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Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Daha önce ne büyüklük, ne de 
nitelik olarak eşine ya da benzerine rastlamadığımız; sınır tanımayan, 
ırk, dil, din ve cinsiyet ayrımı yapmayan yeni bir sınama ile karşı 
karşıyayız. 

COVID-19 dünyanın her ülkesine ulaşmış durumda… Hızla yayılan virüs, 
kayıplara yol açmaya devam ediyor. Salgının kontrol altına alınması, 
büyük oranda alınan kararlara uymaktan geçiyor. Sektörümüzde de en 
büyük önceliğimiz her zaman olduğu gibi insan sağlığı, çalışanlarımızın 
ve diğer bütün paydaşlarımızın sağlığı… Sektörümüzün bu konuya 
verdiği önem ve zamanında aldığımız önlemlerin süreci en az hasarla 
atlatmamıza katkı sağlamasını umuyorum.

Bu mücadelenin ön cephesinde, sağlık çalışanları ve bilim insanlarını 
görev yapıyor. Kendi hayatlarını ortaya koyarak, hepimizin esenliği için 
insanüstü bir çaba içindeler. Onlara büyük teşekkür borçluyuz. 

Önce sağlık, sonra ekonomi… Gelişmelerden kaygı duymamak elde 
değil. Tüketici güveni düşük. Piyasalar üzerindeki finansal baskı gün 
geçtikçe artıyor. Dünyanın en saygın uzmanları bile geleceğe dair net bir 
değerlendirmede bulunamıyor. Yapılan değerlendirmeler, en iyi ihtimalle 
yeni gelişen durumlarla, ömrü kısa tahminlerden öteye geçemiyor. Ne 
yazık ki, dünya bir resesyona girmiş görünüyor. COVID-19 salgının 
ne zaman ve nasıl çözüleceğine dair net bir fikre sahip olmadan da 
ekonomistlerin bu resesyonun ne zaman sona ereceğini tahmin etmesi 
oldukça güç.

Virüse karşı dünyanın diğer coğrafyalarında olduğu gibi, ülkemizde 
de önemli adımlar atıldı ve atılmaya devam ediyor. Alınan önlemlerin 
ekonomik, sosyal ve kişisel bir bedeli var. Ve bu bedel, ne yazık ki 
oldukça yüksek. Bu yüksek bedeli taşımakta güçlük çekeceklere el 
uzatmanın, elimizden geldiği ölçüde hepimizin ortak sorumluluğu 
olması gerektiğini düşünüyorum. Umudumuz, bu uluslararası sağlık 
krizinin etkilerinin kısa süreli olması…

COVID-19 salgını başta turizm olmak üzere, enerji, perakende ve eğitim 
gibi birçok sektörde üretim ve tüketim süreçlerinde ciddi daralmaya 
yol açtı. Sektörümüzü de kapsayan belirli işkollarında ise, benzer 
yansımaların dışında ihracat oranlarında da önemli düşüşler görüldü. 

Bu noktada, Hükümetimizin, COVID-19 salgınının çalışma hayatına 
dönük olumsuz etkilerini en aza indirmek için almış olduğu önlem ve 
teşvikleri önemsiyoruz.  Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan 
ekonomik ve sosyal hayata yönelik destek paketlerinin ekonomimize 
katkı sağlayacağına inanıyoruz. COVID-19’un yarattığı ya da 
artırdığı olumsuz ekonomik koşulların hafifletilmesi ve sektörümüzde 
ticari hayatın etkin biçimde sürdürülebilirliği için kamu ve sektör 
paydaşlarımızla yakın bir diyalog içindeyiz. 

Bu kritik süreçte, kamu, özel sektör, işçi ve işveren hepimizin 
ortak sorumlulukları bulunuyor. Her şey elbette bir günde normale 
dönmeyecek. Aşamalı olacak. Ama eninde sonunda hayatımız 

normalleşecek. Bu deneyimden dersler de çıkartıyoruz. Şartlar 
çetinleştiğinde, çok daha hızlı öğrenebileceğimizi artık biliyoruz. Yıllardır 
bu ölçekte kullanmaya direndiğimiz teknolojilerin hayatımızı ne kadar 
kolaylaştırabildiğini de böylece anlamış olduk. Teknolojiyi daha fazla 
ve etkin kullanan kurumların önümüzdeki dönemde de öne çıkacağını 
öngörüyoruz.

Sorumluluğumuzun bilincinde olarak; işçisi, memuru, esnafı, işvereniyle 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Parçası olduğumuz toplumun hayatında 
olumlu bir etki yaratmak için birçok fırsata sahibiz. Bunun için inisiyatif 
almamız, yaratıcı düşünmemiz ve harekete geçmek konusunda 
cesur olmamız gerektiğini biliyoruz. Hem bireysel, hem de kurumsal 
alışkanlıklarımızı dönüştürmek için doğru bir zamandayız.

Bugünleri hep birlikte dayanışma ruhu ile birbirimize destek olarak 
aşacağız. Hem ihtiyatlı, hem de iyimser olmak için nedenlerimiz var. 
En önemlisi, herkesin “normal”e dönme motivasyonu oldukça yüksek. 
Belki bu sıkıntılı günlere bir süre daha katlanmak durumunda kalacağız. 
Ancak güzel günlerin çok da uzakta olmadığına inanıyorum. 

