru ile istediğinde ise; 
soruşturmacının açık şekilde can tehlikesi var, diye 
cevap yazılarak dosya verilmemiş. 

Şimdi bu olaydan da anlaşılacağı üzere insanları 
mücadeleden alı koyan en önemli etken mücadele 
eden insanların hakikate kavuşamamasıdır. Kurum-
larda amirlerin korunmasıdır. Suçun ve suçlunun 
kasten korunmasıdır. Böylesi eylemler devam ettiği 
müddetçe mobbingin ortadan kalkması mümkün 
değildir. 

Bu yüzden kurumsal mücadele şarttır ve kamu 
kurumlarında ki tüm soruşturma, inceleme vb. du-
rumlar o ilde ki kamu görevlilerinin dışında ince-
lemeye tabii tutulmalıdır. Mutlak surette de süreçte 
verilen ifadeler, görüşmeler, delil teslimleri görüntü 
ve ses kaydı ile kayıt altına alınmalıdır. Hâsılı neden 
mobbinge başvurur insan, neden suçlu korunur..? 

Yoksa kalbinde vicdan, sanma ki o da insan...
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ORGANİZE MOBBİNG ÜZERİNE 
BİR ÖYKÜ HAYAL PERDESİ
Songül DÜNDAR
Eğitimci-Araştırmacı Yazar

1950 yıllarının şose yolu, Kars’tan Sarıkamış’a altmış 
kilometre, Erzurum’a ise iki yüz kilometredir. Kars’ın köy-
lerinden Sarıkamış’a gidenler, yakın gurbete gitmiş sayı-
lırdı. Şoför Ağa, her Ankara’ya gittiğinde mutlaka tiyatro-
ya giderdi. İstanbul’a gittiğinde ise methini çok 
duyduğu Hayal perdesi denilen, Karagöz 
ile Hacivat oyununa gitmişti. Hem 
de bu işin tam ustası olan Ha-
yali Küçük Ali’yi seyretmişti. 
şansından o gün oyun baş-
lamadan önce Karagöz 
ile Hacivat hakkında 
geniş bir bilgi veren 
konuşmacı; “Karagöz 
ile Hacivat tiplemesi 
Orta Asya’daki Türk 
kültüründe mev-
cuttu ve bu temsil, 
halk arasında vardı. 
Anadolu’ya Türkler 
tarafından getirilmiş-
ti. 14. yüzyılda Bursa 
Ulu Cami inşaatında 
çalışan Karagöz ile Ha-
civat lakaplı iki Türk işçi, 
boş zamanlarında karşılıklı 
olarak birbirlerine bildik şe-
kilde takılıp eğleniyorlardı. Kara-
göz saf ve kötülük düşünmeyen halkı, 
Hacivat ise kurnaz ve çıkarcı kesimi temsil 
ediyordu. Özünde hiciv olduğu için eleştiri okların-
dan gocunan çevreler, bu durumu “Çalışan işçileri avare 
ediyorlar,” diye Sultan Orhan’a ispiyonlamışlardı. Karagöz 
ile Hacivat, Sultan Orhan’ın gazabına uğramış ve öldürül-
müşlerdi. Daha sonra yanıltıldığını anlayan ve pişman 
olan Sultan Orhan, Karagöz ile Hacivat’ın anılarını yaşat-
mak için onların hayalini gölge oyunu olarak perdeye ak-
settirmiş ve oyuna Hayal perdesi adı verilmişti,” diyerek, 
konuşmacı sözünü bitirdi. Hayali Küçük Ali tarafından, 
Karagöz ile Hacivat’ın gölge oyunu hayal perdesine yan-
sıdı.

Şoför Ağa, o güne kadar sıradan ve basit bir eğlence 
olarak duyduğu Karagöz oyununun, toplumsal mesajlar 
verdiğini de öğrenmişti. Karagözle Hacivat’ın dramatik 
öyküsünü, Türklere ait olan bu temsilin tarihsel gelişimi-

ni, gölge oyunu tekniğini öğrenmiş olarak İs-
tanbul’dan ayrıldı ve köyüne döndü.

Şoför Ağa kesin kararlıydı. 
Tezgâhın başına geçti ve galva-

nizli sacdan, Karagöz ve Ha-
civat’ın vücut profillerini 

yaptı. Hareketli olan kol 
ve bacakları bile çok 

güzel olmuştu. İpleri 
bağlayıp hareket et-
tirmeye başlayınca 
mutluluğuna diye-
cek yoktu. Evdeki 
lambanın ışığında, 
beyaz badanalı du-
vara düşürdüğü göl-

ge ile ilk denemesini 
yapmıştı bile.

Böylece ilk Karagöz 
oyununu ev halkına sey-

rettirmişti. Büyükler takdir-
lerini ifade ederken, çocuklar 

zevkten zıplıyordu. Artık her şey 
hazırdı...

Şoför Ağa’nın köyünde, Cumhuriyetin ilk 
yıllarından itibaren okul olmasına rağmen, eğitim öğ-
retime uygun üç derslikli ilkokul binası 1938 yılında 
hizmete girmiştir. Şoför Ağa ilkokulda gösteri yapmaya 
karar verdi. Başöğretmen Cemal öğretmenle görüşerek 
düşündüklerini ve İstanbul’dan beri olup bitenleri bir an-
lattı. Okulda gösteri yapmak istediğini söyledi. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin aydın Cemal öğretmeni, Şoför Ağa’yı 
dikkatle dinledi. Kulaklarına inanamıyordu. Önce Şoför 
Ağa’yı çabalarından ötürü tebrik etti. Sonra da isteğini 
memnuniyetle yerine getireceğini söyledi. Konuyu öğ-
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retmenleriyle de paylaştı. Öğretmenler de çok memnun 
olmuşlardı. Hemen bir hafta sonraya program yaptılar. 
Hayal perdesinin konusu Kurtuluş Savaşı olarak tespit 
edildi. Bir ders saatine sığacak kadar olan senaryoyu öğ-
retmenler yazdı. Sınıflara duyuru yapıldı. Öğrencilerin 
sevinç çığlıkları okulu çınlatıyordu. İlk gösterime birinci 
sınıflardan olması Şoför Ağa’nın da hoşuna gitmişti. Mi-
niklerin karşısında ilk sınavını verirken, acemiliğini gi-
derip tecrübe kazanacaktı. Beklenen gün gelip çatmıştı. 
Bütün sınıflarda temizlik yapılmış, bayram günlerindeki 
gibi bayraklarla süslenmiş ve öğrencilerin getirdikleri te-
zeklerle sobalar yakılmıştı. Sınıfın camları, evlerden geti-
rilen beyaz kanaviçe işlemeli örtüler ile iyice kapatılmıştı. 
Sınıf iyice karartılmıştı. Perdenin arkasındaki on dört nu-
mara gaz lambasını yakıp, Karagözle Hacivat’ın gölgesini 
perdeye düşürdü. Çocuklar adeta nefeslerini tutmuşlardı. 
Kişiliklerine uygun olarak, Karagöz vatanperver bir köy-
lüyü, Hacivat ise düşmanla işbirlikçi birini temsil ediyor-
du. Şoför Ağa, köyüne kültür hizmeti getirmenin heyeca-
nı ile bütün maharetlerini sergiliyordu.

Şoför Ağa aynı programı, diğer sınıflarda kendinden 
emin ve tecrübe kazanmış olarak tekrar etti. Okulun bitiş 
zili çaldığında bütün öğrenciler bahçedeki Atatürk büs-
tünün önündeki yerlerini aldılar. Okulun Başöğretmeni 
Cemal Bey, bir teşekkür konuşması yaparak, Şoför Ağa’yı 
tebrik etti. Şoför Ağa çok yüreklenmişti. Bu gösteriyi köy 

halkına da sundu. Kurtuluş Savaşı’nda olup bitenler için 
hafızalarını yenilemişlerdi. Belki diğer Anadolu köylüle-
rinin elli sene sonra dahi köylerinde görme şansını bu-
lamayacağı Hayal perdesini, canlı olarak görme şansını 
bulmuşlardı. 

Şoför Ağa bu işi profesyonel olarak düşünmeye başla-
mıştı. Kendi köyünde bile insanların para vererek seyret-
meye gelmiş olması bu kanaatini güçlendirmişti. Ama bu 
işi bir şehir ortamında yapmalıydı. Kendi şehri olan Kars’ı 
düşünürken, bir tesadüf onu Erzurum’a götürdü. Erzu-
rum’un Mahallebaşı semtinde, âşıkların sürekli program 
yaptığı kahvenin sahibi Dadaş Kemal asker arkadaşıydı. 

Halkı bilinçlendirmek ve kahveye daha çok müşteri 
çekmek için, âşık programlarının arasına, Hayal Perde-
sini açmaya başladılar. İşleri çok iyiydi. Yüz elli kişilik 
kahvehane her gün hınca hınç doluyordu. Şoför Ağa artık 
profesyonel bir sanatçı olmuştu. Her akşam aksatmadan 
program yapıyordu. Her programda Karagözde Hacivat’ı 
karşılıklı konuşturarak, Erzurum-Kars fıkralarını bile iş-
liyordu. Bu programlardan hem halk memnundu,  hem 
de kendileri.

Şoför Ağa’nın Karagöz ile Hacivat oynattığı, köyün-
deki gösteriden hemen sonra bir anda her tarafta duyul-
muş, Cumhuriyet aleyhtarı ve aydınlanma karşıtı tarikat-
ların kulağına gitmişti. Bu şeytan işinden vazgeçmesi için 
Şoför Ağa’nın peşine düşmüşlerdi. Tarikatlardan köyüne 
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kadar temsilciler gelmiş ve hem kendisini hem de ailesi-
ni bunaltıcı bir baskı altına almışlardı. O günlerde terim 
olarak adına “Mobbing” denmese de ölümle bile tehdit 
edilmişti. Gördükleri baskı yüzünden, ailesi bile bu işten 
vazgeçmesini istemişti. Ancak Şoför Ağa yılmadan,  bun-
ların hiçbirine aldırış etmeden yoluna devam etmiştir. Bu 
tarikatların örgütlü olduğu ve ülke çapında bir merkez-
den yönetildiği belliydi. Çünkü: Erzurum’a adımını atar 
atmaz, aynı uyarıyı almıştı. Hatta tarikat müridi, ayin 
yaptıkları kümbete çağırmış ve burada gözdağı vermişti. 
Ancak Şoför Ağa, gözü kara ve inançlı kişiliği ile bildi-
ğinden geri dönmemişti. Dönmesi için de bir neden ol-
madığını düşünüyordu. Yaptığı iş bir sanattı. Üstelik işle-
diği konular yürekten inandığı; Atatürk, Kurtuluş Savaşı, 
vatan hainleri, yolsuzluklar, softalar, rüşvet, toplumdaki 
çarpıklıklar ve halk kültürüydü. Doğru bildiği yoldan 
dönmeye hiç mi hiç niyeti yoktu. O akşam işlediği konu, 
Atatürkçü bir Cumhuriyet imamı ile Cumhuriyet düş-
manı softa ve cahil bir cinci hocaydı. Karagöz kravatlı ve 
Atatürk devrimlerine uygun kıyafetiyle, başına koca bir 
sarık bağlamış olan Hacivat’a veryansın ediyordu. Nükteli 
sözler ve araya sıkıştırılan fıkralarla çok güzel bir prog-
ram oluyordu. İzleyicilerin keyfi yerindeydi. Kahvedeki 
kahkahadan Mahallebaşı semti inliyordu. Kahvenin sattı-
ğı çaylar ona katlamıştı. Gece saat on ikiye kadar hiç kim-
se koltuğundan kıpırdamamıştı. Saat on ikide gösteri bitti 
ve herkes dağıldı. Şoför Ağa ve kahve sahibi olan iş ortağı 
Dadaş Kemal, henüz günün kritiğini yapıp, hesaba kitaba 
bakmadan, sarıklı ve kara cüppeli ve nereden geldiği bel-
li olmayan adamlar kahveye doldular. Din elden gidiyor 
diye bağırmaya ve sağa sola saldırmaya başladılar. Kahve-
hanenin camlarını indirdikten sonra sıra sahneye geldi. 
Önce Karagöz’ün boynunu kopardılar. Sonra Hacivat’ı 
yere atıp üzerinde tepindiler. Hayal perdesini ellerinde-
ki kama ve bıçaklarla parçaladılar. Gölge ipleriyle Dadaş 
Kemal’in kollarını arkadan bağladılar. Gözlerini ve ayak-
larını bağlayıp çay ocağına attılar. Karagöz’ün, Hacivat’ın 
ve Dadaş Kemal’in işi bittiğine göre, sıra Şoför Ağa’ya gel-

mişti. Kahvehane ağzına kadar cüppeli ve sarıklı adam-
larla doluydu, hepsinin de ellerinde çobandeğnekleri 
vardı. Bir anda Şoför Ağa’ya vurmaya başladılar; başına, 
koluna, beline... Vücudunun neresi denk geldiyse, sopa-
nın biri inip biri kalkıyordu. Bayılmıştı. Öldü diye bırakıp 
kaçtılar. Şoför Ağa sabaha karşı serinliğin etkisi ile kendi-
ne geldi. Zar zor toparlanıp, Dadaş Kemal’in elini ayağını 
çözdü. Kemal, her tarafı yara bere içindeki Şoför Ağa’yı 
alıp hastaneye götürdü. Hastanede iken ifadesi alındı ve 
bir gün sonra taburcu edildi. Kendini iyi hissetmiyordu, 
iyileştikten sonra geri dönüp tekrar mücadelesine devam 
etmek üzere köyünün yolunu tuttu. Şoför Ağa ahtapot 
ağına takılmıştı. Ama ailesinin bile sürekli baskı ve teh-
dit altında olmasına rağmen, mücadelesini bırakmamıştı. 
Daha bilinçli ve daha bilenmiş olarak; çünkü: Çok emek 
vermiş ve üstelik bedel ödemişti. Erzurum’a geri döndü 
ve kendisi gibi yiğit yürekli olan asker arkadaşı Dadaş Ke-
mal’le birlikte işlerine yeniden devam etmeye başladılar. 
Ancak, Şoför Ağa’yı yıldıramayacağım anlayan şer güçler, 
bu defa izleyicileri hedef aldılar. Mobbing uygulanan ve 
tehdit altında bulunan halk, korkudan kahveye gelme-
meye başladı. Halkı hem güldüren hem de bilinçlendiren 
Hayal Perdesi, seyircisiz kalmıştı. Sanatçıyı yıldıramayan-
lar, halka Mobbing uygulayarak yıldırmayı başarmışlar-
dı. Şoför Ağa’nın hiç hesabında yokken, İstanbul’dan alıp 
getirdiği ve toplum yararına kullanırken, sağlığıyla bedel 
ödediği “Hayal Perdesi”, yine hiç hesapta yokken kapan-
mıştı. Ama o, hayatı söz konusu olduğu halde, hiçbir za-
man yılmadı. Kapanan Hayal perdesi yerine, mücadeleye 
devam ederek yeni hayat perdeleri açmış ve yoluna de-
vam etmiştir.

Mücadele ruhuna sahip her insanın yapması gereken 
de bu değil midir?

Kaynak: Şoför Ağa Öykü Kitabı/Songül Dündar
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KUL HAKKI VE
HELÂLLİK ALMAK
Hüseyin Kazan
Araştırmacı - Yazar

Kul hakları; dinin, malın, neslin, aklın ve canın ko-
runmasını temel alan esasları içerir. Din, insanlara, “ye-
yin-için, sınırlarınızı aşmayın!” diye emretmiştir. Zira 
sınırları aşmak başka insanların haklarını ihlal etmeye 
kadar varabilir. 

Vedd, Süvâ, Yeğûs, Yeûk, Nesr; Nuh kavminin salihle-
riydi. (Nûh, 23). Onlar, emeğin ve alın terinin savunucu-
luğunu ömürleri boyunca toplumlarına öğütlemişlerdi. 
Bu kişiler ölünce, Kâbiloğulları onların putlarını yapıp 
etraflarında dönerek şirk inancını oluşturmuşlar ve in-
sanları imancılıkla sömürmeye başlamışlardı. Bu şahsi-
yetlerin ruhlarının, yaratıcının katında değerli olduğunu 
savunarak onların adına anıtlar (putlar), mezarlar (ma-
betler) yapmışlardı. Böylece bu putların kendileriyle ya-
ratıcı arasında şefaatçiler (torpil yapan aracılar) olduğuna 
inanılır olmuştu. Kur’an’da anlatılan bu şirk, yeryüzünde-
ki ilk şirkti.

