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nedene dayanmadığı ve istinaf ederek işten ayrıldığını savunmuş, davacrnın işten ayriışı kuruma 03 -
istifa koduyla bildirilmiştir.

Genel olarak "İşyerinde gerçekleşen, sistematik hale gelen, kasıtlı olarak yapılan ve sıirçklilik
gösteren, yıldırma ve işten uzaklaştırma amacl taşryan, kişinin kişiliğinde, sağlığında ve mesleki
durumunda zarar doğuran davranrşlar" psikolojik taciz (mobbing) olarak ifade edilmektedir. Mobbingde,
işçiye karşı taciz psikolojik olınalı, işçinin özgüvenini ve özsaygrsınr kaybettirmeli, sistematik olarak
tekrarlanmah, uzufı bir zamandan beri devam ediyor olmalr ve en tinemlisi işçinin buna karşı silalu
olmamalr, olsa bile kul]anamamalıdır.

Mobbing; sistemli bir şejkilde ve süreklilik arz eden bir sıklıkta çaiışanr sindirme maksadı ile
kişinin özgüvenine uygulanan psikolojik ve hatta fiziksel saldırgan davranrşr ifade etmektedir. Diğer bir
anlatımla mobbing; bir veya birkaç kişinin, istenmeyen kişi olarak ilan ettiklçri kişiyi, dışlayarak, söziü
ya da fiziksel tacizde bulunarak, mutlak ıtaate zof,amaya, yıldırmayave bezdirmeyeçalışmaları şeklinde
gerçekleşen dawaruşlarıdır. Somut olarak; çalışanın dışlanarak işyerinde yalrırzlaştırrlmasr, söziinün
kesilmesi, yfüsek sesle azarlanarak ve siirekli eleştirilereko hatta "hiçbir şeyden anlamıyorsun, sen bu işi
bilmiyorsun, git kendine başka iş ara" gibi sözlerie kendisini gereksiz ve işe ya,ıalrlaz hissetmesine yol
açılması, dil, din, etnik yapı ve fiziksel özellikleri nedeniyle hakarete uğramasr, herkesin içinde küçük
düşürülmesi, güciiniin iizerinde işler verilmesi ya da mesleki durumuna uygun olmayan niteliksiz ve
arüamsız işler verilip sürekli yerinin değiştirilmesi ve buna benzer davranışlarda bulunulması bezdirinin
(mobbing) var olup olmadığını tespite yarayacak örneklerdir.

Bireylerin çalışma oıtamlannda Tnaıuz kaldıklarıru ileri siirdijkleri eylem, işlem ya da ihmallerin
psikolojik taciz olarak nitelendirilmesi her somut olayın kendi bütiin]üğü içinde değerlendirilmesiyle
mümkiindür. Müdahalelerin" işyeri ile ilgili işyerinde çalışan diğer şaluslar tarafından süreklilik arz
edecek şekilde. tekrbrlanan, sisternli ve kaşıtlr, yıldırma ve dışlama amaçlı; mağdurun kişiliğnde, mesleki
durumunda ve sağlığında zarar oıtaya çıkaran nitelikte olması gerekir. Müdahalelerin neden olduğu
sonuçların boyufu; mağdurun konumunq muamelelerin siiresine, sıklrğına, kim ya da kimler tarafından
gerçekleştirildiğine, mağdurun cinsiyeti, yaşı ve sağhk durumuna kadar birçok faktöre göre
değişebilmekıedir

Son olarak; psikolojik taciz i|e ilgili ispat sorununa değinmek gerekmektedir. Her ne kadar
psikolojik tacize uğradığını iddia eden mağdur, bu iddiasıır ispatlamakla yükiimlü ise de; psikolojik
tacizin genellikle tacizi uygulayanile tacize maruz kalan arasmda gerçekleşen bir olgu olması karşısrnda
olaylaırn tipik akışı, teçrübe kuralları göz önüne alıııarak sonuca gidilmesinde yarar bulunmaktadır.
Yaklaşık ispat olarak adlandırılan bu yaklaşım tarzı işin doğasına da uygundur. İş Hukuku'nda ispat
kurallannrn esnekleştirildigi bazı dtizenlemeler de bulunmaktadır. Nitekim 4857 sayılı İş Kanunu'nun
S'inci maddesinin son fikrasrnda belirtildiğ iizere işçi, işverenin eşit işlern borcuna aykın davrandığnı
güçlü bir biçimde gösteren bir durumu ortaya koyduğunda, işveren böyle bir ihlalin mevcut olmadığıru
ispat etmekle yiikiimlüdür. Aynı şekilde 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun
Zl'inci maddesinin yedinci fikrasnda fesih dışında işverenin sendikal ayrımcılık yaptığı iddiasinr işçi
ispat etmekle yükümlü olduğu, ancak işçinin sendikal aynmcılık yapıldığını güçlü biçimde gösteren bir
durumu ortaya koymasr hölinde işverenin davranışının nedenini ispat etmekle yiikiimlü olacağı açıkça
diizenlenmiştir.

Somut uyuşmazlıkta, dosya içeriğindeki bilgi, belge ve özellikle sağlık raporlarından davacı
işçinin arihinden itibaren karışık anksiyete ve depresif bozukiuk tarusı ile psikolojik tedavi
gördügü sabittir. Asıl uyışmazlık, davacı da ortaya çftan bu psikiyatrik tablonun oiuşumunda davaiı
işyerinde uygulanan bir psikolojik baskı veyahut yıldırma politikasırun etken olup olmadrğr hususunun
ispatı noktasmda toplanmakiadır,

Davacı, işyerinde maruz kaldıgı baskı nedeniyle psikolojisinin bozuiduğunu ve psikolojik tedavi
gördüğıinü iddia etmiş olup tedavi gördüğiine ilişkin doktor raporian sunulmuştur. Davacı dava
dilekçesinde'Prof. Dr. 'ın hastalığnın işyerinden kaynaklandığını söylediğini beliıtmiş,
dinlenen davacr tanığı davacınrn işyerinde baskı gördüğiinü, mobbinge fnffiğz kaldığnı ve en son
işletme müdürü geldikten sonra ilaç kullanmaya başladığını öncesinde davaçınrn psikolojik
rahatsızlığnın olmadığınr beyan etmesi dikkate alınarak davacrrın geçirdiği psikolojik problemlerin ve
ruhsal rahatsızlıklanrun iş yerinde tnaruz kaldığınr iddia ettiği mobbing uygulamasindan kaynaklarup
kaynaklanmadığı husunda Ruh Sağlığı ve Hastalıkları konusunda ğzman kişilerden oluşan heyeffen
rapor aiınarak davacınn iş akdinin feshinin haklı nedene dayanıp dayanmadığı belirlenerek sonucuna
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