Bu vesileyle, koronavirüsü salgını ile mücadelenin ön cephesinde 
çaba gösteren bilim insanlarına, kamu görevlilerine, sağlık sektörü 
çalışanlarına; temel ihtiyaç maddelerini taşımaya, dağıtmaya, ihtiyaç 
duyduğumuz her şeyi bizlere ulaştırmaya çalışanlara ve sektörümüzü 
bu güç dönemde geleceğe taşımak için özveriyle çabalayan sizlere bir 
kez daha teşekkür ederim. 

     Atalay GÜMRAH 
Yönetim Kurulu Başkanı

Başyazı
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GÜNDEM

Covid-19 Etkisinde Ekonomi

Dünya, tarihinin dönüm noktası olarak nitelenebilecek günlerden geçiyor. Korona 
ya da Covid-19 olarak adlandırılan bir virüsün yayılmasının salgın bir hastalığa dö-
nüşmesiyle durdu dünya. Önce bir arz şoku yarattı. Zira, salgın bir hastalığın kol 
gezdiği bir ortamda üretim durdurulmak zorundaydı. Hastalığın yayılması engellen-
mek zorundaydı. Arz cephesinde yaşanan ani bir duruşun ardından bireylerin sosyal 
yaşamın içinde yer aldığı her ortamda bulunmalarının yasaklanması durumu ortaya 
çıktı. Böylece, arz yönünde yaşanan şok, bir talep şokuna da dönüştü ve çok kısa 
bir süre içinde “ani duruş” olarak adlandırılabilecek bir noktaya geldi. Bu andan iti-
baren, sebebi ekonomik olmayan ama sonuçları tarihi boyutta ağır olan ekonomik 
sonuçlarla karşı karşıya kalmaya başladık.

İçinden geçtiğimiz sürecin geleceğe yönelik ne gibi değişiklikler meydana getirebile-
ceğini analiz etmeden önce, bu krize hangi noktada yakalandığımızı analiz etmenin 
önemli olduğunu düşünüyorum. 2008 öncesi dünya, 2008’den 2020’ye kadar geçen 
sürecin bizi ulaştırdığı nokta ve 2020’de ortaya çıkan salgın hastalığın 2008’den ge-
len yükler ile beraber dünyayı nereye götürebileceğine odaklanmak, ekonomi politi-
kaları tercihlerinin nasıl evrilebileceğini anlayabilmek için çok önemli.

Ani duruşun sonucu olarak dünyanın her yerinde çöken ekonomilere karşı öncelikle 
dünyanın büyük merkez bankaları piyasalara bol likidite vererek şirketler kategorisin-
de oluşacağı kesin olan nakit akışlarına destek olmaya çalıştılar. Merkez bankaları, 
likidite sağlamaya yönelik para politikası mekanizmalarını devreye sokmadan önce 

Arda TUNCA
Ekonomist
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faiz oranlarını önemli ölçüde aşağı çek-
mişlerdi. Küresel piyasaları ve ekonomi-
leri en fazla etkileme gücüne sahip olan 
Amerikan Merkez Bankası Fed’in attığı 
ve atabileceği adımlar dikkatle izlen-
mekteydi. Benzer şekilde, Avrupa Mer-
kez Bankası, İngiltere Merkez Bankası, 
Japon Merkez Bankası gibi büyük mer-
kez bankaları da genişleyici para politi-
kası uygulamalarına hız verdiler.

Ortaya çıkan krizin sadece para politi-
kalarıyla çözülemeyeceği aşikardı. Ayrı-
ca, sebebi ekonomi ya da piyasalardaki 
dengesizlikler olmayan bir krizin çözüm 
noktası da ekonomi politikaları değildi 
ama ekonomide önlemler alınması el-
bette ki bir zorunluluktu. Dünya ekono-
mileri ve piyasalar 2008 krizinin yarattığı 
etkileri 2020 itibarıyla henüz atlatmış 
değildi. Her ne kadar yaşanan büyük bir 
ekonomik çöküşün nedeni ekonomi ya 
da piyasalardaki dengesizlikler değilse 
de, piyasalarda zaten 2008’den kalma 
dengesizlikler mevcuttu. Örnek vermek 

gerekirse, 2019 yılında, negatif getiri-
si olan borçlanma araçlarının piyasa 
değerinin $17 trilyon civarında zirveye 
ulaştığına tanıklık etmiştik. Yani, borç 
almak isteyenin borcun vadesinde bono 
satın alana bir getiri sağlaması gerekir-
ken, borcu finanse edenin borcun vadesi 
geldiğinde borç alana getiri sağladığı bir 
noktadır bu. Bu durum, 2008’den sonra 
merkez bankaları tarafından oluşturu-
lan bol likiditeye rağmen ekonomik ak-
tivitenin yeteri kadar canlandırılmaması 
sonucu oluşan güvensizlik nedeniyle or-
taya çıkmıştı. Piyasalarda mevcut olan 
bol likidite dahi gelişmiş ülke ekonomi-
lerinde enflasyonun %2 gibi düşük bir 
seviyeye dahi ulaşmasını sağlamıyordu.