Hz. İbrahim döneminde Nennâr ve Nemrûd da evreni 
yaratan bir yaratıcının varlığına inanıyorlardı. Ancak on-
lar, bireylerin haklarını hiçe sayıp toplumu sömürüyor-
lardı. Öyle ki kendileri adına çocuk kurban edilmesini 
isteyecek kadar da sınırlarını aşmışlardı. 

Mekke müşrikleri de putları aracılığıyla toplumu kö-
leleştirmişlerdir. Kurdukları sisteme karşı çıkan insanları 
acımasızca öldürüyorlardı. Onlardan Sümeyye ve Yâsir, 
oğulları Ammâr’ın gözleri önünde şehit edilmişti. Bu 
sömürü düzeninin karşısında “ehad!” 
demek, bir yönüyle kulların haklarını 
savunmak anlamına geliyordu. 

Ancak müşrikler sömürü hortum-
larının yıpranmasını istemiyor, eko-
nomilerinin yok olacağından endişe 
duyuyorlardı. Fakirlere fâizle kredi 
veriyor, borcunu ödeyemeyen aile-
lerin kız çocuklarını borca mah-
sûben Mekke pazarında câriye 
olarak satıyorlardı. Zor durumda 
kalan babalar çaresiz kalıp cinnet 
geçirerek kız çocuklarını onlara 

vermektense küçük yaşta diri diri toprağa gömmeyi ter-
cih ediyorlardı.

İslam, güçsüzlerin mobbinge uğradığı bu topluma; 
“halkların eşitliği” ilkesini bir kul hakkı olarak getirmiş-
tir. Bu ilkeler, müşriklerin maddî menfaatleri açısından 
sakıncalı bir durum arz ediyordu. Ebû Tâlib Mahallesi’n-
de üç yıl ekonomik boykota mâruz kalan müminleri, Al-
lah’ın elçisi tarafından “Lâ ilâhe illâh!” dediğiniz sürece 
Bizans - Sâsânî imparatorlukları sizin olacaktır!” sözleriy-
le motive ediyordu. Zira onlar tevhîdi, “esaretten hürri-
yete!” diye anlıyorlardı. 

Kitleler, “Yetimin hakkını sakın yeme!” (Duha, 9) 
diye öğütleniyordu. Müşrikler, “Yetime ikram etmiyor-
sunuz!” (Fecr, 17) diye ikaz ediliyordu. “Yetimlerin mal-
larını yiyenler, karınlarına ateş dolduruyorlar. Onlar 
ateşe gireceklerdir.” (Nisa, 10) buyruluyordu. Peygam-
berimiz insanları, “ “Kimin üzerinde din kardeşinin ırzı, 
namusu veya malıyla ilgili bir zulüm varsa, altın ve gü-
müşün bulunmayacağı kıyâmet günü gelmeden önce 
o kimseyle helâlleşsin.” (Buhârî, Mezâlim 10, Rikāk 48) 
ifadeleriyle ikaz ediyordu. 

Kul hakkı yemenin vebali büyüktür. Günde beş kez 
bir araya gelerek cemaatle kılınan namazlar; bir yandan 
insanlara toplumsal sorumluluklarını hatırlatırken, bir 
yandan da mü’minlerin birbirleriyle beş kez helâlleşme-

sine vesile olurdu. Cuma namazı, aslına bakıldığında 
halkın devletini sorgulayabildiği ve yöne-

timle - halkın helâlleşmesini sağlayan 
bir buluşmaydı.

Kur’an, sömürüye karşı çıkan ve 
kul hakkı yemeyenlere Cenneti vaad 
eden bir kitaptır. Üstenci davranma-
yı bile incitici bulan Kur’an, Abese 
suresi’nde kişiye en ufak bir ilgisiz-
liği bile kabul etmemektedir. Üze-

rimizde kul hakkı varsa bu dünya-
da yaşarken helâlleşerek ortadan 
kaldıralım; zira ahirette helâllik 

almak için geç kalmış olacağız!
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Günümüz şartlarında görmekteyiz ki birçok kamu 
sektöründe ve özel sektörde liyakat önemsenmemek-
te, yönetim tecrübesi ve kabiliyeti olmayan yöneticilere 
teslim edilen makamlar maalesef çalışma hayatının zor-
luklarına ek külfet yüklemektedir. Evine ekmeğini götü-
rebilmenin derdinde olan milyonlarca insan bu makam 
sahiplerince mobbing mağduru olabilmektedir.

Kimi zaman işe geliş gidiş saatleri takip ettirilerek, 
kimi zaman iş yapamaz beceriksiz gibi tanımlamalarla 
arkadaşlarının arasında küçük düşürülerek, kimi zaman 
haksız görevlendirmeler yapılarak, belki de “gözünün 
üzerinde kaşın var” bile denilerek sistematik bir şekilde 
mobbing uygulanmaktadır. Kendisine yapılanın mob-
bing olduğunun farkında bile olmadan, psikolojik olarak 
yıpranan çalışan adeta hayattan kopma noktasına kadar 
gidebilmektedir. İş ortamı çekilmez hale geldiği için bu 
durumu evine ailesine yansıtan doğal olarak evinde de 
huzuru bitip intihar noktasına kadar ulaşan bu insanla-
rı her gün gazete haberlerinden de okumaktayız. Peki, 

bunca insanın mobbing denilen bu illet 
yüzünden hayatı kararırken makam sa-
hipleri ne yapıyor?  Bulunduğu makamın 
diyetini ödüyor mu dersiniz?

Bilindiği üzere “diyet” Arapça kökenli 
bir kelime olup bedelini, hakkını verebil-
mek anlamlarını da taşımaktadır ve ma-
kamları işgal etmenin de elbet bir bedeli 
olmalıdır. Belirli makamlarda yöneticilik 
yapma durumunda olanlar, tüm çalışan-
lara haksızlık, ayrımcılık yapmadan, eşit 
muamele ederek, emrinde çalışma kavra-
mı yerine birlikte çalışma, ekip olma kav-
ramını getirerek, çalışanların sorunlarını 
yerinde ve zamanında dinleyerek, ödül-
lendirme ve motive etme üzerine sürekli 
yenilikler çıkararak bunu pekâlâ da yapa-
bilir. Bir insan çalıştığı iş yerine giderken 
“Ayaklarım geri geri gidiyor. “ demek yeri-

ne, “O kadar güzel bir çalışma ortamım var ki eve gitmeyi 
unutuyorum.” diyebilmelidir. 

Hangi meslek hangi iş alanı olursa olsun diğer önemli 
bir nokta da bence o işi yapan insanların işle ilgili güzel 
fikirlerine önem ve öncelik verilerek yola çıkılmasıdır. 
Fikrine önem verilen insan bu gurur ve huzurla işine 
daha sıkı bağlanır. Çalışanların mobbing görmediği, fikir 
üretmenin ödüllendirildiği, verilen görevi yaparken sor-
gulayan beyinlerin oluşturduğu bir çalışma ortamından 
oluşan iş yerlerinde verim de o hızla artar.

Peygamberimiz “İş ehli olmayana tevdi edildiği za-
man, kıyameti bekle.” dediği hadisi aslında bize en güzel 
yol göstericidir. Nitekim tüm makamlar, mevkiler geçici-
dir. Baki olan bu dünyada tek bir şey varsa o da insanların 
hiç birinin hakkını yemeden, haksızlık etmeden yapılan 
işlerdir. Önemli olan ölüm herkesi eşit kılmadan, bu eşit-
liği yaşarken sağlayabilmek, makamların diyetini verebil-
mektir.

MAKAMIN DİYETİ
Av. Filiz KIROĞLU
MEYAD Üyesi
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Mobbing kavramı dünyada ve ülkemizde özellikle son 
yıllarda dikkat çekmiş, birçok araştırma ve tartışmaya 
konu olmuş bir kavramdır. Mobbing özetle bir işyerinde 
çalışan kişiye karşı herhangi bir nedenle üst, ast ve eşit ça-
lışanlar tarafından psikolojik olarak zarar vermek ve/veya 
yıldırmak için yapılan tutumsal, davranışsal ve duygusal 
saldırılardır.

Mobbing ve mobbing davranışları küresel anlamda 
yüksek oranda işgücü kaybına neden olurken, mağdurun 
üzerinde travmatik etkiler bırakan, intihar sürecine kadar 
götürebilen bir saldırı biçimidir.

Mobbing davranışlarını önlemek amacıyla yapılan 
araştırmalar öncelikle karşılaşılan durumu ve yapılan 
saldırıyı tanıma yönünde olmuştur. Bu tanıma gayreti 
birçok ölçek geliştirilmesi ihtiyacına ve sık karşılaşılan 
davranışların kategorilere ayrılmasına olanak sağlamıştır. 
Çalışmalar çeşitli olsa da mağdurun iletişim olanaklarını, 
sosyal bağlantı olanaklarını, mesleki konumunu, fiziksel 
sağlığını etkilemek ve mağdurun kişisel kimliğini karala-
mak şeklinde gruplandırılabilir.

Mobbing davranışları, yani kişinin işyerinde karşılaş-
tığı kasıtlı kötü tutum ve davranışlar, duygusal ve psiko-
lojik etkilere neden olmaktadır. Mobbing tutum ve dav-
ranışlarının sistematik olarak devam etmesinin yanında, 
mağdurun psikolojik dayanıklılığı ve kişilik yapısı ile de-
recesi değişebilen etkilerin çeşitliliği mobbing tehdidinin 
boyutunu ortaya koymak için yeterli kanıt sunar.

İntihar ve kalp krizi gibi insan hayatının son bulması 
ile sonuçlanabilen yüksek tehlikelerin yanında mağdu-
run konsantrasyon problemleri, uyku bozukluğu, yeme 
bozukluğu, depresyon, panik atak, kaygı bozukluğu, psi-
kosomatik hastalıklar ve travma sonrası stres bozukluğu 
gibi psikolojik kökenli hastalıklar yaşamasına da neden 
olur. Mağdurun maruz kaldığı davranışların süresi ve 
şiddeti ile stres, stres düzeyi ile ise psikopatolojiler görül-
mesinin yolu açıktır. Mobbing kişiyi iş yaşamından vuran 
aile ve sosyal çevresinde yankı bulan bir saldırıdır.

Tüm bu ruh sağlığı bozuklukları birbirinden farklı 
seyreden psikoterapi süreçleri ve gereğinde psikiyatrik 
müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılır. Kişinin ya-
şadığı hastalığın kaynağı, mobbing’in iş yaşamı üzerin-
den aile ve sosyal çevresine etki etmesi nedeniyle çözüm-
lenmesi zor bir hale gelebilmektedir. Klinik başvurularda 
hastalık yaşayan kişilerin iş hayatı, aile hayatı ve sosyal 
çevresinde işlevselliğin bozulması ile değerlendirilir. Yani 
kişinin hastalığındaki kaynağın hayatının neresinden gel-
diğinin anlaşılması zorlaşır ve tedavi sürecinin uzaması-
na, doğru tedavi alınamamasına neden olabilmektedir.

Sonuç olarak mobbing, mağdurlar üzerinde ciddi ha-
sarlar bırakabilen, mağduru çeşitli psikolojik zaralar ve-
rerek ölüme sürükleyecek bir saldırı biçimidir. Bu saldı-
rıların atlatılması ve zararların önlenmesi ancak mobbing 
kavramı, tutum ve davranışlarının tanınması ve mağdu-
run erken dönemde yardım alması ile mümkün olabilir.

MOBBİNG VE PSİKOLOJİK
KÖKENLİ HASTALIKLAR
Koray ONUK
Psikolog/MEYAD İstanbul Temsilcisi

Hizmet-İş İnsan Albümü'nden
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“Mobbing’in” tipi mi olur? “Yöneticinin” tipi mi olur? 
demeyin. Olur. Olur da Türk Tipi Mobbing ve Türk Tipi 
Yönetici nasıl olur diye merak ederseniz sizinle bu konu-
daki tecrübe ve gözlemlerimi paylaşayım. 

Psikolojik taciz, daha yaygın bilinen adı ile mobbing, 
“İşyerlerinde bir veya birden fazla kişi tarafından diğer 
kişi ya da kişilere yönelik gerçekleştirilen, belirli bir süre 
sistematik biçimde devam eden, yıldırma, pasifize etme 
veya işten uzaklaştırmayı amaçlayan; mağdur ya da mağ-
durların kişilik değerlerine, mesleki durumlarına, sosyal 
ilişkilerine veya sağlıklarına zarar veren; kötü niyetli, ka-
sıtlı, olumsuz tutum ve davranışlar bütünüdür” şeklinde 
tanımlanmış ve Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

(ÇSGB) tarafından yayınlanan “İşyerlerinde Psikolojik 
Taciz (Mobbing) Bilgilendirme Rehberi’nde yer almıştır.

Bazı yöneticiler iyi niyetle ve yaptıklarının mobbing 
olduğunun farkında olmadan birlikte çalıştıkları per-
sonele pisikolojik taciz yapmaya müsait yöneticilerdir. 
Mobbing konusunda yöneticileri ve çalışanları bilinçlen-
dirmemiz gerekiyor. 

Türkiye’nin kendine özgü ekonomik kalkınma mode-
li, siyasi ahlakı, eğitim sistemi ve sosyal yapısı, 1980, 1990 
ve 2000’li yıllarda ülkemizde yeni bir yönetici tipinin 
doğmasına neden olmuştur.

Türk tipi yöneticinin olumlu ve olumsuz özelliklerini 
kırk yıllık yöneticilik hayatımda şöyle gözlemledim. 

“Türk Tipi Mobbing” ve 
“Türk Tipi Yönetici“
Bülent ŞENVER
Duayen Bankacı Gözüyle
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Türk Tipi Yöneticinin Olumlu Özellikleri:
Yoktan var etmek için uğraşan,
Az kaynakla çok iş yapmaya çalışan,
Pratik zekalı, çözüm üreten,
Değişen ortamlara çabuk uyum sağlayan,
Sorumluluk alabilen,
İnsiyatif kullanabilen,
Çalışkan yaratıcı ve cesur,
Müteşebbis ruhlu,

Türk Tipi Yöneticinin Olumsuz Özellikleri:
Şeffaflıktan hoşlanmayan,
Hesap vermeyi ve denetlenmeyi sevmeyen,
Hesap sorarken duygusal davranan,
Profesyönellik yerine amatörlüğü ön plana 

çıkartan,
Paylaşmayı sevmeyen,
Aceleci ve tez canlı olan,
Kaldırabileceğinden daha büyük riskleri alan,
Kısa sürede köşeyi dönmek isteyen
Etik değerler yerine patronun değerlerini uy-

gulayan,
Kurumsallık yerine bireyselliği ön plana çı-

kartan,
Planlama yapmayı çok sevmeyen,
Yeterli analiz yapmadan karar alan,
Sonunu düşünmeden davranan,
Empati yapma alışkanlığı olmayan.

İster beğenin ister beğenmeyin. Çoğunlukla 
“Yurdum Yöneticisinin” şimdiki özellikleri bun-
lar. 

Şimdi de gelelim “Türk Tipi Mobbing” açık-
lamasına. Bu değerlendirmeyi yapmak için size 
tek bir soru sormak istiyorum. 

Yöneticilerimizin yukarıda saydığım olum-
suz özelliklerini bir kez daha okuyup aşağıdaki 
soruma cevap vermenizi istiyorum.

“Olumsuz özellikleri yukarıda saydığım gibi 
olan bir yöneticinin size göre mobbing yapma 
olasılığı yüksek midir? Yoksa yok denecek kadar 
az mıdır? 

“Türk Tipi Yöneticinin” mobbing davranışı, 
tıpkı hız sınırlarına uyamayan, trafik ikaz lev-
halarını görmezden gelen, sadece gaza basmanı 

bilen bir şöförün, fren balataları yıpranmış, el fireni çalışmayan, 
birinci ve ikinci vitesi bozulmuş, silecekleri arızalı ve farları yan-
mayan bir arabayı kullanmasına benzer.

“Türk Tipi Yöneticilerin” çalışanlarına pisikolojik taciz uygu-
lama olasılığı yüksektir. Belki iyi niyetle, belki farkında olmadan 
çalıştığı kişilere mobbing yapan yönetici sayısı bir hayli fazladır.    

Türkiye’nin yönetici özellikleri yeni dönemde muhakkak yeni-
den şekillenecektir. Hem çalışanlar hem de yöneticiler, mobbing 
konusunda bilinçlenecek, ast ve üst ilişkileri daha sağlıklı hale ge-
lecektir.