2008’den bu yana yaşanan gelişmeler, 
para politikalarının son derece yoruldu-
ğunu ve artık maliye politikalarında da 
bazı yeni politika uygulamalarının hayat 
geçmesi gerektiğini anlatıyordu. Co-
vid-19 krizi, böyle bir anda geliverdi. Sal-
gına karşı para politikaları yine hareket-

lendirildi ve ardından maliye politikaları 
da dünya genelinde firmalara ve hane 
halklarına destek vermek amacıyla dev-
reye sokuldu. Böylece, 2008’den sonra 
para politikalarının maliye politikalarına 
göre göreceli olarak çok fazla kullanıldı-
ğına ilişkin tartışmalar kendiliğinden son 
buldu. Hiç hesapta olmayan bir zorunlu-
luk nedeniyle maliye politikaları da para 
politikaları gibi genişleyici yönde devre-
ye alındı.

Covid-19 krizi öncesinde, şirketler için 
küresel boyutlu bir sorun borçluluk se-
viyesinin yükselmiş olmasıydı. Ayrıca, 
gelişmekte olan ülkelerde Fed’in para 
politikalarında yaptığı değişiklikler nede-
niyle ekonomi politikası alternatifsizlikle-
ri yaşanmaktaydı. Fed, 2008-2015 yılları 
arasında faiz oranını sıfır düzeyinde tut-
muştu. Normalleşme süreci düşünülerek 
ve ABD ekonomisinin uzun süreli kesin-
tisiz büyüme performansı düşünülerek 
Aralık 2015’ten Aralık 2018’e kadar faiz 
oranı %0.25’ten (sıfır düzeyinde etkin 
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faiz oranı) %2.5 seviyesine kadar artı-
rıldı. Ancak, ekonomik aktivitede görül-
mesi olası olumsuzluklara önlem olma-
sı amacıyla Ağustos 2019’da faiz oranı 
%2.25’e indirildi. Eylül ve Ekim aylarında 
da devam eden faiz indirimleriyle Fed’in 
faizi %1.75’e kadar düşürülmüştü.

Fed, salgın hastalığın ortaya çıkması ve 
yaşanan arz şoku nedeniyle 3 Mart 2020 
günü olağanüstü toplanarak faiz ora-
nını önce %1.25’e ve ardından yine bir 
olağanüstü toplantı ile bu defa %0.25’e 
çekti. Yani, efektif olarak yine sıfır faiz 
noktasına gelmiş oldu. 2008 krizi önce-
sinde $800 milyar olan bilanço büyüklü-
ğü Covid-19 krizi öncesinde $4.5 trilyon 
seviyesindeydi. Yani, piyasaya likidite 
sağlamak amacıyla Amerikan Hükümeti 
tarafından ihraç edilen bono ve tahville-
ri ikincil piyasadan satın almak yoluyla 
piyasanın likidite ihtiyacını karşılamış 
ve bu yolla bilançosunu büyütmüştü. 
Covid-19 krizi ile beraber bu yazının ya-
zıldığı tarih itibarıyla bilanço büyüklüğü 
$6.6 trilyon düzeyine ulaşmış durumda.

Covid-19 sürecinde, şu ana kadar bazı 
ilkleri gördük. Petrol fiyatı, arz bolluğu 
ve depolama tesislerinde petrol depola-

ması yapacak yer kalmaması nedeniy-
le -$40/varil seviyesine kadar geriledi. 
Yani, negatif faizli bono ve tahvillerde 
olduğu üzere, bu defa petrol satanın sa-
tın alana para ödediği bir durumla karşı 
karşıya kaldık. Reel fiyatlarla Dolar ba-
zında petrol fiyatı 1870 yılı seviyesine 
gerilemişti. Krizin başlarında, ABD kamu 
bono ve tahvillerinin de ilk ihraç edildik-
leri tarihten bu yana en düşük faiz oranı 
seviyesine gerilediğine de tanıklık ettik.

Bugün geldiğimiz noktada, Türkiye için 
de analiz yapacak olursak, Türkiye’nin 
Ağustos 2018’de yaşadığı kur şokunun 
etkisine hafiflemiş koşullara rağmen ha-
len yaşamakta olduğunu görüyoruz. Tür-
kiye, olumlu yönleri açısından bakınca, 
2019 sonunu kamu maliyesi tarafında 
bütçe açığının milli gelire oranı itibarıy-
la %2.9 gibi makul bir yerde kapattığını, 
özel sektörün yabancı para cinsinden 
borç yükümlülüklerinin 2018 yılının kur 
şoku sonrasında önemli ölçüde azaldı-
ğını ve kur riskinde hafifleme olduğunu 
görüyoruz. Diğer yandan, Ekim 2018’de 
%25.24’e çıkan enflasyon oranının hem 
kurda belli ölçüde bir stabilitenin sağlan-
mış olması, hem de baz etkisiyle Ekim 
2019’da %8.55 seviyesine kadar geri-
lediğini gördük. Mart 2020 itibarıyla ise 
%11.86 düzeyinde bir enflasyon oranı 
gerçekleşmiş durumda. Enflasyondaki 
düşüşe paralel olarak TCMB’nin politika 
faizinde de Temmuz 2019’dan bu yana 
indirimler yaptığını gördük. Temmuz 
2019’da %24 olan politika faizi Covid-19 
krizi öncesinde %10.75’e kadar gerile-
mişti. Ancak, içinde bulunduğumuz sü-
reçte biri olağanüstü olmak üzere 2 tane 
Para Piyasası Kurulu toplantısından 
100’er baz puanlık indirim kararları çıktı 
ve politika faizi %8.75’e kadar geriledi.
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Gelişmekte olan ülkeler Covid-19 krizi 
uluslararası sermaye hareketleri açısın-
dan bir dezavantaj ortaya koymuştur. 
Kriz koşullarının başladığı varsayılan 
tarihten itibaren gelişmekte olan ülke-
lerden yabancı sermaye çıkışı yaklaşık 
olarak $100 milyar düzeyindedir. Her 
ne kadar bu gelişme gelişmekte olan 
ülkelerin sundukları reel getiri oranları 
ile ilgili olmayıp, riskten kaçınma saiki 
ile ortaya çıkmışsa da, Türkiye’nin ne-
gatif reel getiri sunan ülke olması ya-
bancı sermayeyi çekmek konusunda 
Covid-19 sonrasında bir dezavantaj 
olarak görülebilir. Diğer önemli bir nok-
ta, Türkiye’nin döviz rezervleri ile ilgili 
gelişmelerdir. 2019 sonunda $106.3 
milyar düzeyinde olan brüt rezervler 24 
Nisan 2020 itibarıyla $86.4 milyar düze-
yine gerilemiştir. Net döviz rezervleri ise 
eksiye geçmiş durumdadır.

Parasal aktarım mekanizmaları içinde 
kur kanalı Türkiye için son derece bü-
yük öneme sahiptir. Zira, üretim yapısı 
itibarıyla gelişmekte olan ülkelerin genel 
bir özelliği olan kurlardaki dalgalanma-
lara karşı hassasiyet para politikaları 

tercihlerinde zorluk yaratmaktadır. Bu 
gözle bakınca, Şubat 2020 itibarıyla 
Türkiye’nin ödemekle yükümlü olduğu 
dış borcu $168.5 milyardır. Ekonomiyi 
tüm yönleriyle analiz ettiğimizde, için-
de bulunduğumuz koşullara rağmen 
Türkiye’nin dış yükümlülüklerini yerine 
getirmesinde herhangi bir sorun yaşan-
mayacağı düşünülse de söz konusu 
yükümlülüklerin çevrilmesinde maliyet 
artışlarının ortaya çıkması olasılığı bu-
lunmaktadır.

Makro düzeyde ortaya çıkan görünüm, 
mikro düzeyde şirketler için özellikle 
nakit akışlarının yönetilmesi konusunda 
zorlu bir sürecin varlığına işaret etmek-
tedir. Bu noktada, yükümlülük sıralama-
sında, kamu kurum ve kuruluşlarına olan 
yükümlülükler, mali borç yükümlülükleri, 
çalışanlara karşı yükümlülükler ve ticari 
borçlardan kaynaklanan yükümlülükler 
önem sırasına göre planlanmak duru-
mundadır. 

Kamu maliyesi tarafından gelen destek-
ler, kredi mekanizmalarının açık tutul-
maya çalışılması gibi unsurların şirketle-

re yapacağı katkı önemlidir. Ayrıca, tüm 
piyasa aktörlerinin süreci birbirlerine 
destek olacak şekilde yönetmelerinin de 
özel bir önemi bulunmaktadır.

Unutulmamalı ve altı özellikle çizilmeli-
dir ki, yaşanan bu kriz öncesinde küre-
sel boyutlu dengesizlikler mevcuttu ama 
bugün yaşanan bu özel koşulların nede-
ni bir salgın hastalıktır. Sürecin ekono-
miye etkileri tarihi boyutlardadır ve hem 
makro, hem de mikro boyutta önlemler 
alınmasını gerektirmektedir. Ancak, he-
men hemen kaldığımız yerden “önemli 
boyutta değişmiş koşullarla” dahi yeni-
den ekonominin çarklarını döndürmeye 
başlamamız konusunda söz konusu 
salgın hastalığın ne kadarlık bir sürede 
tüm dünyayı hangi boyutta etkileyeceği 
belirleyici olacaktır.

2008’in sebebi finansal piyasalardı ve 
çözüm yeri de yine finansal piyasalardı. 
Bu kez, ekonomide yaşanan sorunların 
sebebi bir virüs ve ekonomideki çözüm-
lerin işlerlik kazanabilmesinin yolu virüs-
le ilgili salgın önleme ve iyileşme süreç-
lerini yaratacak her tür bilim dalında.
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GÜNDEM

Koronavirüse Karşı Ekonomik Önlemler

Çin’in Wuhan kentinde görüldükten son-
ra dünya genelinde birçok ülkeye yayı-
lan COVID-19 olarak adlandırılan yeni 
tip koronavirüs, küresel bir sorun olma-
ya devam ediyor. 