Ressam Remzi Taşkıran
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Mobbing(yıldırma/bezdiri)  kavramı, güncel bir konu 
olarak yerini korumakta olup zihin kontrollerini sağla-
yamayan kişilerin oluşturdukları anlamsız davranış bo-
zukluklarıdır. Nerde, ne zaman, nasıl davranacağı konu-
sunda yetersiz kalan kişilerin zayıf gördükleri, güçlerinin 
yeteceğini düşündükleri, karşılık vermeyeceğine inan-
dıkları   kişilere karşı uyguladıkları zamansız, gereksiz, 
ahlak kurallarına uygun olmayan saldırıları ile kendini 
göstermektedir. Doğrunun ne olduğunu düşünmeksizin 
kendi fikirlerini kabul ettirmek gayesi ile yıldırma politi-
kası gütmektedirler. Farklı fikirler onun için önemsizdir. 
Kendisi yeni fikirleri üretmediği   gibi üretenlere de ta-
hammülü yoktur. 

İnsan meçhulü  
İnsan anatomisi fiziksel ve zihinsel olarak bütün ha-

linde tanınmalıdır. Bu bütünlük önce fert bütünlüğü son-
rasında toplum bütünlüğü olarak detaylandırılmalıdır. 
Toplum bireyleri eşit değil özel kabul edilmelidir. Elbette 
Yasa gereği insanlar eşittir ancak fertler birbirinden farklı 
özelliklere sahiptir. Her bireyin kendine özel farklı vic-
danı halleri olduğu göz ardı edilmemelidir. İnsan yaşam 

mücadelesini sürdürürken karşılaştığı sağlık sorunları 
fiziksel yönden değerlendirerek zihni yönü göz ardı edil-
mektedir.  Oysaki zamanımızda hastalık sebeplerinin te-
mel özelliği zihne dayalı olmasıdır.  İnsan aklını 
kullanabilme özelliği ile diğer canlılardan ayrılan ve bu 
özelliği ile üstünlük kurabilen bir varlık olmasına karşın 
kendi hayatında üstünlük kuramamıştır. Kendisini tanı-
madan oluşturduğu yaşam koşulları insan zihniyle bağ-
daşmamıştır. Zihinsel olarak hür olmayan, düşündüğünü 
aktaramayan fikrini söyleyemeyen toplumlar ortaya çık-
mıştır. Monoton   yaşam hareketli bir varlık olan yapısına 
uygun   düşmemiştir.

Hastalık Çaresiz Değildir
İnsan fiziksel olarak hareketli olarak yaşamalı zihin-

sel olarak durağan olmalıdır ki kendini bulabilmeli fi-
kirleri ile var olabilmelidir. Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün deyimiyle; “Fikri Hür, Vicdani Hür, İrfanı 
hür”olarak yaşamayı öğrenmeli ve yaşam koşullarını bu 
destura göre belirlemelidir. Esir olan zihinler buhrana 
doğru sürüklenmektedir. Bu buhran insanı tehdit etmek-
le kalmamakta içinde bulunduğu toplumu da köleleştir-
mektedir. Neden var olduğunu, nasıl yaşaması gerektiği-
ni bilmeyen monotonlukta kendini kaybeden her zihin 
huzursuzluğa doğru ilerlemektedir. Hızlı sıradan yaşam-
da her daim hareketli olması gerektiğini düşünmeye baş-
layan zihin durağan kalmaya özlem duymaktadır.  Beden 
yorulduğunda dinlenmesi gerektiğinin farkında olan bu 
müthiş varlığın zihinsel faaliyetler için sakinliğe ihtiyacı 
olduğunu da fark etmelidir. Ancak bu şekilde kendine 
has fikri ve vicdani düşünceleri belirleyebilecek ve gerek 
kendini gerekse toplum düzenini sağlayabilecektir. Ken-
dine tanımaya başlayan insan kendisine yapılmasını is-
temediği davranışları başkasına yapmaktan kaçınacaktır. 
Zihin kontrolünü elinde tutarak iyi ve kötünün ayrımını 
yaparak davranışlarını düzenleyecektir.

Ancak bu şekilde hastalık deva bulacaktır

MOBBİNG ZİHNİ BİR 
HASTALIKTIR?
Zahide ÇAKIR
MEYAD YKÜ-Sayman



79MEYADBÜLTEN

Çalışma hayatımızın herhangi bir döneminde mob-
bing denilen illetle karşı karşıya kaldığımız zaman huku-
ki haklarımızın bilincinde olmak ve savunma mekaniz-
mamızı bu yönde geliştirmek gereklidir. Davanın hangi 
mahkemede açılacağı, dava tarafları, dava zamanaşımı 
süresi gibi hukuki kavramları bilmemiz önem taşımak-
tadır.

Mobbing Davası Hangi Mahkemede Açılır?
Mobbing davaları İş Mahkemelerinde açılmakta olup 

İş Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde iş mahkemesi 
sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılabilmektedir.

Mobbing Davaları Kime Karşı Açılır? Tarafı Kimdir?
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu‘nun 11/11/2015 tarihli 

2014/4-110 Esas ve 2015/2600 nolu kararına istinaden; 
kamu görevlilerin mobbing kapsamındaki eylem ve iş-
lemlerinden dolayı açılacak mobbing davalarının doğ-
rudan şahıslar aleyhine hukuk mahkemelerinde açılması 
yönünde içtihat oluşturulmuştur. Yani mobbing davası 
mobbingi uygulayan amire karşı direkt açılabilmekte ve 
mobbing yapan amir artık idarenin arkasına sığınamadı-
ğı gibi tazminatı da cebinden ödemek durumunda kala-
bilmektedir.

Mobbing Davalarında Zaman Aşımı Süresi Ne 
Kadardır?

Mobbing davası açma süresi sadece çalışırken geçerli 
olmayıp işçi iş yerinden ayrıldıktan sonra da bu imkâ-
na sahiptir. Mobbing nedeniyle açılan manevi tazminat 

MOBBİNGE KARŞI AÇILACAK
DAVA TÜRLERİ VE HUKUKİ SÜREÇ
Av. Filiz KIROĞLU
MEYAD Üyesi
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davalarında zamanaşımı süresi Borçlar Kanunun 72. her 
halde fiilin işlenişinden itibaren 10 yıl içinde açılması  
maddesine göre, zarar ve yükümlüsünün öğrenilmesin-
den itibaren 2 yıl içinde gerekmektedir. Eğer 2 yıllık bu 
süre aşılmışsa devreye Türk Ceza Kanunu girmekte ve 
tazminat davasına konu olan bu durum, psikolojik ta-
cizi (mobbingi) oluşturan eylemler, aynı zamanda Türk 
Ceza Kanunu açısından da dava yoluna gidecektir. Suç 
olarak kabul edilen hakaret, iftira, görevi kötüye kullan-
ma, eziyet vb. fiillerden doğduğu takdirde açılacak ma-
nevi tazminat davası bu defa her bir suç için Türk Ceza 
Kanunu’nda öngörülmüş olan ceza zaman aşımı süresi 
içerisinde değerlendirilecektir. Örneğin TCK 125. mad-
dede geçen hakaret suçunun iş yerinde arkadaşlarının 
gözünün önünde küçük düşürücü, rencide edici ve onur 
zedeleyici mobbing suçu oluşturucu şekilde yapılması 
durumunda dava açıldığında bu suça verilecek olan ceza 
üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası olarak 
belirlenmiştir.  Yani olay yaşandığı sırada dava açılmadı 
ve aradan diyelim 8 yıl gibi bir zaman geçti. Ancak halen 
yaşanılan mobbingin psikolojik etkisi mevcutsa ve  “Za-
manında şikâyet etmedim, etkisinden de kurtulamadım. 
Artık ne yapabilirim ki?” diye bir düşünce olduğunda 
hatırlanması gereken yasal durum bu suça verilecek ceza 
TCK’de 5 yıl altı olduğu için, zamanaşımı olan 10 yıllık 

süre dolmadığından dava etme hakkının yok olmadığı-
dır. (Yeter ki o döneme ait doktor raporu, reçete, tanık, 
mesaj vs. deliller muhafaza edilmiş olsun.) 

Anayasa (17/I ve 17/III mad.) ve Yargıtay Ceza Genel 
Kurulu kararlarınca mobbing suçtur tazminat gerektirir. 
Ayrıca, tazminata konu eylem, ceza kanunlarına göre suç 
ise tazminat davası için de ceza zaman aşımı uygulanır. 
Bunun için ceza davasının açılması zorunlu değildir. 
“YHGK. E. 2013/1468 K. 2015/785 T. 28.01.2015”. Yani 
sonuç olarak mağdur Borçlar Kanunun 72. maddesin-
de yer alan 2 yıllık dava açma süresini geçirse dahi Türk 
Ceza Kanunun 68. maddesinde yer alan ceza zamanaşımı 
süresi içerisinde 10 yıl olarak belirlenen sürede manevi 
tazminat davasını açabilecektir. Buna uzamış ceza zaman 
aşımı denilmektedir ve önemli bir husus da mobbing ey-
lemi devam ettiği sürece zaman aşımı işlemeye başlamaz. 
Çünkü eylem devam sürecindedir.  

Peki, Ne Tür Davalar Açabilir, Hakkımızı Hukuki 
Olarak Nasıl Arar ve Nasıl Kazanımlar Elde Edebiliriz?

• Kişilik haklarına saldırı ve manevi tazminat davası,
• Kişinin yapmış olduğu cezai eyleminden dolayı Türk 

Ceza Hukuku kapsamında cezalandırılması yönünde 
dava,
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• İş sözleşmesinin haklı sebeplerle fesih edilmesi hakkı,
• Saldırının hukuka aykırılığının tespiti ve saldırıya 

son verilmesi davası,
• Kazanılan dava neticesinde hem maddi ve manevi 

tazminat hem de kıdem ve ihbar tazminatı talep hakkı,
Bir seçenek de mahkeme kararıyla işverenin kınan-

ması, mobbing yaptığı çalışandan özür dilenmesi veya  
kararın yayınlanması gibi talepler olabilmektedir.

Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Manevi 
Tazminat Davasını Örneklendirilmesi 

İş yerlerinde amir pozisyonunda olan kişilerce yapılan 
her türlü sözlü saldırı ve hakarete maruz kalındığında, 
örneğin; izin alınmaksızın çalışanın şahsi eşyalarının bu-
lunduğu çalışma masasının çekmeceleri ve özel eşyaları 
aranarak diğer çalışanlar karşısında küçük düşürüldü-
ğünde, sürekli sistematik olarak tehditli, sinkaflı/küfürlü 
ve aşağılar tarzda konuşmalarla psikolojik olarak da yıp-
ratıldığında haksız şekilde görev yeri değiştirildiğinde ve 
bunlara benzer şekilde oluşan mobbing durumları kişilik 
haklarına saldırı niteliği taşımaktadır. Bu durum sadece 
amirler tarafından değil, bazen de aynı şartlarda ki çalı-
şanlar tarafından birbirlerine karşı da olabilmektedir.

Kim tarafından yapılırsa yapılsın böyle bir durumda 
psikolojik sağlığın bozulması, fiziksel sağlığın da olum-
suz etkilenmesi ve kişilik haklarının zedelemesinin ya-
nında kişinin toplumsal itibarı da zarar görebilmektedir. 
Bu gibi durumlarda açılacak bir dava hem davayı açan 
birey için hem de aynı durumda olup mobbinge katla-

nanlar için örnek temsil edecektir. Ve açılan davalarda 
tanıklık yapabilmek de dava açmak kadar önemlidir. Bir 
benzetme yaparsak kar zerrecikleri birleşerek nasıl çığ 
denilen doğal afet oluşuyorsa mobbinge uğrayan insanlar 
birer kar zerreciği olarak düşünüldüğünde duyarsız ka-
lıp, tanıklık etme noktasında çekinilip ve sessiz kalındığı 
takdirde mobbing de zamanla çığ şekline dönüşür ve top-
lumsal bir felaket ortaya çıkabilir. Bu yüzden kar zerrele-
rini önemseyelim…

Ayrıca davalar arttıkça; “Mobbing Eğitim Yardım 
Araştırma Derneği’nin (MEYAD) Mobbing’e İlişkin Çö-
züm Önerileri” bu yönde yol gösterici olup mobbing ya-
sasının biran önce çıkmasının zorunluluğu anlaşılmakta-
dır. Yaptırımların yıldırıcı olduğu bir yasa ile her yönden 
mobbing uygulayan veya uygulamayı düşünenlerin 
amaçlarına ulaşmasına engel olacaktır. Montesquieu’nün 
de dediği gibi “Bir tek kişiye yapılan bir haksızlık, bütün 
topluma yapılan bir tehdittir.” 

Ülkemizde son zamanlarda oldukça artmış ve artma-
ya da devam eden bu mobbing denilen vebaya karşı her-
kesin haklarının bilincinde olarak hareket etmesi ve karşı 
koyması aynı zamanda MEYAD’ın özverili çalışmalarının 
da desteklenmesi ile çok güzel sonuçlar elde edilebilir. Bu 
sonuçlar sadece bireysel değil, toplumsal faydaya da yol 
açacaktır.  

Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği (ME-
YAD) Genel Başkanı Sn İsmail AKGÜN’ün hukuku adeta 
özetlemiş olan “Adalet, güçsüz haklının, güçlü haksızdan 
hakkını alabilmesidir.”   sözü mobbing mağdurları için 
dava yolunda güzel yol gösteren bir örnektir.
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Şiddet tüm dünyada tarih boyunca var olagelmiş bir 
kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Her zaman karşı 
karşıya kaldığımız şiddet her geçen gün farklı türleri ile 
karşımıza çıkmaktadır. Bu kadar çok çeşitleşen şiddette 
tek değişmeyen ise şiddeti uygulayan zorba ve şiddete 
maruz kalan mağdurdur.  Şiddet türleri değişse de uy-
gulayan ve maruz kalan değişmiyorsa bu iki tarafın özel-
liklerinin bilinmesi büyük önem arz etmektedir. Kim/
ler neden şiddet uygular ve kim/ler neden şiddete maruz 
kalır. Özellikle son zamanlarda iş yerlerinde sık karşılaş-
tığımız yıldırma “mobbing” ise önemli bir yer alan şiddet 
türü olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Tüm şiddet türlerinde olduğu gibi zorba ve mağdur-
lar mobbingde de aynı yapıdaki kişilerdir. Yapılan bazı 
çalışmalara göre erkeklerin saldırgan davranış gösterme 
eğilimleri kadınlara göre daha fazladır. Bunun nedeni 
olarak bazı kaynaklar “Y” kromozomunun fazlalığına ve 
testosteron hormonuna bağlarken toplumsal yetiştirilme 
şekilleride oldukça büyük önem taşımaktadır. Özellikle 
toplumsal cinsiyet olarak erkekler saldırgan, güçlü, her 
şeyin sahibi, sözü dinlenmesi gereken, evin reisi kadının 
sahibi vb gibi yüklemelerle yetiştirilmektedir. 

Her iki cinsiyette de beslenme ve uyku ile de şiddet 

eğilimi arasında bir bağ olduğu vurgulanmaktadır. Dü-
zensiz beslenme ve uykunun kötü duygu durumu üzerin-
de etkili olduğu ve bu kötü duygu durumuna sahip olan 
bireylerinde yeni duyumlara karşı uyum sağlamada so-
runlar yaşadığı buna bağlı olarak da saldırganlık düzeyle-
rinde artış olduğu şeklindedir. 

Zorba hareketi ile birbiri ile ilintili olarak; birinci de-
rece ve ikinci derece aile ortamları neticesiyle çevreye 
kaşı beslenen düşmanlık duyguları, başkaları, canlılar ya 
da çevre üzerinde güç otorite kurma arzusu, kaybetmeme 
ve sadece kazanma arzusu ile hareket etme diyebiliriz. Bu 
kişiler genellikle iletişim kurmada başarılıymış gibi gö-
rülseler de sağlıklı istendik iletişimi kurmada zorlanırlar. 
Zor durumlardan kolaylıkla sıyrılabilirler, kaygı seviye-
leri düşüktür, benlik algıları güç merkezli çalışmaktadır. 
Olumsuz durumlarla baş edebilirler fakat baş etme yolları 
toplum tarafından kabul edilir ve istendik yollar değildir. 
Önceleri anti-sosyal bir davranış kalıbı şeklinde olan zor-
balık ileriki yıllarda her türlü canlıyı yaralama, öldürme, 
hırsızlık, madde kullanımı ve bağımlılık vb. gibi riskli 
olana davranışları sergileme oranları çok daha yüksektir. 

Zorbalar genelde daha saldırgan, şiddete davranışları-
na da ha yatkın ve zevk alan, fiziksel güç ya da güçlü bir 

NEDEN ZORBA, NEDEN 
MAĞDUR?
Prof. Dr. Nermin GÜRHAN
MEYAD Genel Başkan Yardımcısı
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sosyal statü elde etme arzusu içinde olan bireylerdir. Başkaları 
tarafından kabul görme ihtiyacı içinde olan zorbalar bu davra-
nışları dikkat çekmek için yaparlar.  Başkalarına zarar vermek-
ten bu kadar hoşlanmalarına karşın kendilerine zorba olarak 
hitap edilmesinden hoşlanmazlar.  