Çin’in ardından özellikle İtalya, İran ve 
Güney Kore’de ciddi bir şekilde artan 
COVID-19 salgını, hızla yayılmaya de-
vam ederken, maalesef ülkemizi de et-
kisi altına aldı. 

11 Mart 2020 Çarşamba günü Sağlık 
Bakanı Fahrettin Koca, düzenlediği ba-
sın toplantısında, Türkiye’de görülen 
ilk COVID-19 vakasını duyurdu. Aynı 
gün Dünya Sağlık Örgütü COVID-19 
salgının bir pandemi olduğunu ilan etti. 
Salgın hız kesmeden devam ederken, 
100 den fazla ülkede yüzbinleri aşan 
vaka sayısı ve binlerce ölüme neden 
olmuş ve olmaya devam etmektedir. 

Özelikle İtalya ve İspanya başta olmak 
üzere birçok Avrupa ülkesinde, ABD ve 
Uzak Doğu ülkelerinde yıkıcı etkiler ya-
ratmıştır.

Salgına karşı, dünya çapında alınan ön-
lemler her geçen gün artarken, ülkemiz 
bu konuda erken davranan ülkelerin ba-
şında gelmiştir. Başta okulların, eğlence 
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yerleri, lokanta ve otellerin kapatılması, 
evde kal çağrıları, insanların evden ça-
lışması, sosyal mesafenin artırılması, 
seyahatin sınırlanması gibi kısıtlamalar 
getirilirken sağlık, gıda ve iletişim gibi 
hizmetler kendi akışında devam etmek-
tedir. 

COVID-19’un yayılmasını yavaşlatmak 
ve can kaybını azaltmak için alınan bu 
kararların ekonomi üzerindeki etkisi ka-
çınılmaz olmuştur. Bu mücadelenin ne 
zaman biteceği öngörülemediği için ülke 
ekonomilerinin de ciddi bir tehdit altında 
olduğu görülmektedir.

İnsanların günlük hayattan çekilmeleri 
ile birlikte piyasalarda arz talep yönünde 
önemli bir durgunluk yaşanırken, önce-
likle hizmet sektöründe yansımalarını 
gördüğümüz gelişmelerin birçok sektör-
de domino etkisi yaratmaması için ön-
lemlerin biran önce alınması, bu dönemi 
en az hasarla atlatmak açısından önem 
arz etmektedir. 

Salgın dolayısı ile ekonomimizde hemen 
hemen bütün sektörler etkilendi. Bazı iş 
kollarında faaliyetler durdu veya dur-
ma noktasına geldi. Bu nedenle de 18 
Mart günü Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından 100 milyar 
liralık ekonomik önlem paketi açıklandı. 
Hükümetin, Koronavirüs’ün ekonomik 
etkileriyle mücadele kapsamında yürür-
lüğe koymuş olduğu “Ekonomik İstikrar 
Kalkanı” adlı tedbir paketi; tedirginlik 
ve büyük belirsizlik içerisinde olan özel 
sektör ve reel sektöre bir nebze olsun 
nefes aldırması beklenmektedir.

“Ekonomik İstikrar Kalkanı” paketi kap-
samında devreye sokulan tedbirler şun-
lar:
• Perakende, AVM, Demir-Çelik, Oto-
motiv, Lojistik-Ulaşım, Sinema-Tiyatro, 
Konaklama, Yiyecek-İçecek, Teks-
til-Konfeksiyon ve Etkinlik-Organizayon 
sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkifatı 
ile SGK primleri Nisan, Mayıs ve Hazi-
ran ödemeleri 6’şar ay ertelendi.

• Konaklama vergisi Kasım ayına kadar 
uygulanmayacak.

• Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı 
bedelleri ve hasılat payı ödemeleri Ni-
san, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay 
süreyle ertelendi.

• İç havayolu taşımacılığında 3 ay sü-
reyle KDV oranı yüzde 18’den yüzde 1’e 
indirildi.

• Kovid-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden 
etkilendiği için nakit akışı bozulan firma-
ların bankalara olan kredi anapara ve 
faiz ödemeleri asgari 3 ay ötelenecek 
ve gerektiğinde bunlara ilave finansman 
desteği sağlanacak.

• İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde 
kapasite kullanım oranlarının korunma-
sı amacıyla ihracatçıya stok finansmanı 
desteği verilecek.

• Bu dönemde işlerinin olumsuz etki-
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lendiğini beyan ederek talepte bulunan 
esnaf ve sanatkârların Halkbank’a olan 
kredi borçları, Nisan, Mayıs ve Haziran 
anapara ve faiz ödemeleri 3 ay süreyle 
ve faizsiz olarak ertelenecek.

• Kredi Garanti Fonu limiti 25 milyar li-
radan 50 milyar liraya çıkartılacak, kre-
dilerde öncelik gelişmelerden olumsuz 
etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan ve 
teminat açığı bulunan firmalar ile KO-
Bİ’lere verilecek.

• Vatandaşlar için uygun ve avantajlı 
şartlarda sosyal amaçlı kredi paketleri 
devreye alınması teşvik edilecek.