Her ne kadar mağdurun kişilik yapısına yönelik kesin ve net 
bir şey söyleyemesekte genellikle zorbanın aksine mağdurlar 
daha çok kadınlar, zayıf naif, daha hassas bireylerdir ve bu ne-
denledir ki daha fazla şiddete maruz kalabilmektedirler. Bunun 
nedeni olarak da aynen zorba kişiselliklerin geliştirilmesinde 
etken olan toplumsal cinsiyetin etkisinden söz edebiliriz. Bir-
çok zaman naif başarılı olan erkekler kadın gibi ağlama, dav-
ranma vb gibi damgalanabilmekte ve bu nedenle de, zorbalığa 
maruz kalırken, bu davranışlarla da aynı zamanda bir duygusal 
şiddet olan mobbinge maruz kalmaktadırlar. Şiddete en çok 
maruz kalanlar korumasız konumda olan bireylerdir.  

Mağdurlar/kurbanlar genelde çekingen, hassas, bazen ben-
lik algısı düşük, kendisini kolay suçlayan ve olanlara layık oldu-
ğunu düşünen, aşırı korunup kollanmış, sıcak samimi olumlu 
ilişkiler içinde yetişmiş ve bu duygulara hâkim kişilik yapısı-
na sahip, başarı odaklı, yarışı kendisi ile yapan, hedefleri belli, 
toplum tarafından kabul edilir özelliklere sahip, daha vicdanlı, 
dışa dönük, sorumluluk sahibi, çalışkan, zeki, üretken, ilkeli ve 
kendi kendine yetebilen gibi özelliklere sahiptir. 

1. Pekel, N. Akran Zorbalığı Grupları Arasında Sosyometrik 
Statü, Yalnızlık ve Akademik Başarı Durumlarının İncelenme-
si. [Yüksek Lisans Tezi], Ankara: Hacettepe Üniversitesi; 2004. 

2. Korkmaz, A. Siber Zorbalık Davranışları Sergileme ve Si-
ber zorbalığa maruz kalma durumlarının karşılaştırılması. TRT 
Akademi, 2006; 1(2): 620-639. 

3. Karataş, H, Öztürk, C. Sosyal bilişsel teori ile zorbalığa 
yaklaşım. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 
Elektronik Dergisi, 2009; 2(2): 61-74.

4. Özen, DŞ, Aktan, T. Bağlanma ve zorbalık sisteminde yer 
alma: başa çıkma stratejilerinin aracı rolü. Türk Psikoloji Der-
gisi, 2010; 25(65): 101- 113.

BEZDİRME

Dost sözünü dinle ey ehli kâmil
İlmi irfan isen dili bezdirme
Goncanın aşkıyla ah çeker bülbül
Bağa bağban isen gülü bezdirme

Şu fani dünyada hoş seda bırak
Âşık maşukundan kalmasın ırak 
Yıldırma canları surat asarak 
Eğer Mecnun isen çölü bezdirme

Bin bir bahaneyle başlama sakın 
Acı söz söyleyip haşlama sakın 
Her birey değerli dışlama sakın 
Mührü sultan isen éli bezdirme 

Ben üstünüm diye kendin avutma 
Asla bühtan edip yanlış yol tutma
Sen de bir fanisin bunu unutma 
Mülke patron isen malı bezdirme 

Deve hörgücünde yük oylum oylum 
Hakk kabul eyler mi hayvana zulum 
Ezme karıncayı kan ağlar yolum 
Azmi kervan isen yolu bezdirme 

Türkü nağme olur esen yellere 
Sözler saz koynunda düşer dillere 
Çalmayı bilmezsen vurma tellere 
Aşkı ozan isen teli bezdirme

Dündar anlayana yeter tek kelam 
Dışlama hor görme yılmasın âlem 
Sözümün özeti budur vesselam 
Eğer insan isen kulu bezdirme 

Âşık Selahattin DÜNDAR

 Âşık Selahattin DÜNDAR 
MEYAD Gönüllüsü
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Efendim malumunuz, bizim ülkede herkes her şeyin 
uzmanıdır. TV programlarında bir bakarsınız, politika 
uzmanı olanlar, yarın para uzmanı, hatta bir sonraki gün 
de deprem ve bina uzmanı oluverirler! Dedim ki benim 
neyim eksik bende Mobbing’i yazayım :)

Bu elbette işin esprisidir. Fakat Mobbing hakkın-
da birkaç kelam etmek isterim. Evvela Mobbing nedir? 
Kimlere uygulanır? Ne Mobbing’dir? Ne değildir? 
Ne zaman ve kim bu terimi ortaya atmıştır? 
Efendim tarihsel süreci terminolojisi vs. 
nedir? Bunları işi bilene sormak gere-
kir ki bu konuda bir kurum ve isim 
tavsiye edebilirim. Ankara merkezli 
MEYAD Derneği ve Genel Başkanı 
Sayın İsmail Akgün beyefendinin 
açıklamalarını YouTube, sosyal 
medya, web siteleri, basın ve med-
ya gibi binlerce sayfada bulabilir-
siniz.

Malumunuz insan bilmediğinden 
korkar. O sebeple evvela bilgi sahibi ol-
mak çok önemlidir. Bu noktada kendimi 
şanslı hissediyorum. Yukarıda bahsettiğim 
MEYAD Derneğinin İstanbul temsilciliğinin gönül-
lüsü olarak ( Teknoloji konularında destek veren bir gö-
nüllüyüm. Uzmanlık alanım mobbing değildir. ) gerek 
sayın başkan ve gerek ise, kurum içinde ki birbirinden 
kıymetli hocalarımızdan yıllardır mobbing konusunda 
çok bilgi alma şansım oldu.

Bir işletmeci olarak benim mobbing’ den anladığım 
ise şudur:  

Hangi alanda ve hangi işi yapıyor olursanız olun, ister 
1 kişi ile ister se 1000 kişi ile çalışıyor olun, işiniz sizin 
için önemli ve değerli ise, işinizin geleceğini, müşteri 
memnuniyetini, ürün kalitenizi yukarı taşımak ve işinizi 
büyütmek istiyorsanız başta işletme sahipleri ve yönetici-
leri bu MOBBİNG illetini öğrenmelidir. Nasıl mücadele 
edilmesi gerektiğini bilmelisiniz. Eğer bir işletme değil de 
Devlet Kurumu veya dernek vb. alanlarda iseniz bundan 
beri misiniz? Elbette hayır. Fakat ben özel sektör açısında 
ele alarak sözlerime devam edeceğim.

İnsan duygusal bir varlıktır. Öyle değil mi? İnsanın 
başarılı ve psikolojik açıdan sağlıklı olması için, duygu-
larını yönetmesi, moral ve motivasyonu yüksek tutması 
gerekir. Peki, mobbing ile ne alakası var? Eğer işletmeniz-
de aşağıdan yukarıya veya yukarıdan aşağıya gizli veya 
açık bir mobbing uygulanıyor ise! İster Devlet Kurumu, 
ister özel sektörde olsun başında bulunduğunuz kurum 

veya bölümlerin BAŞRARILI olması pek mümkün gö-
rünmüyor. Çünkü mobbing denen bu kanser 

illeti önce bir kişiden başlasa bile denize 
attığınız taşın dalga etkisi gibi bütün bir 

kurumu kısa zamanda kapsama ala-
nına alıyor. Her şeyin harika gittiği 
kurumda bir de bakıyorsunuz aylar 
içinde verim düşmüş, mutlu insan 
kalmamış, başarı grafikleri yukar-
dan aşağıya dönmüş… Genelde 
uzun yazılar okunmaz o sebeple 

kısadan zihnimde mobbing denin-
ce geçenler böyle. 

Aman siz siz olun, kurumunuzda 
mobbing’in zerresine izin vermeyin. Fa-

kat önce SİZ yapmayın tabiki…
Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği kısa 

adı MEYAD olan ve benimde naçizane memnuniyet-
le gönüllü olarak destek gayreti içinde bulunduğum bir 
avuç yiğit insan ( uzman, akademisyen, üye, gönüllü ) 
MOBBİNG illeti ile mücadele vermek için yıllardır dur 
durak bilmeden gayret gösteriyor. Antik çağdan geleceğe 
PARA kitabının yazarı sevgili dostum Dursun Ali Yaz’ı 
MEYAD programına konuşmacı olarak davet ettiğimde, 
şu çok değerli cümleyi kurmuş idi… Kısa zamanda kar-
şılığını göremeyeceğiniz bir alanda böylesi bir mücadele-
nin içinde olmanızdan dolayı sizleri saygı ile selamlıyo-
rum. Bu çok değerli …

Kendisine bir kez daha teşekkür ederim. MEYAD’ın 
bu alandaki cesur, fedakâr ve azimli çalışmalarını takip 
etmenizi ve MOBBİNG illetine mümkünse hiç bulaşma-
manızı eğer bulaşmış iseniz mutlaka tedavi olmak için 
uzmanlardan yardım almanızı tavsiye ederim. 

Saygılarımla

Nedir yahu bu MOBBİNG?

Savaş TULGAR
3S Güvenlik /MEYAD Gönüllüsü
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Çağımızın vebası olarak adlandırılan Mobbing bir in-
san israfıdır. İsrafların en büyüğü, savurganlığın en kö-
tüsüdür. İsraf ; “İnsanın yaptığı şeylerde haddini aşması-
dır.” Asıl bozguncular bunlardır. Yaratılmışlar içinde en 
değerli varlık insan olduğu Kutsal metinlerde belirtildiği 
halde. O zaman niye bu kadar insan israfı?  Hem maddi, 
hem manevi olarak toplumumuzda bir külfettir. 

İnsan tüketimi ilk olarak evimizde yani ailemizde 
başlamaktadır. Daha sonra oturduğumuz mahallede, çar-
şı pazar, okul, iş, çevremizde ve toplumda,  kısacası her 
yerdedir. Toplumun her kesiminden varlıklısından dar 
gelirlisine, yaşlısından gencine, yöneticisinden işçisine, 
memurundan amirine. İnsanın olduğu her yerde bir is-
raf, bir tatminsizlik vardır.

Savurganlar genelde düşüncesiz ve bencil kişilerdir. 
Bu kişilerin yaptığı Mobbing genellikle organize bir şe-
kilde yapılmaktadır. Bunlar gerçekte alınları terlemeden 
elde ettikleri kazançları, kendi bencil duygularını, tat-
min etmek için ölçüsüzce harcarlar. Bu çalışma hayatını 
germekte ve buna bağlı olarak toplumun en çok ihtiyaç 
duyduğu birlik, beraberlik bozulur. Toplumun huzuru 
tehlikeye girer. Bizim adımıza karar veren yönetmeye ve 
yönlendirmeye kalkanlar drama oyuncularıdır. Savur-
ganlığı, bencilliği, zulmü ve diğer kötülükleri besleyen 
ortamda yüksek değerler aşınır.

Bununla ilgili olarak, INDEPENDENT Türkçe 28 
Aralık 2020 Haberinde: Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde 
geçimini kağıt toplayarak sağlamaya çalışan Hakan Efe 
gibi.. Hakan Efe iki kez Kamu Seçme Sınavı’nda (KPSS) 
Türkiye derecesine girmiştir. Aslında bu Efe’nin ilk başa-
rısı değildir. Antalya’da fen lisesi mezunu olduktan sonra 
2015 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesini 
kazanmıştır. Maddi imkânsızlıklar içinde okuyamamış-
tır. Efe, 2018 yılındaki Türkiye 13. Derecesi ile Marmara 
Üniversitesi’ne memur olarak atanmıştır. Fakat burada iş 
yapmayan amirlerini şikâyet edince sürülür. Bunun üze-
rine, “memuriyetiniz sizin olsun” diyerek istifa etmiştir. 
Antalya sokaklarında çek-çek diye tabir edilen bir araba 
ile topladığı kâğıtları satarak geçimini sağlamaya çalışır. 
2 yıl sonra 2 kitapla 1,5 ay çalışarak son girdiği KPSS’ de 
Türkiye 25.’si olur. Memuriyetine tekrar geri dönecektir. 

Fakat bundan sonra tavrının “etliye-sütlüye karışmadan 
işime bakacağım” demesi, herkesin önemle üzerinde dü-
şünmesi gereken acı bir tablodur.

Birçok kişi gibi maalesef kendimizde israf oluyoruz! 
Bu kısır döngü nesilden nesile sirayet ediyor. Eğer inan-
dığımız hayatı gerçekleştirecek gayreti göstermezsek 
kendi kendimize yazık etmiş oluruz. Bu dünyayı bir kere 
yaşıyoruz. Tekrarı yok bunun!

 Bu illetten kurtulabilmek için, insan israfından cid-
di biçimde kaçınmak gerekir. Bundan dolayı, toplumun 
bilinçlenmesi amacıyla ve çalışma hayatına katkı sloga-
nı ile kurulan, Üyesi olduğum Mobbing Eğitim Yardım 
Araştırma Derneği MEYAD Kurucusu ve Başkanı İsmail 
AKĞÜN önderliğinde uzun yıllardır topluma, ülkemize 
hizmet verilmektedir. Bu sadece insan hak ve özgürlük-
lerinin ihlali değil, insan onurunun, kişilik haklarının ve 
Anayasal çalışma haklarının ihlalidir. Hep birlikte buna 
dur demek zorundayız.

İNSAN İSRAFI ÜZERİNE
BİR PORTRE
Seyhan ARIKAN 
MEYAD Üyesi
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Mobbing uygulayanlar suç olduğunu bilerek neden 
bir diğerine kötü davranıyorlar? Çünkü kötü davranmak 
ve diğerini üzmekle beslenerek güç elde etmeye çalışıyor-
lar. 

Bu “kişilik bozukluğu” olanlar, yaptıkları eziyetin or-
taya çıkacağını bilmiyorlar mı? Kendilerini o kadar güçlü 
görüyorlar ki, taciz ettikleri kişilerin ses çıkaramayacak-
larını düşünüyorlar.

Mobbing kurumları içeriden kemiren kurt gibidir.
Mobbing uygulayanlar kişisel egolarını ve hastalıklı 

ruhlarını tatmin etmek için birey, aile, kuruluş ve toplu-
ma çok zarar veriyorlar. Her durumda maliyet çok yük-
sek oluyor. Mobbingçiler kurumu içeriden kemiren bir 
kurt gibi. 

Mobbing kötülüğün dışa vurumu. Mobbing yapan 
kişi adeta haykırıyor “ben kötüyüm, ben kötüyüm” di-
yor. Kim duyuyor? Mobbing gören. Kim alkışlıyor? 
Mobbingçi yandaşları. 

Mobbingçi hasta ruhlar bazen direkt kendileri zul-
metmiyor. Durum, olay ve kişileri aracı olarak kul-
lanıp zulümlerini devam ettiriyorlar. Örne-
ğin eğitim kurumlarında öğrenci 

veya velileri kullanarak diğeri hakkında asılsız şikayetler-
de bulundurup taciz ettikleri kişilere bir gol daha atmak 
istiyorlar.

Veya yanlarında şahitleri ile mizansen hazırlayıp tu-
zak kuruyorlar. Olmayacak bir sebepten sizi suçlayıp, sa-
kin davranmadığınız taktirde hakaret ettiğinizi belirtip 
kendilerini haklı çıkarmak istiyorlar. 

Mobbinge Maruz Kalındığında Ne Yapmalı?
Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı’nın “İşyerlerin-

de Mobbing Bilgilendirme Rehberi” nde 
Bireysel mücadele önerilerinde; 
“1- İşyerlerinde psikolojik tacize maruz kaldığını dü-

şünen kişi öncelikle içinde bulunduğu durumu sağlıklı 
bir şekilde değerlendirmelidir.

MOBİNG KURTLARINA KARŞI 4 D 

Öğr. Gör. Tümay MERCAN
MEYAD Üyesi
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2- Kişi yaşanılan sürecin işyerinde psikolojik taciz ol-
duğu yönünde kanaate varırsa aşağıda belirtilen hususla-
ra dikkat etmelidir.

• Kişi, öncelikle çatışmadan kaçınılmalı ve sakin ol-
maya gayret etmelidir.

• Psikolojik taciz üst yönetim tarafından gerçekleşti-
rilmiyorsa konuyu üst yönetime uygun bir şekilde ilet-
melidir.

• Psikolojik tacize uğradığını kanıtlayacak yazışma, 
not, mesaj, e-posta gibi bilgi ve belgeleri saklamalıdır.

• Yaşanılan psikolojik taciz sürecine ilişkin günlük 
tutmalıdır.

• Yaşanılan sürece şahit olan/ olabilecek çalışma arka-
daşları ile görüşmelidir.

• Kişi, üyesi olduğu sendikadan destek talep etmelidir.
• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın İletişim 

Merkezi Alo 170’i arayarak, işyerlerinde psikolojik taciz 
konusunda uzman psikologlardan destek almalıdır.

• Kişi, ihtiyaç duyduğunda tıbbi ve hukuki destek al-
malıdır.

• İşyerlerinde psikolojik tacize maruz kalan kişi soru-
nu işyerinde çözemediği takdirde konuyu yargıya taşıma-
lıdır.” denmekte.

4 D YE DİKKAT 
Mobbinge maruz kalındığında dikkatli, disiplinli ol-

mak, dik durabilmek, duygusal dayanıklılığınızı artırabil-
mek (4D)  önem taşıyor. 

Bir diğer önemli nokta sakin olmak, güçlü yanlarınızı 
düşünmek, hakkınızı öğrenmek,  daima kurallara uygun 
iş yapmak, nezaketi ve soğukkanlılığı elden bırakmamak. 

İş ortamında arada bir doğru yerde ve zamanda, laf 
arasında uygun kişilerle başka yerlerde görülen mobbing 
vakarından, cezalarından, mobbing yapanların sonların-
dan bahsetmek de faydalı olacaktır. 

Sözün özü; Ne kötüler biter, ne de kötülük. Mobbing 
kurtlarına ve şakşakçılarına karşı, dikkatli, disiplinli ol-
mak, dik durabilmek, duygusal dayanıklılığınızı artırabil-
mek yani 4D’ yi uygulamak gerekiyor. 
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İşyerinde psikolojik taciz olarak da nitelendirilen 
mobbing konusunda iç hukuk düzenlemelerinin yanın-
da, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin taraf olduğu ve usu-
lüne uygun olarak yürürlüğe koyduğu uluslararası söz-
leşmeler de mevcuttur.  

Anayasanın 90. maddesinin 5. fıkrası gereğince usu-
lüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası andlaşmalar 
kanun hükmündedir ve bunlar hakkında Anayasaya ay-
kırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. 
Hatta usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve 
özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanun-
ların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle 
çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hü-

kümlerinin esas alınması gerekir. Bu nedenle mobbingin 
önlenmesine yönelik üye devletlere yükümlülük yükle-
yen uluslararası sözleşmelerin bilinmesinde yarar vardır. 
Bu sözleşmeleri şu şekilde sıralayabiliriz;

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi:
Sözleşmesinin 3. Maddesi gereğince Hiç kimse işken-

ceye veya insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele veya 
cezaya tabi tutulamaz. Yine 8. Maddesi gereğince; Her-
kes özel ve aile hayatına, konutuna ve yazışmasına saygı 
gösterilmesi hakkına sahiptir. Bu hakkın kullanılmasına 
bir kamu makamının müdahalesi, ancak müdahalenin 
yasayla öngörülmüş ve demokratik bir toplumda ulusal 

MOBBİNGİN ÖNLENMESİNE 
YÖNELİK ÜLKEMİZİN TARAF 
OLDUĞU ULUSLARARASI 
SÖZLEŞMELER
 Av. Sibel MADEN
MEYAD Üyesi
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güvenlik, kamu güvenliği, ülkenin ekonomik refahı, dü-
zenin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın 
veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin 
korunması için gerekli bir tedbir olması durumunda söz 
konusu olabilir.

 Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)  kapsamında 
kabul edilen İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Orta-
mına İlişkin 155 Numaralı Sözleşme:

Sözleşmenin 3. Maddesi gereğince Sağlık terimi, işle 
bağlantısı açısından, sadece hastalık veya sakatlığın bu-
lunmaması halini değil, aynı zamanda, çalışma sırasında-
ki hijyen ve güvenlik ile doğrudan ilişkili olarak sağlığı 
etkileyen fiziksel ve zihinsel unsurları da kapsar.

187 Nolu Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)  kapsa-
mında kabul edilen İş Sağlığını ve Güvenliğini Geliştirme 
Çerçeve  Sözleşme:

Sözleşmenin 2/2. Maddesi gereğince Her üye, Ulus-
lararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) iş sağlığı ve güvenli-
ğini geliştirme çerçevesi ile ilgili belgelerinde belirlenen 
ilkeleri dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği konusunda 
ulusal sistem ve ulusal programlar aracılığıyla, aşamalı 
olarak, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı tesis etmeye 
yönelik etkin tedbirler alacaktır.

BM Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası 
Sözleşme:

Sözleşmenin 7. Maddesi gereğince Hiç kimse işken-
ceye ya da zalimane, insanlık dışı ya da küçük düşürücü 
muamele ya da cezalandırmaya maruz bırakılamaz. Özel-
likle, hiç kimse kendi özgür rızası olmadan tıbbi ya da 
bilimsel deneylere tabi tutulamaz. Yine sözleşmenin 17. 

Maddesi gereğince Hiç kimsenin özel hayatına, ailesine, 
evine ya da haberleşmesine keyfi ya da yasadışı olarak 
müdahale edilemez; hiç kimsenin şeref ve itibarına ya-
sal olmayan tecavüzlerde bulunulamaz. Herkesin, bu gibi 
müdahalelere ya da tecavüzlere karşı yasalarca korunma 
hakkı vardır. 

BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslara-
rası Sözleşmesi:

Sözleşmenin 7. Maddesi gereğince Bu Sözleşmeye 
Taraf Devletler, herkesin adil ve elverişli çalışma koşul-
larından yararlanmak hakkını kabul ederler. Yine sözleş-
menin 12/1. Maddesinde “Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, 
herkesin, ulaşılabilecek en yüksek fiziksel ve zihinsel sağ-
lık standardına sahip olma hakkını kabul ederler.

Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı:
Sözleşmenin 26. Maddesi gereğince Akit Taraflar, tüm 

çalışanların onurlu çalışma haklarının etkili bir biçimde 
kullanılmasını sağlamak amacıyla işverenlerin ve çalı-
şanların örgütlerine danışarak, 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; çalışanların birey olarak işyerin-
de ya da işle bağlantılı olarak maruz kaldıkları kınanıla-
cak ya da açıkça olumsuz ya da suç oluşturan, yinelenen 
eylemler konusunda bilinçlenmesi, bilgilenmesi ve bun-
ların engellenmesini desteklemeyi ve çalışanları bu tür 
davranışlardan korumaya yönelik tüm uygun önlemleri 
almayı taahhüt ederler.

Ülkemizin taraf olduğu ve usulüne uygun olarak yü-
rürlüğe koyduğu bu uluslarara-
sı sözleşmelerle yükümlülük al-
tına girmiş olan devletimizin ve 
kamu kurumlarının mobbing 
ile mücadele kapsamındaki her 
türlü yükümlülüklerini yerine 
getirmesi beklenir.  Kamu ve 
özel sektör ayrımı yapılmaksı-
zın tüm çalışan ve işverenlerin 
bu konuda bilinçlendirilmesi,  
mobbingi önlemeye yönelik 
zamanında ve etkili tedbirlerin 
alınması, mağdurlara hukuki 
ve psikolojik destek sağlanma-
sı, mobbing uygulayıcılarına da 
caydırıcı yaptırım uygulanması 
gerekmektedir.
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Günümüzde sıkça duyar olduğumuz 
“duygusal taciz” anlamına gelen Mob-
bing kavramı, ilk olarak 1984’de İs-
veç’de “İş Hayatında Güvenlik ve 
Sağlık” konulu bir raporda Heinz 
Leynmann tarafından ortaya 
atılmış bir kavramdır.

Türkçede işyerinde uygula-
nan “zorbalık, duygusal taciz ya 
da yıldırma” sözcükleriyle ad-
landırılan “mobbing”, özellikle 
hiyerarşik yapılanmış gruplarda 
ve kontrolün zayıf olduğu örgüt-
lerde, gücü elinde bulunduran ki-
şinin ya da grubun, diğerlerine ruhsal 
yollar kullanılarak, uzun süreli sistemli 
baskı uygulaması, duygusal saldırı ve yıprat-
ma yaratması olarak tanımlanmaktadır.

Bir sorunu çözmenin en iyi yolu, konu hakkında bil-
gi sahibi olmak ve sorun ortaya çıkmadan önce, sorunu 
çözmektir.

Ne yapılabilir? Bunun için öncelikle; Mobbing nedir? 
Niçin yapılır? Kim yapar? Amacı nedir? Sonuçları neler-
dir? Kendinizin, diğer çalışanların ve yöneticinin örgüte 
ilişkin metaforu nasıldır? Bu konularda bilgi sahibi ol-
mak gerekir.

Örgütler vizyon ve misyonlarını net bir şekilde ta-
nımlamalı ve ortaya koymalıdır

Örgüt kültürü oluşturulmalıdır.
Görev ve sorumluluklar net biçimde tanımlanmalıdır.
Örgütün etik ilkeleri olmalı ve insana değer verilme-

lidir.
Disiplin kuralları adil uygulanmalıdır. Her kurumda; 

(tıpkı İş Güvenliği ve Sağlığı birimi her işyerinde oluştu-
rulduğu gibi), Mobbing Birimi oluşturulmalıdır.

 Her kurumdan en az 1 kişinin Mobbing Eğitimi al-
ması zorunlu tutulmalı, bu kişi kurumun Mobbing Uz-
manı ya da Danışmanı olmalıdır. Kurumda mobbinge 

uğradığını düşünen insanlar bu yaşadığım 
mobbing midir? Değil midir? Mobbin-

gse ne yapmalıyım? Gibi hususlarda 
kurumdaki ilgili kişiden yardım 

yönlendirme ve öneri almalı, 
yazılı şikayet başvurusunu ilk 
olarak kurumda görevlendiri-
len bu Mobbing Uzmanı kişiye 
yapmalıdır. Bu Uzman ya da 
danışmanın görevleri arasında 
ara buluculuk da olabilir. Amaç 

birbirini şikayet eden, mobbingi 
farklı şekillerde kullanmaya açık 

hale getirecek bir sistem oluştur-
mak değildir. Aksine mobbing başla-

dığı anda, oluştuğu aşamada, süreklilik 
kazanmadan ve bireye olumsuz etkileri ruh 

ve beden sağlığını hatta ailesini etkilemeden önce 
anında kurum içinde eritilebilir bir sisteme gidilmesidir. 
(Adeta koruyucu hekimlik gibi).

 Kurum içi eğitimler de zorunlu düzenlenmelidir.
 Aslında bu sistem mobbingin etkilerini minimuma 

indirmek, kurum içinde “İç Denetim” oluşturmak amaçlı 
bir uygulama olacaktır. Böyle bir mekanizmanın içinde; 
hem üstler hem astlar ve eşitler mobbing uygulama key-
fiyetinden uzaklaşmış olurlar. Bir nevi caydırıcı bir me-
kanizma her kurumun içinde kurulmuş olur diye düşü-
nüyorum.

 İyi ki MEYAD ailesinin bir üyesiyim. MEYAD “Top-
lumsal Bilinçlenme, Toplumsal Uzlaşı ve Çalışma Haya-
tına Katkı İçin Çalışıyoruz” sloganı çok hoşuma gidiyor. 
Ben MEYAD sayesinde hem çok bilinçlendim, hem hak-
larımı daha iyi öğrenme fırsatı buldum hem de başkala-
rının mobbinge uğramaması için çorbada tuzum olabilir 
belki düşüncesiyle faaliyetlerin içinde yer almak beni 
daha güçlü ve iyi hissettiriyor. Bir mobbing mağdurunun 
gözünden mobbingi ve önerilerimi, duygu ve düşüncele-
rimi bu şekilde ifade edebilirim. 

*yaralanılan kaynaklar: http://www.psikiyatri.org.tr.

İŞYERLERİNDE MOBBİNGİN 
ÖNLENMESİNE YÖNELİK 
ÖNERİLER
Aslıhan ŞAHİN
Öğretmen/MEYAD Üyesi
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İnsanoğlunun dünyaya gelişinden beridir yapmadığı 
eziyet, yaşamadığı zulüm kalmamıştır. İki kardeş olan 
Kabil ve Habil hikâyesini hepimiz biliriz. O öyle bir hikâ-
yedir ki gereksizce bir cana kıyım yapmış olan Kabil’in 
çaresizliğini, zayıflığını görürsünüz.  Kıyılan cana ne ya-
pacağına bilemez dolaşırken karga yardımına yetişmiş-
tir. Öyle hayıflanmış ki; şu karga kadar dahi olamadım. 
Defin işlemini akıl edemedim diye düşünmüştür. Bir 
Cana zarar verdiğini unutmuş da defni akıl edemediğine 
yanmıştır! Ne yaptığının farkına varmış, ne de sonucunu 
görmüştür. Sadece kendince aklını kullanamadığını fark 
ettiğini zannetmiştir.

 Vah ki ne vah!...
Günümüzde de çok farklı mı sanki? İnsanlık özel ha-

yatta ayrı, iş hayatında ayrı, sokakta ayrı, her yerde ve her 
zaman da neyi, ne için yaptığını bilmeden düşünmeden 
hareketlerde bulunarak pişmanlıklar yaşamakta ancak, iş 
işten geçmiş olmaktadır. Ne ister ki bu insan denilen var-
lık sınırlı ömründe? Ne bekler ki insanlıktan çıkar? Eşi 
öldüren koca, çocuklarını boğazlayan anne, anne baba-
sını öldüren çocuk vs. sadece birbirlerine zarar vermekle 
yetinmez bu vahşi varlık diğer canlılara da bulaşır. Hiç 
düşündünüz mü dışarıya çıkarken en çok neden korkar-

sınız? Hangi canlıdan çekinirsiniz, biraz yakınınızda his-
setseniz, hangi varlık size korku salar?

İnsanın kendi elleri ile ürettiği kaos ortamında, yine 
hemcinslerine uyguladığı şiddet her geçen gün çeşitlene-
rek artış göstermektedir! İşyerinde görülen ve son zaman-
ların vebası şeklinde nitelendirilen çalışma hayatındaki 
şiddet çeşidi,  Mobbing/yıldırma, odak noktası olmaya 
başlamıştır. İşyerinde ki şiddeti; amirdir yapar! Patron-
dur o ne derse o olur! Dayısı var hakkı gibi düşüncelerin 
normalleşmesi sonucunda artış göstermektedir. Görevle-
rini hakkını vererek yapmakta olanlar;  kendi haklarını 
neden kullanmaktan kaçınmaktadırlar? Çalışanlar neden 
birlikte hareket edememektedirler? Beladan kaçış neden-
dir? Haksızlıklara neden dur denilememektedir?

İnanmalıyız ki! bu gibi sorulara cevap bulmakla çö-
züme ulaşılabilecektir. Çalışan birlikteliği ile düzelmeler 
başlayacaktır. Hata yapanlar daha dikkatli olacaktır. Ha-
tasını fark etmeyenler farkına varacaktır. Hangi kadro da 
veya makamda olursa olsun, çalışma kurallarına uymak 
zorunda kalacaktır. İşte Mobbing/yıldırma kavramının 
önemi bu nedenle önem kazanmaktadır. Mobbinge HA-
YIR, insanlığa EVET.

VAH Kİ NE VAH!

Zahide ÇAKIR
MEYAD YKÜ / Sayman
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Virüs salgını, ülkelerin bir çok alandaki yatırımları-
nı ötelemeye veya yeniden düşünmeye yönlendirirken, 
salgın sonrası eğitimden, savunmaya, lojistiğe,t arımdan 
ulaştırmaya kadar bir çok alanda yeni yönetim ve yön-
temlerin uygulanmasına yol açacağı görülmektedir. 

Ülkeler bunları yapabilmek için ihtiyaç duyacakları 
en önemli kaynak ise ülke bütünlüğü içinde bunu yapa-
bilmek istemeleridir. 

Virüs salgını insanlara şunu göstermiştir ki yaşamak 
için ideoloji , farklı düşünme çatışmaları kendilerini kur-
tarmamakta ancak ve ancak çözüm ürettikleri takdirde 
kendilerinin yaşayabileceğidir. 

Yeni dünya virüs salgını sonrası şekillenmeye başlar-
ken ülkelerin birinici önceliği kendi başlarına yetine bil-
me güçlerini tekrar kazanmalarına bağlı olduğudur. 

Bu nedenle ülkeler dışa bağımlı olmaktan çok kendi 
ihtiyaçları kadar üreten ve kendi sınırları içinde yaşaya-
bilme, varlıklarının devamlılıklarını ön plana alacakları 
bir üretim sistemine döneceklerdir. 