• 500 bin liranın altındaki konutlarda 
kredilendirilebilir miktar yüzde 80’den 
yüzde 90’a çıkartılacak, asgari peşinat 
yüzde 10’a düşürülecek.

• Virüsün yayılmasına karşı alınan ted-
birlerin etkisiyle Nisan, Mayıs ve Hazi-
ran aylarında temerrüde düşen firma-

ların kredi siciline “mücbir sebep” notu 
düşülmesi sağlanacak.

• Stopaj gibi kaynağında yapılan kesin-
tilerin ödemelerini içeren muhtasar be-
yannamelerin süreleri 3 ay ertelenecek.

• Asgari ücret desteği devam edecek.

• Mevzuattaki esnek ve uzaktan çalışma 
modellerinin daha etkin hale getirilmesi 
temin edilecek.

• Kısa Çalışma Ödeneği devreye alına-
cak, bundan faydalanmak için gereken 
süreçler kolaylaştırılacak ve hızlandırı-
lacak. Böylece faaliyetine ara veren iş 
yerlerindeki işçilere geçici bir gelir des-
teği verirken, işverenlerin de maliyeti 
azaltılmış olacak.

• En düşük emekli maaşı 1.500 liraya 
yükseltilecek.

• Emeklilerin bayram ikramiyesi Nisan 

ayı başında ödenecek. Yine emeklilerin 
maaş promosyon ödemelerinin de, şu-
belere gitmelerine gerek kalmaksızın, 
doğrudan hesaplarına yatırılması sağ-
lanacak.

• Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı’nın belirlediği kriterlere göre 
ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi 
yardımlar için ilave 2 milyar liralık bir 
kaynak ayrılacak.

• İstihdamdaki sürekliliği temin etmek 
amacıyla 2 aylık telafi çalışma süresi 4 
aya çıkartılacak.

• Küresel tedarik zincirlerindeki aksa-
ma ihtimaline karşı hem üretimde hem 
de perakende de belirlenen önceliklere 
göre alternatif kanallar geliştirilecek.

• Tek başına yaşayan 80 yaş üstü yaş-
lılar için sosyal hizmet ve evde sağlık 
hizmetlerinden oluşan periyodik takip 
programı devreye alınacak.
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BİR KONU

Mobbing, Diğer Taciz 
Türlerinden Farklı Olarak 
Sinsi ve Gizlice Yapılan
Bir Taciz Türüdür

Toprak İşveren: Hocam siz,  Türkiye’de ‘mobbing’ kavramının basında ve aka-
demik çevrede tanıtılmasında, konuya ilişkin bilinç düzeyi ve farkındalığın artırıl-
masında yıllardan beri çalışmalarını sürdüren, bu konuya yoğun emek vermiş bir 
akademisyen olarak tanınmaktasınız. ‘Mobbing’ kavramını bize bir kez daha açık-
lar mısınız?

Prof.Dr. Pınar Tınaz: Mobbing, bir işyerinde gerilimin ve çatışmalı bir iklimin oluş-
masına neden olan tüm psikolojik faktörlerin birleşimi sonucunda ortaya çıkan, 
örgüt sağlığını bozan, çalışanların iş doyumu ve çalışma barışını olumsuz yönde 
etkileyen temel bir örgütsel sorundur. Mobbing süreci, işyerinde bir ya da birkaç 
kişinin, bir başka kişiyi veya kişileri rahatsız edici, ahlak dışı, sistematik ve kasıtlı 
söz ve davranışlarla taciz ettikleri; başkalarına karşı adeta psikolojik şiddet uygu-
ladıkları bir süreçtir

Toprak İşveren: Son yıllarda işyerlerinde gözlemlenen saldırganlık ve şiddet olgula-
rının sayısında günden güne bir artış kaydedildiği bilinmektedir. Mobbingi psikolojik 
şiddet olarak nitelendirdiğinize göre diğer şiddet türlerinden nasıl ayırt etmek gerekir? 

Prof.Dr. Pınar Tınaz: Şiddetten söz edildiğinde, genelde fiziksel müdahale ve so-
mut iz bırakan fiili şiddet akla gelir. Yasal düzenlemeler nedeniyle özellikle işyerle-
rinde kaba şiddetin kabul edilemezliğinden dolayı, psikolojik şiddetin uygulanması 
son yıllarda çok yaygınlaşmıştır. Örgütsel şiddet türleri  arasında  mobbingin,  iş-
yeri şiddetinin en hızlı büyüyen şekli olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.  Mobbing, 
diğer taciz türlerinden farklı olarak sinsi ve gizlice yapılan bir taciz türüdür. Bir 
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kerelik bir davranış değil; belli bir süreç 
içerisinde sistematik davranışlar dizisi-
nin sergilenmesiyle hem bireysel hem 
örgütsel düzeyde olumsuz sonuçların 
ortaya çıktığı bir olgudur. 

Toprak İşveren: Anladığımız kadarıy-
la mobbing, işyerinde görülen bir taciz 
türü. Bu olguya neden ‘mobbing’ adı ve-
rilmiş? Bir diğer deyişle ‘mobbing’ söz-
cüğünün terminolojisine baktığımızda 
nasıl bir tanımla karşılaşmaktayız?