Ülkeler bunun için neler yapmalıdır; 
Eğitim sistemi, bunun en temel ayağını oluşturmak-

ta olup, bir çok ülkede bilim insanı yetiştirmenin temeli 
olan 

Fen Edebiyat Fakültelerinin gerçek kimliği ile etkin 
hale getirilmesi ve AR-GE Üniversitelerine ihtiyaç duyul-
ması gerektiğidir.

Bunun temeli ise ortaöğretimde atılmalı ve AR-GE 
Ortaokulları oluşturulmalıdır. 

Ortaokulları bitiren öğrencilerin yönlendirmeleri ile 
oluşturulacak, üretim sistemleri içinde olan AR-GE Mes-

PANDEMİ SONRASI
YAPILMASI GEREKENLER VE 
GÜÇLÜ ÜLKE OLMAK 
Dr. Mehmet BOZKUŞ
MEYAD Denetleme Kurulu Üyesi
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lek Liselerine geçişlerinin sağlanması ,üretim ve sanayi 
organize bölgeleri ile beraber çalışmaların yürütülmesi 
gerekliliğidir. 

Sosyal alandaki eğitim sisteminde de yine aynı şekilde 
sistem izlenmesi gerekliliğidir. 

Yaşanan virüs salgının bütün bilim ve ilim dallarının 
birlikte çalışması gerektiğini ortaya çıkarmış, bir ortak 
akıl ekseninde hareket etme zorunluluğu getirmiştir. 

Yeni Dünya düzeninde ,ülkelerin gücünü etki alanı, 
ilgi alanı ve geri besleme alanındaki gücü belirleyici un-
surları için EĞİTİM,BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ, TARIM 
gücüne sahip olmaları gerekir. Ancak bunları yapabilmek 
için; 

Biyolojik Teknoloji ve Savaş Gücüne sahip olmak 
Kimyasal Teknoloji ve Savaş Gücüne Sahip olmak 
Teknolojik yatırımlar ile Dijital Sağlık ve Yapay zeka 

teknolojilerinin en çok ihtiyaç duyduğu yazılım ve kodla-
ma teknolojilerine sahip olma gücü 

Tarımsal üretim ve kaynakları kullanma
Suyu yönetme ve su gücü
İlim ,bilim akıl ile beraber değerli insan kaynağını en 

iyi kullanmak 
Önümüzdeki dönem fosil enerjiye bağlı ekonomi 

dönemi olmadığı görülmektedir.Bunun yerini alternatif 
enerji kaynakları ve teknolojileri alacaktır. 

İnsanların kullandığı bilgisayar, diz üstü bilgisayar ve 
cep telefonları ile internet üzerinden takip edildiği,bütün 
özelliklerinin öğrenildiği,veri kayıtlarının oluşturulduğu 
bu gün için artık geçmiş dönem olarak anlatılacak ve yeni 
dönem dijital cipli dönemin başladığı yeni dönem olarak 
devam edecektir. 

Hangi ülke bunlarla ilgili yatırımlarını yapar ve üret-
meye başlar ise etki,ilgi ,geri besleme ile , ülkelerin yöne-
timlerinde etkin olacak ve yeni dünya güçleri olacaklar-
dır. 

Dünya virüs salgını ile uğraşırken her türlü çekişme 
ve kaos ortamını yöneten ülkelerin hala bundan vazgeç-
mediklerini görmemiz ve etrafımızdaki gelişmelerin de-
vam ettiğini bilmemiz gerektiğidir. 

Dünün küresel güçlerinin bundan asla vazgeçmeye-
cekleri görülmektedir. Terör devletine ve terör örgütleri-
ne destek verenlerin hedefindeki ülke olarak dün bütün 
planlarını bozan ülke olan Türkiye karşı, 

Bugünde IMF ve Dünya Bankası üzerinden salgın 
sonrası ele geçirmeyi hedefledikleri ülkeleri finasal sis-
tem üzerinden borçlandırarak tamamen ele geçirme 
planlarının devam etttiğidir. 
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Hayatınızda mobbing yaşadığınızı düşünmekle bir-
likte fiziksel ve psikolojik bakış açınızın olumsuz yönde 
etkilendiğini de düşünüyorsanız bu yazımız tam da size 
göre! Yalnız değilsiniz, mobbing birçok kişide; iş yerinde, 
çevrenizde ve hatta sosyal mecralarda da yaşanabilmek-
tedir.

Mobbing kavramı on dokuzuncu yüzyılda bir biyo-
log tarafından kuş sürüsündeki saldırgan olan kuşun, 
yuvasını korumaya çalışan kuşa karşı davranışlarını 
gözlemlenmesiyle başlamıştır. Ardından, Konrad Lo-
renz adlı biyoloğun 1960’ların sonlarında, küçük bir kuş 
grubununda zayıf ve çaresiz olan kuşun su ve yemekten 
uzaklaştırmaklarıyla birlikte onu fiziksel saldırılarıyla 
öldürmesini mobbing olarak nitelendirmiştir. Mobbing, 
iş yerinizde yaşadığınız bir çatışmanın ardından haftalar 
ve aylar geçtikten sonra ortaya çıkmaktadır. Leymann, 
mobbing davranım örüntüsünü beş gruba ayırarak özet-
lemiştir: Mobbing’in kurban kişinin iletişim kurduk-
larıyla, sosyal bağlantıda oldukları, iş ortamındakiler-

le, sağlık durumuyla ve kişiye iftira atılması hali olarak 
kategorilendirmektedir. Uluslararası Çalışma Örgütü 
(ILO)’nün karşılaştığı en önemli problemlerden birisi de 
iş ortamında mobbing yaşanması olarak kaydetmektedir. 
Dünya çapında yapılan çalışmaya katılım gösteren 16517 
kişiye uygulanan ölçeklerin neticesinde, katılımcıların 
%64’ü hayatında mobbingi bir kere de olsa yaşadığı kay-
dedilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nun raporları-
na göre, Brezilya’da çalışanların %39.5’nin, Bulgaristan’da 
%32.2’sinin, Güney Afrika’da %52’si; bu verilerin çalış-
ma ortamında, kamu sektöründe %60.1’ini kapsamakla 
birlikte; Tayland’da %47.7’sinin, Lübnan’da %40.9’nun ve 
Avusturalya’da %67’sinin mobbinge maruz kaldığı kay-
dedilmiştir. Araştırmaların sonucuna göre, kadınlar er-
keklere kıyasen daha çok mobbinge maruz kalmaktadır. 
İş yaşamında, çalışma gruplarında özellikle; hemşireler 
ve diğer sağlık çalışanları, taksi ve otobüs taşıt sürücü-
leri, kasiyerler ve güvenlik görevlileri daha çok mob-
binge uğramaktadır. 2000 yılında Türkiye’de yapılan bir 

Psikolojik Bakış Açısıyla
Mobbing
Uzm. Psk Ayşe Nur ŞEN
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çalışmada hemşireler, asistan doktorlar, banka ve sigorta 
acentesi çalışanları ve çalışma hayatındaki yöneticilerin 
yüksek oranda mobbing riski taşımaktadır. Yine Türki-
ye’de kamu alanında yapılan bir çalışma sonucunda, %66 
oranında mobbingin çalışma yapılan kamu sektöründe 
yaygın olduğu raporlara geçmiştir. Bunun alt yapısında 
ise, çalışmanın yapıldığı iş yerinde aşırı hiyerarşik bir ya-
pılanmada olup, geleneksel bir yönetim sistemiyle birlik-
te erkeklerin hegomanyasında olması, sebepler arasında 
görülmektedir. Leyman’nın klinik gözlemleri sonucunda, 
iş yerinde mobbinge maruz kalanların özelliklerini şu 
şekilde belirtmiştir: psikosomatik semptomlar, yardıma 
ihtiyaç duymak, sosyal ortamda uyumsuzluk, öfke, kay-
gı ve umutsuzluk olarak nitelendirmiştir. Bu özellikle-
rin yanı sıra, mobbinge maruz kalmanın intihara doğru 
sürükleneceğini de belirtmektedir. Çeşitli çalışmalarda 
görülmüştür ki tacizde bulunan kişilerin narsistik özel-
likleri yansıttığı görülmüştür: Bu bireyler, insanlara gü-
ven duyamamakta, zor ilişki kurmakta olup insanlar arası 
ilişkilerde daha kışkırtıcı oldukları görülmektedir. Aidi-
yet ve var olmaları için de kontrol ve güç kavramlarının 
saldırganlıkla sağlanabileceğini ve var olabileceklerini 
düşünmektedirler.

Cinsel tacizin kendilik değerinin düşmesi, tecavüze 
uğrama korkusu, kaygı, depresyon, baş ağrısı, kilo kaybı, 
cinsel işlev bozukluğuna, suçluluk duyma, öz güveninin 
düşmesi, kendisini güvende hissetmeme, iş yerinde yal-
nız olma/izole olma, alkol ve sigara kullanımına yönelim, 
öfke, ağlama nöbetleri, kendisine öz saygısını yitirme ve 
utanç duygu ve davranım örüntüleriyle açığa çıkmaktadır.

Psikoterapi odalarında deneyimlere göre, bireyin iş 
yerinde yaşanan mobbing durumundan ötürü TSSB- 
Travma Sonrası Stres Bozukluğu, OKB- Obsesif Kom-
pulsif Bozukluğu, Anksiyete Bozukluğu, Panik Atak, 

Depresyon, Cinsel Bozukluklar gibi psikopatolojik tanı 
ve semptomlar ortaya çıkmaktadır. Mobbing uygulayan-
ların, kişilik örüntüleri önemli etken faktörler arasında 
yer almaktadır. Bu kişiler, çocukluklarında iyi muamele 
göremediği; bundan dolayı kişilik sorunları veya patolo-
jik boyuta kadar varmakla birlikte, aile bireylerinde de ki-
şilik sorunları veya patolojik tanı aldıkları görülmektedir.

Yine yapılan çalışmalarda görülmüştür ki, koroner 
kalp hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları, yüksek 
tansiyon, gerginlik, depresyon gibi rahatsızlıkların ya-
şanması; iş tatminsizliği, zorlu çalışma şartlarının olu-
şumundan kaynaklanmaktadır. Bu durumda yaşanılan 
mobbingin şiddet derecesiyle intihara kadar eğilim gös-
terdiği kaydedilmiştir.

Son olarak mobbinge karşı nasıl gardımızı alabiliriz? 
Öncelikle durumunuzun farkına varmanız önemli. Size 
ne olduğunu ve nasıl bir durumla karşı karşıya kaldığını-
zı bilmek önemli. İkinci olarak da içinde bulunduğunuz 
durumu aşmak konusunda zorlanıyorsanız sizi rahatla-
tacak, duygu regülasyonunuzu(duygusal döngünüzü)
sağlayacak aktivite, ortam ve koşulları sağlayabilirsiniz: 
Örneğin, açık havada doğada yürüyüşe çıkmak(özellikle 
yeşil alanlarda), sevdiğiniz insanlara ulaşmak veya bu-
luşmak gibi, spor yapmak, sevdiğiniz bir program veya 
film seyretmek, size iyi gelecek, motivasyonunuzu sağ-
layacak müzik dinlemek, ev içi aktiviteler yapmak vb. 
size iyi gelebilir ve regülasyon sağlamanızla birlikte olay 
ve durumlara daha sağlıklı bir bakış açısı kazanacak ve 
problemlerinizle başa çıkma mekanizmaları da bu sayede 
geliştirmiş olacaksınız. Bütün bu önerilerin haricinde siz-
de bir şeyler hala yolunda gitmiyorsa psikologa danışma-
nız ve sorunlarınıza ışık tutmanız beden ve ruh sağlığınız 
açısından önem arz edecektir.
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SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI
Av.Abdullah POLAT
MEYAD Üyesi 

Sağlıkta şiddeti önleme amacıyla “Sağlık Hizmetleri 
Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi” 15.04.2020 tarihinde TBMM’de kabul edilerek 
kanunlaştırıldı. Söz konusu kanun maddesinin detay-
ları ile inceleyecek olursak; öncelikle bu kanun kapsa-
mı kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev 
yapan personele karşı görevleri sebebiyle işlenen kasten 
yaralama, tehdit, hakaret, görevi yaptırmamak için diren-
me suçlarına karşı hukuki olarak verilecek cezanın cay-
dırıcılığını artırarak “Sağlıkta Şiddet” oranın azaltılması 
hedeflenmiştir.  Caydırıcılık kelimesini özellikle kullan-
mamızın sebebi ise bu kanun maddesi ile birlikte işlenen 
suça istinaden ceza yaptırımın ciddi manada arttığını 
görmemizden kaynaklanıyor. 

Kanun kapsamı öncesinde kasten yaralama, tehdit, 
hakaret, görevi yaptırmamak için direnme suçlarına kar-

şı karar makamı sadece “Kamu Görevlisine Karşı İşlenen 
Suç” olması münasebetiyle yarı oranınında artırırken 
artık bunun üzerine “Kamu Görevlisinin Sağlık Persone-
li” olması durumunda “yarı oranında” bir kez daha ceza 
artırımına gidecektir. Örneğin, şiddet sonucu yapılan 
yargılamada temel ceza 2 yıl olarak belirlenir ise sağlık 
personeli ve yardımcı sağlık personeline karşı görevi ne-
deniyle işlenmiş olduğundan yarı oranında arttırılarak 
temel cezaya 1 yıl eklenecektir. Böylece kamu görevi ne-
deniyle işlendiği göz önüne alınarak ikinci kez yarı ora-
nında artırılarak 1 yıl daha eklenecek ve böylece ceza  4 
yıl hapis cezası olarak belirlenecektir. Bu durumda kişinin 
cezaevinde hapis yatması kuvvetle muhtemel olacaktır.  

Kaldıki görünen ve daha önceki yaşadığımız tecrü-
beler “Sağlıkta Şiddet” davalarında sadece tek bir suç ile 
dava açılmadığını bilmekteyiz. Sağlık personelini darp 
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eden biri aynı zamanda bu fiili işlerken sağlık persone-
line hakaret, tehdit ve görevi yaptırmamak için direnme 
suçlarını da birlikte işleyip birden çok suçlardan dolayı 
yargılanmasının yapıldığı defalarca karşılaştığımız du-
rumdur. Evveliyatında bu suçları işleyenler ifade ver-
dikten sonra ellerini kollarını sallayarak çıkarken bu ta-
rihten sonra bu durum pek de mümkün olamayacaktır. 
Zira verdiğimiz örnekte sadece “Kasten Yaralama Suçu” 
nedeniyle 48 ay hapis cezası alan kişi aynı zamanda haka-
ret, tehdit ve görevi yaptırmamak için direnme suçların-
dan da yargılanan birinin cezası her bir suçtan ayrı ayrı 
yargılanıp tüm suçlardan cezalar yarı oranda artırılarak 
toplam ceza verilecektir. Yukarıdaki örneğimiz ile devam 
edecek olursak; 48 ay ceza alan kişi, kamu görevlisine kar-
şı görevinden dolayı hakaret suçunun işlenmesi halinde 
cezanın alt sınırının bir yıldan az olamayacağı için bunun 
üzerine yarı oran artırıldığı takdirde 18 ay hapis cezası, 
tehdit suçundan yine alt sınırdan ceza alan kişi yarı oran-
da artırımla 9 ay  hapis cezası, görevi yaptırmamak için 
direnme suçundan alt sınırdan ceza alan kişi yarı oranda 
artırılarak 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar 
verilecektir. Bu durumda kişinin toplam cezası ise 7 yıl  
gibi bir hapis cezası ile karşı karşıya kalması kuvvetle 
muhtemel olacaktır. Hal böyle olunca da bundan sonraki 
süreçte sağlık personelimize karşı şiddete başvuran kişi 

veya kişilerin tutuklu yargılanma ihtimali de bulunmak-
tadır.  Ayrıca kanun maddesine eklenen hüküm gereği 
ceza ertelenememesi de yine ceza yaptırımı açısından ve 
infaz hukukun uygulanması açısından oldukça caydırıcı 
olduğunu da unutmamak gerekir. 

Özellikle pandemi sürecinde kendi sağlığını ve hatta 
ailesinin sağlığını geri plana atıp bizler için 7/24 çalışan 
sağlık personellerimiz için bu düzenlemenin oldukça 
yerinde olduğunu düşünmekteyiz. Fedakarca görev  ya-
pan sağlık çalışanlarımıza karşı vefa borcumuz olduğunu 
unutmamız gerektiğini hatırlatırım. 
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Röportaj 1
Sizi Tanıyabilir miyiz?
Ben Emel K. 32 yaşındayım.  

Yüksekokul mezunuyum. Bekâr 
bir kadınım ve satış pazarlama 
alanında 7 yıl aynı firmada ça-
lıştım, 1 yıl önce ayrılıp yine bir 
firmada satış temsilcisi olarak 
görev yapıyorum.