Prof.Dr. Pınar Tınaz: Mobbing, ilk kez 
19.yy.’da yuvalarını korumak için saldır-
ganın etrafında uçan kuşların saldırganı 
savuşturmak için yaptıkları kanat çırpma 
hareketini betimlemek amacıyla İngiliz 
biyologlar tarafından kullanılan bir söz-
cüktür. Daha sonra 1960’lı yıllarda hay-
van davranışlarını inceleyen bilim ada-
mı Lorenz, mobing sözcüğünü, küçük 
hayvan gruplarının daha güçlü ve yalnız 
bir hayvana toplu şekilde hücum ederek 

uzaklaştırmaları ya da aynı kuluçkadan 
çıkan kuşlar arasında yaşanan ve diğer 
kuşların, aralarındaki en zayıf kuşu yiye-
cek ve sudan uzak tutarak dışlamaları 
ve nihayet iyice güçsüzleştiğinde fiziksel 
saldırılarla onu öldürerek yuvanın dışına 
atmaları davranışını açıklamak için kul-
lanmıştır.

1980’li yıllarda ise İsveç’te yaşayan 
Alman çalışma psikoloğu ve psikiyatr 
Heinz Leymann, aynı işyerinde çalışan 
insanlar arasında da benzer tipte, uzun 
dönemli, düşmanca ve saldırgan davra-
nışların var olduğunu gözlemliyor. İşye-
rinde psikolojik taciz süreci içinde göz-
lemlenen veya hissedilen davranışlara 
mobbing davranışları; sürecin kendisine 
ise, mobbing adını veriyor. Böylelikle 
mobbing kavramı, iş yaşamının bilimsel 
literatürü içinde yerini almış oluyor.

Toprak İşveren: Biraz önce mobbing 
davranışlarının sistematik ve sinsi olma-

larından söz ettiniz. Bu ifadenizi  biraz 
açar mısınız? Sürecin sonunda gerçek-
leşmesi beklenen amaç nedir?

Prof.Dr. Pınar Tınaz: İşyerlerinde he-
def seçilen kişiler, bıktırma, yıldırma, 
dışlama, yok sayma, kurumun sunduğu 
bazı olanaklardan yoksun bırakma, aşa-
ğılama, örgütsel kaynak kullanımında 
adaletsizlik, her çeşit haktan yararlan-
mayı engelleme veya geciktirme gibi 
psikolojik şiddete neden olabilecek gizli, 
sinsi ve kimi zaman da gözlenebilir dav-
ranışlara maruz bırakılarak, mobbing 
mağduru durumuna getirilirler. Mobbing, 
sadece temel insan hak ve özgürlükleri-
ne ilişkin kuralların ihlali değil, aynı za-
manda çalışan insanın onurunun, kişilik 
değerlerinin ve Anayasal çalışma hak-
kının ihlalini de ifade eden bir kavram-
dır. Mobbin’in uygulanmasındaki amaç, 
hedef  alınan kişiyi, kendi rızasıyla veya 
başka bir şekilde o işyerinden uzaklaş-
tırmaktır.
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Toprak İşveren: O halde  mobbing, bir 
insan hakları suçudur değil mi?

Prof.Dr. Pınar Tınaz: Evet. Çok doğ-
ru. Mobbing, bir insan hakları suçudur. 
Ancak diğer tanımlanmış insan hakları 
suçundan çok önemli bir farkı vardır. Bu 
fark, konunun önemi ve karmaşıklığı, 
çok- bilimliliği, belli mesleklerden dahi 
olunsa bu konu üzerinde ihtisaslaşma-
yı ve şu anda tek tek saymadığım bazı 
hususların gerçekleşmesini şart koşar. 
İnsan hakları suçları kapsamında be-
lirtilen diğer suçlarda, suç da kanıt da 
tanık da meydandadır. Bu insan hakları 
suçunda ise, bunların hiç birinin tespiti 
öyle kolay bir iş değildir. 

Toprak İşveren: Sinsi olması nedeniyle 
mi? 

Prof.Dr. Pınar Tınaz: Kesinlikle! Tam 
da onu vurgulamaya çalışıyordum. Ama 
sinsi dediğiniz işlem, uygulama, davra-
nış, kişi, suç vb. her neyse, sizce nedir? 
Bunu yanıtlayabilir misiniz? Bunu so-
mutlaştırabilir misiniz? Neye göre, kime 
göre sinsi? Bana göre sinsi olan size 
göre sinsi olmayabilir veya tam tersi. Do-
layısıyla böyle bir durum, hem sübjektif 
hem de görecelidir. Bilimde ise objektif 
değerler, bir başka deyişle herkesçe 
gözlenebilirlik öne çıkar. Çıkarsamalara 
yer yoktur. Dolayısıyla bu noktadan ha-
reketle, iş-örgüt psikolojisi ve iş hukuku 
gibi bilim dallarının en önemli çalışma 
ve uzmanlık alanlarından biri olan mob-
bing konusunda da objektif tanının, bu 
konuyla ilgili tüm bilim dalları veya mes-
lekler açısından, ne denli önemli oldu-
ğunu vurgulamakta, yarar görüyorum.   