Yaşadığınız Olayı Anlatır mısınız?
Satış pazarlama alanında sürekli dinamik olmak, po-

zitif olmak durumundasınız. Yani verilen satış hedefini 
sürekli olarak her ay realize etmek durumundasınız. Ben 
çalıştığım 7 yıl boyunca sürekli olarak satışlarımı istenil-
diği oranda realize ettim. Satış alanında sürekli olarak 
başarılı olmak ve aldığım eğitimler sonucu da çalıştığım 
firmadan terfi almayı bekliyordum. Yapılan bir toplantı-
da eski çalışanlardan seçilen yöneticiler oldu, ben seçil-
medim. Bunu sorguladığımda ‘’iyi bir satıcısın, iyi bir 
yönetici olacağın anlamına gelmez’’ cevabı aldım. Oysa 
bana daha önce yönetici olabileceğim, kendimi buna 
hazırlamam gerektiği ifade edilmişti, hem de üst düzey 
yöneticiler tarafından defalarca deklare edilmişti. Bunu 
irdeledim, araştırdım ve şöyle bir bilgi elde ettim; şu an 
ki yöneticim olan bölge müdürüm yönetim toplantısın-
da, benim olumsuz kişisel özelliklerine sahip olduğu-
mu, çalıştığım ekip arkadaşlarımla iletişim konusunda 
olumsuz davranışlarım olduğunu ifade ederek, bir ekibi 
yönetemeyeceğimi ifade edip yönetimi buna ikna etmiş 

ve firmada iyi satış yapan eleman olarak görevime devam 
etmeme karar verilmiş.

Siz Bu Durum Karşısında Neler Hissettiniz?
Ben çalışkan, insanlarla olumlu iletişim kurabilen, 

profesyonel olarak işini en iyi şekilde yapmaya çalışan bi-
riyim. Aslında bu suçlamaların mağduru hep ben oldum. 
Ekip arkadaşlarım ben iyi satış yapıp başarılı olduğum 
zaman beni düşman gibi görüp bana kötü davranıyorlar-
dı. Ben onlarla iletişim kurmaya çalıştıkça onlar benden 
uzak durmak, kendileri hep beraber hareket edip beni 
çemberin dışında bırakma davranışı sergiliyorlardı. On-
larla bunu aşmaya çalıştıkça daha da kötü davranmaya 
devam ediyorlar, moralimi bozacak şekilde hep beraber 
hareket ediyorlardı. Ben aslında haksızlığın üstüne hak-
sızlık edildiğini düşünerek kendimi iki kere mağdur his-
settim.

Neden Mağdur Olduğunuzu Daha Somut Olaylarla 
İfade Edebilir misiniz?

Sabahları ofise gidince tüm arkadaşlara selam veriyor-
dum, onlar cevap vermiyorlardı. Sabah çay içerken ortak 
olarak para toplayıp bir şeyler alınır, yenilirdi. Bana bunu 
hiç teklif etmezlerdi. Ofisteki arkadaşların doğum günle-
ri için programlar düzenlenir, kutlama yapılır fakat bana 
bunlardan bahsedilmezdi. Benim doğum günüm hiç so-
rulmadı, kutlanmadı ve görmezden gelindi. Arkadaşla-
rım sürekli olarak kendi aralarında konuşurken ‘’bazıları 
kendini bir şey sanıyor, aslında biz onun ne olduğunu iyi 
biliyoruz’’ gibi kötü ifadeler konuşup birbirleri ile konu-

MOBBİNG MAĞDURLARI İLE

RÖPORTAJLAR
Bu röportajlar, Mobbing Eğitim Yardım Araştırma 
Derneği (MEYAD) üyesi Dönüş Zeynep DİLAVER 

tarafından yapılmıştır.
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şuyorlar, beden dilleri ile sanki bu kişinin ben olduğu-
mu ifade ediyorlardı. Beni sabah ofiste görünce asla di-
yalog kurmak istemiyorlardı. Satış rakamları açıklanınca 
benim satış oranlarım hep en yüksek çıkardı ve bunun 
sonucunda beni hiç tebrik etmezlerdi. Maaş artı prim 
usulü olduğu için primlerimi düzenli olarak alırdım ve 
sonrasında arkadaşlarıma pasta ikram ederdim. İkram-
lar kabul edilmez, kimse yemek istemezdi. Sanki ortak 
karar alıp bana ona göre davranırlardı. Bölge müdürüm 
satışlarım iyi olduğu halde gün içinde beni arar ‘’ Emel 
geçen ay sattın sanma ki bu seni kurtarır bak bu ay sata-
mazsan işler değişir’’ derdi. Sattıkça daha fazla satmamı 
ister, bölgenin kotasının tutması için bana baskı yapardı. 
Benimle sürekli olarak olumsuz üslup ile konuşur, motive 
edici herhangi bir tavrı olmazdı. Ben kendi motivasyo-
numu korumak için sürekli olarak eğitimler alıp, kitaplar 
okurdum.

Siz Çözüm Olarak Neler Yaptınız?
Ben bu olumsuz durumlar karşısında çok etkilendim. 

Uzun zaman gözlemledim ve bu konuyu bölge müdürüne 
ifade ettim. Bölge müdürümde daha önce satış temsilci-
siydi, kısa süre önce yönetici olmuştu. Bu konuda beni 
suçladı. ‘’Neden o kadar kişi seni sevmez ki, bunu dü-
şünmelisin bence. Sen fazlaca kendi halindesin, kendini 
sorgula, kendinde bazı şeyleri değiştir. Bak ben yönetici 
oldum, ben daha hiçbir arkadaşımla sorun yaşamadım. 
Zaten böyle başarılı olduğum için yönetici oldum’’ de-
yince suçlandığımı hissettim. Konuyu bilen dertleştiğim 
arkadaşımın tavsiyesi ile psikiyatrik yardım almaya karar 
verdim. Çünkü hiç sebep yokken sürekli negatif tavırlar, 
problemlerin içine çekilmeye çalışılması, beni yoruyordu. 
Müdürümün de beni suçlaması sonucu işimi kaybetme 
kaygısı başladı. Sürekli kendimi sorgulamaya başladım ve 
psikolojik olarak yıprandığımı hissettim. İşimde de işlev 
kaybı yaşadım. Psikiyatrik destek aldım ve kendimce bu 
zararlardan kendimi korumaya çalıştım. Bu durum uzun 
zaman sürdü ve bir gün güzel bir gelişme oldu. Ben daha 
iyi imkânlara sahip bir firmadan iş teklifi aldım. Çok şü-

kür o günler artık geçmişte kal-
dı.

Röportaj 2
Sizi Tanıyabilir miyiz?
Ben Nurcan ŞAHİN, 62 ya-

şındayım. İlkokul mezunuyum. 
3 çocuk annesiyim. Yemekha-
nede çalıştım ve 11 yıl önce işçi 
statüsünde emekli oldum. 

Çalışmış İş Yerinde Yaşadığınız Olumsuz Olaylar 
Nelerdi?

Sabah saat 05:00 de işe gidip 17:00 kadar çalışıyordum. 
Vardiya sistemi vardı, akşam da işe gelen arkadaşlar vardı. 
Ben işi arkadaşlara devredip eve gidiyordum, evim işime 
bir dakika mesafedeydi. Evime gelip dinleneceğim zaman 
çoğunlukla telefon açarlar ‘’ gel bak neyi eksik yapmışsın, 
gel de yarım kalan işini tamamla öyle git ‘’derlerdi. Gidip 
neyi eksik yaptığıma bakınca çöpün ağzına poşeti takma-
mışsın, bu ekmekleri kesip tezgâhı temizlememişsin der-
lerdi. Bir defasında şefim eve geldiğimde beni aradı ve ‘’ 
Nurci sen ne zaman adam olacaksın, gel de ne yapmışsın 
bir bak bakalım’’ diyerek beni iş yerine çağırdı. Koşa koşa 
gittim ve bana çöpü sürükleyip götürdüğüm için leke kal-
dığını gösterip, yeri silmemi istedi. Elime bezleri aldım 
ve ağlayarak sildi. Kafam rahat olarak evime gelemezdim, 
neye kusur bulacaklar diye tedirgin olurdum. Bu durum 
çok sık oluyor evim yakın olduğu için beni geri çağırı-
yorlardı.

Bu Durumlar Karşısında Siz Neler Yaptınız?
Ben o iş yerinde 10 yıl kadar çalıştım. Bu süre için-

de çalıştığım müdürüm Fatma Hanım ile konuşmak is-
tedim. Kendisine işe ihtiyacım olduğunu, işimde titiz 
davrandığımı ancak kusurlarımın arandığını belirterek 
kaygılarımı ifade ettim. Bana ‘’ sen zaten yaşlısın, artık 
yaşlandın. Git evinde otur ya da işini adam gibi yap’’ dedi. 
Bu konuşmanın ardından beni bulaşık bölümüne verdi. 
Bulaşık bölümünden daha önce iki kişi çalışıyordu ve ben 
artk tek kişi olarak görevlendirildim. İki yıl boyunca böy-
le çalıştım, işe ihtiyacım vardı. Sonra bir gün yine Fatma 
Hanım işimi düzgün yapmadığım için bana ‘’ sen adam 
olmazsın, bu kafa ile de bir yerde çalışamazsın s……tir ol 
git ‘’ dedi. Ben konuyu eve gelince kızıma anlattım. Bizim 
iş yerinin sahibi ile konuşmaya gitti. Konuyu ayrıntılı ola-
rak patronumuza anlattı. Patronum beni ve Fatma Hanı-
mı çağırdı ‘’ bu ablam burada çalışacak ve siz kendisini iş-
ten kovmayacaksınız ‘’ dedi. Fatma Hanım bana iş yerine 
dönünce ‘’ sen bizi gammazladın, yıllarca süren dostluk 
bitti. Besle kargayı oysun gözünü ‘’ diyerek benimle ileti-
şim kurmamaya başladı. Ondan sonra ben emekli oldum 
ve tazminatımı alarak işten ayrıldım.

Sizin Bu Olaylar Sonrası Sağlığınız Etkilendi mi? 
Etkilenmez mi? Çok hasta olduğum zamanlar oldu 

ama işimi kaybetmemek için hastada olsam işe hep git-
tim. Zaten yıllık izin, fazla mesai parası hiç almadım. 
Dinlenmeye zamanım olmuyordu. Can sıkıntısı, moral 
bozukluğu sürekli başım ağrıyordu. Tansiyonum çıkıyor-
du sürekli acile gidiyordum. Evde moralim bozuk olu-
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yordu, sinirli öfkeli oluyordum. Hırsımı evde çocuklar-
dan çıkarıyordum. Ben hakkımı helal etmiyorum Allah 
sorsun.

Röportaj 3
Sizi Tanıyabilir miyiz?
Ben Sibel Y…30 yaşındayım. 

Evliyim. 15 yıldır kuaförlük 
mesleğini icra ediyorum.

Sibel Hanım İş Hayatında 
Ne Gibi Sorunlar Yaşadınız?

Bizim sektörde kendinizi 
kanıtlamanız çok önemlidir. İlk 

işe başladığım zaman bir şey bilmiyordum. Ustalarımız 
bizi sürekli olarak tartaklardı. Bir saç kesimi için müşte-
riyi hazırlamak konusunda eğer ki onların gördüğü hata 
varsa müşteri gittikten sonra tokat yerdim ben. Kendimi 
işime vermek, onlardan öğrenmek için de susardık zaten 
patronlarda bizi korumaz onları korurdu. Bizim iş böyle 
olur zaten hep çalıştığım kişilerde bize öyle der. Bizi böyle 
yetiştirdiler zaten sizde böyle adam olursunuz diyorlardı.

Sizin 15 Yıl İçinde Yaşadığınız Sizi En Çok Üzen 
Olay Nedir?

Ben mesleğimin 10. Yılında kendimi daha çok geliş-
tirdim, güzellik uzmanlığı alanında eğitimler aldım ve 
tanınan aranan eleman oldum. Bir kuaföre başladım ça-
lışmaya başladık tabi ancak eski elemanlar huzur verme-
meye başladı. Müşterinin saçı boyanırken ben manikür 
yapıyorum kızıyorlar. Müşterinin makyajını yapıyorum, 
sen neden sonra yapmıyorsun gibi sözlerle hep kötü ko-
nuşmalar oldu. Patron bana bir gün dedi ki ‘’ Sibel sen-
den istediğim ciro çıkmadı, sen burada fazla oturuyor-
sun, az çalışıyorsun, müşteriye güler yüzlü değilsin. Hep 
kaçtı müşteri senin yüzünden’’ dedi. Ben çantamı aldım 
çıktım, daha hiçbir laf demedim. Millet ağız birliği etmiş 
gibi işini yapmaya çalışırsın, engel olurlar, fırsat vermez-
ler, insanı yerin dibine koyarlar. Sonra da ne moral kalır, 
ne insanlık kalır, çıkarsın adamlıktan bitersin ve gidersin. 
Bu işler hep böyle böyle olmaya devam etti. Bende aile-
min desteği ile küçük bir dükkân açtım.

Sizin Kendi İşinizde Çalıştığınız Arkadaşlarınız İle 
Diyaloglarınız Nasıl?

Ben kendim patronum ama iki tane elemanım var, biz 
hep beraber çalışıyoruz. Benim işim, senin işin gibi de-
ğil. Buraya gelen müşteri buraya gelen para hepimizin. O 
yüzden bizde patron eleman, usta çırak ilişkisi yok. Kasa-

ya giren para hepimizin parası, biz kasaya ekmek teknesi 
diyoruz. Ben 5 yıldır iş yeri sahibiyim daha diğer arkadaş-
larıma hiç kötü bir şey demedim. Niye demem? Ben çok 
çektim, çok haksızlık gördüm ve yemin ettim. Allah bana 
kapı açsın, iş yeri açayım kimseyi burada ağlayarak çalış-
tırmam dedim. İnsan huzurlu olmalı. Evine gelince yarın 
iş yerinde bana ne iftira edecekler, kim kuyumu kazacak 
dememeli.

Röportaj 4
Sizi Tanıyabilir miyiz?
Ben  B.M 42 yaşında 3 ço-

cuk annesiyim. Evliyim. AÖF 
Üniversite öğrencisiyim. Kamu 
sektöründe işçi olarak 8 yıldır 
çalışıyorum.

Mobbing Olarak Değerlen-
dirdiğiniz Olaylar Nelerdir?

Yöneticim ile uzun yıllardır çalışıyorum. Geçmişte 
kendisi ile iletişimim gayet iyiydi. Bir konuda kendisine 
konuşmadığım, bahsetmediğim bir şekilde konuşmalar 
yapılmış. Bana her zamankinden farklı davranmaya baş-
ladığını hissettim. Beden dili, üslubu tarzı negatif olarak 
değişmişti. Bundan 1 yıl kadar önce kendisine konuşabi-
lir miyiz? Dedim .Benimle konuşmak istemediğini ifade 
etti, sadece işimi yapmamı söyledi. Kendisine ısrar etme-
dim ve iş konusunda verilen görevleri yapmaya devam 
ettim. Görev yaptığım birim sürekli olarak değiştiriliyor-
du. Hafta sonları yapılması gereken bir görev olduğunda 
sürekli olarak bana veriliyordu. Başka arkadaşlar hasta 
oldukları için hafta sonu gelemeyeceği için benim gel-
mem söyleniyordu. Görevim ve yapmam gereken işlerle 
ilgili yöneticim benimle diyalog kurmuyor diğer işçi ar-
kadaşlara söyleyip bana iletmelerini söylüyordu. İş yerine 
her sabah geldiğimde, kalbim hızlı çarpıyor, bugün de bir 
hata olur mu? Bir kusurum bulunur mu? Diye korkarak 
çalışmaya devam ediyordum. Bir gün bulunduğum bi-
rimde çay yaptığımız mutfakta kendime çay doldururken 
yöneticimin de koridordan geçtiğini fark ettim. Benim 
kendisini gördüğümü fark edince ‘’ tam işini bulmuşsun ‘’ 
dedi ve odasına geçti. Kendisi ile konuşmak için odasının 
kapısını çaldım. Neden öyle dediniz diye sorduğumda ‘’ 
sen bana hesap mı soruyorsun, işini yap lütfen, seni çok 
fazla gereksiz şeylerle meşgul olurken görüyorum. Gözü-
me çok fazla batmaya başladın, böyle giderse senin için 
hiç iyi olmaz’’ dedi. Neden bana karşı tavırlarının değişti-
ğini sorduğumda bana ‘’ dedikodu yapma işini yap, senin 
benim ile ilgili yorum yapmaya ne yetkin varda sağda sol-
da konuşup duruyorsun ‘’ dedi.
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Sizin Yaşadığınız Bu Olaylar Hayatınızı Nasıl Etki-
ledi?

Benim 3 çocuğum var. Hepsi okul çağında ve benim 
ilgime ihtiyaçları var. Çoğu zaman işten eve gelince yor-
gun, bitkin, üzgün, öfkeli oluyorum. Evde yapmam ge-
reken işlere kendimi veremiyorum. Sürekli kafamda iş 
yerindeki olayları düşünüyorum. Bu konuyu iş yerinde 
kimse ile konuşamıyorum. Çünkü yanlış bir şekilde yö-
neticimin kulağına gider diyerek korkuyorum. Eşim ile 
konuşmaya çalıştım. Konunun başında bana ‘’ sen kesin 
bir şey yapmışsındır’’ dedi. Eşim bile beni suçladı, daha 
kim beni anlar ki?

Röportaj 5
Sizi Tanıyabilir miyiz?
Ben Ü. K. Doktora mezu-

nuyum. Bekârım. Üniversite de 
öğretim üyesi olarak 5 yıldır gö-
rev yapıyorum.

İş Hayatınızda Yaşadığınız 
Mobbing Olarak Değerlendir-
diğiniz Olaylar Neler Oldu?

Çeşitli Uluslararası projeler-
de görev aldım. Yapmak istediğim projelerde bütçe konu-
sunda kısıtlamalar yapıldığını fark ettim. Bu konuda baş-
ka arkadaşlara onay verilen bütçelerin bana verilmediği 
çok oldu. Mesai saatlerinde nerede olduğum, ne yaptığım 
konusunda takip edildiğimi fark ettim. Sabah saat kaçta 
mesaiye geldiğim, akşam saat kaçta çıktığım sürekli ola-
rak takip ediliyordu. Bununla birlikte projeler konusun-
da toplantılar olduğunda söz hakkı isteyip fikrimi beyan 
etmeye çalıştığımda ise dikkate alınmıyordu. Bu negatif 
olaylar neticesinde daha az konuşan fikir ifade eden biri 
olmaya karar verdim.

Yaşadığınız Olaylar Sonucunda Kendinizi Nasıl 
Hissediyordunuz?

Her şeyden önce üretkenliğimi kaybettim. Araştır-
mak, çeşitli aktiviteler yapmak konusunda isteksiz olma-
ya başladım. Yapmak istediğim çalışmalarda defans ile 
karşılaşıyordum. Özel hayatımda daha içe kapanık olma-
ya başladım. Kendimi sorgulamaya başladım. Acaba ben 
neyi yanlış yapıyordum? Neden böyle bir tavırla sürekli 
karşı karşıya geliyordum.

Röportaj 6
Sizi Tanıyabilir miyiz?
Ben kamu sektöründe çalışan bir mobbing mağduru-

yum.

Yaşamış Olduğunuz Olum-
suz Olaylardan Bize Bir Kaç 
Örnek Verebilir misiniz?

Ben işe başladığım zaman 
görevlendirme ile başka ilçeye 
gönderildim. Benimle birlikte 
başka arkadaşlarda görevlen-
dirildi, fakat onlar mazeret be-
lirterek görevlendirilen ilçeye 
idarenin de onayı ile gitmediler. 
Görevlendirilme sürem bitince 
asıl görevli olduğum kurumda çalışmaya başladım. 2 yıl 
herhangi bir birimde görev verilmedi. Bazen geçici gö-
revler veriliyor onları yapıyordum. Fakat lisans eğitimin 
ile ilgili herhangi bir birimde görev tanımım yapılmadı. 
İdarecim en kısa sürede başak bir ilçeye görevlendirme 
ile beni göndereceğini ifade ediyordu. Ben evimin uza-
ğında ilçe olduğu için gönderilmemem konusunda ken-
disinden yardım istedim. Planlamayı böyle yaptıklarını 
ifade ediyor, benden sonra kuruma atanan kişileri ısrarla 
göndermeyip benim gitmem konusunda ısrarcı davranı-
yordu.  Benim dışında başka mesai arkadaşlarımın çeşitli 
birimlerde daimi görevleri vardı. Kurum müdürü genel-
likle benimle göz teması kurmuyordu. İletişim kurmaya 
çalıştığımda çok kısa cümlelerle bana cevap veriyor, be-
den dili ile de benimle diyalog durmak istemediğini ifa-
de ediyordu. Diğer arkadaşlar ile çeşitli sosyal etkinlikler 
yapılıyor bunlardan benim haberim olmuyordu. Kurum 
içinde yalnızlaştırılmaya çalışıldığını anlamıştım.

Bir gün il içinde kurumumuzun düzenlediği bir etkin-
likte görev aldım. Görev yaptığımın ertesi günü kurum 
müdürüm bana mesaj yazarak belirtiği saatte il müdür 
yardımcısının beni beklediğini ifade etti. Belirtilen za-
manda gittim ve il müdür yardımcısının odasına girdim. 
Çok negatif bir ortam olduğu ilk odaya girdiğim anda 
belliydi. Bana dün yapılan etkinlikte neden konuştuğu-
mu, neden orada konu hakkında yorum yaptığımı bağı-
rarak, masayı yumruklayarak sordu. Kendisine mesleki 
anlamda yeterliliğe sahip olduğumu, mesleğim gereği ya-
pılan seminerde söz isteyerek fikir beyan ettiğimi söyle-
dim. Bana ‘’ sen kimsin, ben oradayken sen konuşamaz-
sın, hatta sen oraya oturmadan arkada beklemeliydin. 
Sen kendini ne sanıyorsun, bana bak seni ne yaparım bi-
liyor musun? Bu kurumdan defolup gideceksin’’ şeklinde 
yüksek sesle bağırmaya başladı. Kendimi ifade etmeme 
dahi izin vermeden bana ‘’ seni kimse sevmiyor, bunu hiç 
düşündün mü? ‘’ deyince her şeyin plan dâhilinde yapıl-
dığını ve belirli bir strateji ile benim kurumdan gitmemi 
sağlamaya çalıştıklarını anladım.

Ben kurumun sevilmeyen kişisi, günah keçisi, konuş-
maya hakkı olmayan, kendini savunmaya hakkı olmayan, 
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hakarete uğrayan, damgalanan bir mağdur olarak yıllarca 
kötü muameleye maruz kaldım. İl müdürüm, kurum mü-
dürüm değişti ve bunları hepsi geride kaldı. Çok şükür 

Allah yardımcım oldu.

Röportaj 7
Sizi Tanıyabilir miyiz?
Ben  F. Y 39 yaşında, 1 ço-

cuk babasıyım. 20 yıldır medya 
sektöründe çeşitli birimlerde 
görev aldım. Şuan da kendi da-
nışmanlık büromu açtım.

İş Hayatında Karşılaştığınız Olumsuz Olaylardan 
Bahsedebilir misiniz?

İşe ilk başladığımız yıllarda çok kalabalık bir kadro 
ile çalışıyorduk. Ekip arkadaşlarımız ile gayet iyi iletişim 
içerisindeydik. Yönetim oldukça kurumsal bir yapıda ol-
duğu için genel geçer kurallar herkesi kapsıyordu. Daha 
sonra çalıştığım kurum satıldı ve yönetim değişti. Dışa-
rıdan gelen bir yönetim ekibi vardı. Kendileri çalışan sa-
yısında kısıtlamaya gideceklerini, az kişi ile daha çok iş 
yapmak istediklerini ifade ettiler. Daha önce çalıştığım 
birimde sorumlu idim. Yeni yönetim sorumluluğu baş-
ka bir mesai arkadaşıma verdi. Kapıların kapalı olduğu 
toplantılar oluyor, herkes kendisini tedirgin hissediyordu. 

İnsanlarda acaba benimle çalışmak istemeyip beni işten 
çıkaracaklar mı korkusu hâkimdi. İşin doğrusu ben de ve 
diğer arkadaşlarımda kaygı seviyesi yüksekti. Eski olumlu 
iletişimler daha gergin ortamlara doğru ilerledi. Yeni yö-
netimle gelen birkaç çalışan etrafında olan arkadaşlarım 
bana karşı olumsuz tavırlar içine girmeye başladı. Yap-
tığım iş sürekli eleştirilmeye, daha fazla iş yükü yüklen-
meye başlandı. Mesai saatlerim her geçen gün uzamaya 
başlamıştı ve neredeyse dinlenmeye hiç vaktim yoktu. 
Eskisi kadar aidiyet duygusu taşıyamıyordum. Orada kal-
mak için, yönetime kendisini daha sevimli göstermek için 
insanlar birbirleri ile yarış halindeydi. Yönetim ile gelen 
arkadaşların etrafında pervane olan, çeşitli sevimlilikler 
yapan arkadaşlarımı hayretle izliyordum. Bazı ortamlar-
da hakkımda olumsuz konuşulduğuna, işimi iyi yapmadı-
ğım ile ilgili yorumlar yapıldığına şahit oldum. Olumsuz 
bir iş varsa onun sorumlusu genelde istisnasız ben olu-
yordum. Daha önce yıllarca çalıştığım arkadaşlarım be-
nimle diyaloğu kesmişler, adete selam bile vermiyorlardı. 
Üslupları genelde kırıcı yada alaycı olmuştu. Yıllarca aynı 
olan kişiliğim nedense son zamanlarda çok eleştiriliyor-
du. Geçimsiz insan olarak damgalanmaya başlamıştım. 
Garip bir durumdu. Yıllarca iyi olan ben neden birden 
kötü bir iş arkadaşı olmuştum. Anladım ki aslında beni 
gözden çoktan çıkarmışlar da biz kovmayalım sen git taz-
minat vermeyelim mantığı vardı. En çok üzüldüğüm ise 
yönetimin bu stratejisi karşısında yıllarca çalıştığım arka-
daşlarımın da bunun bir parçası haline gelmiş olmasıydı.
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Çizgilerle Mobbing ve 
Siber Mobbing

Yunus GELEN KDPÜ 
 GSF - Çizgi Film ve Animasyon

Huzurlu ve mutlu çalışan



104 MEYADBÜLTEN

• Şüphesiz inkar edenler ve zulmedenler (var ya), Al-
lah onları asla bağışlayacak ve doğru yola iletecek 
değildir. (Nisa Süresi, 168) 

• Metastaz atar her yere çabuk yayılır. 
• Öldürücü Tehlikesi Vardır Uzak Durun! İş yeri Te-

rörü! 
• İnsanlığı Yok Etmenin Ete Kemiğe Bürünmüş Sinsi 

Hali! 
• Mobbing Yapma İnsana Kıyma!
• Mobbingi Örtme Beni Haksızlığa Gömme.
• Zihnî Hastalıktır. Zihin kontrolünüzü kaybetme-

yin.
• Mobbing Bir Hastalıktır, Çaresi Bizdedir. 
• Mobbing bezdirme, Şahit Ol Ezdirme!
• Liyakat Kapıdan Girerse Mobbing Kapıdan Çıkar.
• Mobbing Sessiz Atılan Çığlıktır, O Çığlığı Duyup 

Kulağını Kapatansa İnsanlığa Sağırdır.
• İşi Ehline Verin, Mobbingi Def Edin.
• Mobbing İnsan İsrafıdır.
• Mobbing İle Bezdirme Şahit Ol Ezdirme!
• Mobbing Kurduna Yem Olmayın.
• Mobbing İle Bezdirme, Farkında Ol Ezdirme.
• Mobbingle Savaşalım Kariyerle Olgunlaşalım.
• İdarecilik Liyakat İster, Mobbinge Karşı Durmak 

Cesaret İster.
• Mobbing Dert Mücadele Devadır.

• Onurunla Yaşa Mobbinge Sessiz Kalma!
• Izdırabını Kanına Katma Mobbinge Sessiz Kalma.
• Suskun Kaldıkça Sen de Maruz Kalacaksın.
•  Kulaklarınız Sağır, Vicdanınız Kör Olmasın!
• Mobbing Erken Öldürür. Ama Geç Gömülürsünüz.
• Gerçek Servetin, Zulme Karşı Direnişindir.
• Mobbingi yapanlar en zararlı hırsızlardır. Zamanızı 

ve benliğinizi çalar. 
• Duruşunu değiştirerek hayatları değiştirirsin.
• İtaat, disiplin, özveri ile Mobbing’i karıştırma.
• İtibarı olmayan itibarsızlaştırır!
• Stresin yenemeyeceği dövüşçü yoktur. 
• Mobbing Her Yerde, MEYAD Seninle!
• Mobbingin Şehidi ve Gazisi Olmayın, Karşısında 

Durun!
• Mobbing = İşkence 
• Keşke Dememek İçin Mobbinge Dur De!
• Pes Etme Mobbinge Dur De!
•  Tepkisizleşme Unutma MEYAD Seninle!
• Unutma Allah zulme sessiz kalmaz, senden de 

bunu bekler.
• Huzurlu bir iş yaşamı için çalışıyoruz
• Baskı ve şiddete hayır 
• Mobbing ile Bugün Karşılaşmadığınız, Yarın Kar-

şılaşmayacağınız
       Anlamına Gelmez. 

MEYADSloganlar



105MEYADBÜLTEN

“Adam Olmak Cinsiyet Değil, Şahsiyet Meselesidir.” 
(Necip Fazıl KISAKÜREK)
Faydasız Bir Hayat Erken Bir Ölümdür. 
“Zulmün Olduğu Yerde Tarafsızlık Namuzsuzluktur.”
( Cemil MERİÇ )
“Gerçek Hiçbir Zaman Şiddet Tarafından Çürütüle-
mez.” ( E.Froom )
“Emek ver, kulak ver, bilgi ver ama sakın boş verme.”
( Mevlana )
“Eğer Dünya Sana Soğuk Geliyorsa, Onu Isıtmak İçin 
Ateş Yak.”( Lucy Larkom )
“Korku Kılıçlardan Daha Derin Keser.” ( George RR 
Martin )
“Seni İlk Önce Yok Sayarlar, Sonra Seninle Alay Ederler, 
Sonra Seninle Savaşırlar, Sonra Kazanırsın.” ( Gandhi )
“Zulm ile Abad Olanın Ahiri Berbad Olur.”  ( Yunus 
Emre )
Her şey inceldiği yerden kopar, zulüm kalınlaştığında” 
( Hayati İnanç )
“Binada Gasp Edilmiş Bir Tek Taş Onun Yıkılmasının 
Garantisidir.” ( Hz. Ali ) 
“En büyük cihad, zalimin karşısına çıkıp, sen haksızsın 
demektir.” (Hz. Hüseyin)
“Eğer zalim ısrarla zulme devam ediyorsa, bil ki sonu 
yakındır. Eğer mazlum da ısrarla direniyorsa bil ki zafer 
yakındır.” ( Hz. Ali )

AYETLER VE HADİS-İ ŞERİFLER
“Zulümden sakınıp kaçınınız. Çünkü zulüm, kıyamet 
gününde zâlime zifiri karanlık olacaktır. Cimrilikten 
de sakınınız. Çünkü cimrilik sizden önceki ümmetle-
ri helâk etmiş, onları birbirlerinin haksız yere kanları-
nı dökmeye, haramlarını helâl saymaya sevketmiştir.” 
(Müslim, Birr 56)
“Hiç şüphesiz Allah zâlime mühlet verir. Onu yakala-
yınca da kaçmasına fırsat vermez.”( Ebû Mûsâ el-Eş’arî 
radıyallahu anh’den rivayet)
“Sakın zâlimlerin yaptığından Allah’ı gafil sanma! O, 
sadece onları, gözlerin dehşetten donup kalacağı, bir 
noktaya dikilip bakacağı bir güne erteliyor”  [İbrahim 
sûresi (14), 42].
‘’ … Mazlumun bedduasını almaktan da son derece çe-
kin, çünkü onun bedduası ile Allah arasında bir per-
de yoktur.” (Buhârî, Zekât 41, 63, Meğâzî 60, Tevhîd 1; 
Müslim, Îmân 29, 31. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Zekât 5; 
Tirmizî, Zekât 6; Nesâî, Zekât 46; İbni Mâce, Zekât 1)
“Kimin üzerinde din kardeşinin ırzı, namusu veya 
malıyla ilgili bir zulüm varsa altın ve gümüşün bulun-
mayacağı kıyamet günü gelmeden önce o kimseyle he-
lalleşsin. Yoksa kendisinin sâlih amelleri varsa, yaptığı 
zulüm mikdarınca sevaplarından alınır, (hak sahibine 
verilir.) Şâyet iyilikleri yoksa, kendisine zulüm yaptığı 
kardeşinin günahlarından alınarak onun üzerine yük-
letilir.” (Buhârî, Mezâlim 10, Rikak 48)

MEYAD
Özlü Sözler
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