Toprak İşveren: Bir işyerinde mobbing 
sürecinin ortaya çıkmasında rol oyna-
yan ne gibi  faktörlerden söz edebiliriz? 

Prof.Dr. Pınar Tınaz: Bir işyerinde mob-
bing ortamını hazırlayan faktörleri, ge-
nel olarak örgütsel ve bireysel faktörler 
olmak üzere iki ana grupta ele alabiliriz. 

Örgütsel faktörleri ise, kurumsal ve yö-
netsel faktörler şeklinde ikiye ayırmak 
mümkündür.

Dolayısıyla bu bağlamda kurum kültürü, 
çalışma koşulları, çalışma ortamı, üst 
yönetimin mobbinge yaklaşımı ve bu 
husustaki politikası, yöneticilerin lider-
lik özellikleri ve onların mobbinge karşı 
sergiledikleri tutum ve davranış tarzı gibi 
faktörler değerlendirilebilir. 

Bu faktörlere ilişkin birkaç örnek vere-
cek olursak; mesela baskıcı, rekabetçi, 
herkesin kendi menfaatini düşündüğü 
bir örgüt ikliminin hakim olduğu bir ça-
lışma ortamında mobbing olgusunun 
yaşanması kuvvetle muhtemeldir. Bir 
diğer örnek, yöneticilerin liderlik özellik-
lerine ilişkin verilebilir. Liderlik vasfından 
yoksun bir yönetici, mobbing sürecini 
kısa zamanda sonuçlandırmakta başa-
rılı olamayacağı gibi; mağdur çalışana 
destek olmaz, aksine ona önyargıyla 
yaklaşıp sürece dolaylı olarak katılabilir 
ve böylece sorunun daha da büyümesi-
ne yol açabilir.  

Biraz da mobbinge neden olabilecek ve 
süreci destekleyebilecek bireysel faktör-
lere baktığımızda öncelikle “tacizcinin 
kişilik özellikleri” nden söz etmek gere-
kir. Tacizciyi, bu tarz bir davranışa, bu 
tarz bir psikolojik duruma sürükleyen 
nedenler arasında çocukluk döneminde 
yaşanmış kötü deneyimler, yaşamdaki 
başarısızlıklar, kıskançlık, sevilmeme 
düşüncesi ve korkusu, acıma duygu-
sundan yoksun olma, düşmanlıktan ve 
başkasına acı çektirmekten zevk alma, 
bencillik, etrafındakilere tahakküm etme 
arzusu, sadistlik, narsisizm sayılabilir. 
Örnek verecek olursak kıskanç tacizci, 
kendinden daha başarılı, daha yetenekli 
veya daha eğitimli ya da başkaları tara-
fından daha beğenilen bir başka çalışanı 
yok etme arzusunu, eyleme geçirebilir. 
Kıskançlık, en çok bir kişi işini iyi yaptığı 
ve popüler olduğu zaman tacizciyi hare-
kete geçiren bir duygudur.

Mobbinge maruz kalan bireyin kişilik 
özelliklerine değinecek olursak, vurgu-
lanması ve unutulmaması gereken hu-
sus, bir mobbing sürecinde nedenin ve 
sorumlunun birbirinden ayırt edilmesi 
gerektiğidir. Şöyle ki mağdurun kişilik 
özellikleri veya tavır ya da davranışla-
rı, bir mobbing sürecinin gelişmesine 
neden olabilir. Ancak bu kişiyi, bu sü-
recin sorumlusu olarak değerlendirmek 
mümkün değildir. Buna göre mobbing 
mağduru olma riskinin, farklı ve dikka-
ti çeken, üstün başarılı, popüler, grup 
normları ile ters düşen veya savunma-
sız, özgüveni zayıf, sosyal ilişkilerde 
başarısız çalışanlar için daha yüksek 
olduğu düşünülebilir. Ancak bir mobbing 
sürecinde mağdur, süreci tetikleyecek 
kişilik veya işle ilgili bir takım vasıflara 
sahip olsa bile onu, bu niteliğinden dola-
yı suçlamak  ne kadar doğru olabilir? Bu 
bağlamda iş yaşamında bazı bireylerin 
bazı özelliklerinden dolayı mobbbinge 
maruz kalma riski altında bulunduklarını 
söylemek daha doğru bir deyiş olacaktır.
Süreç o kadar acımasız ve doğurabi-
leceği sonuçlar o denli ağırdır ki, hiçbir 
kişinin, bir mobbing sürecine maruz 
kalmayı hak ettiği düşüncesi dahi kabul 
edilemez. Ayrıca konuyla ilgili yapılan 
araştırmalarda, mağdurun kişilik  özel-
likleriyle bir mobbing sürecinin başla-
masının ilişkilendirilemeyeceği yönünde 
görüş ve bulgular da mevcuttur.

Toprak İşveren: Hangi davranışlara 
mobbing davranışları diyebiliriz?

Prof.Dr. Pınar Tınaz: İşyerinde göz-
lemlenen rahatsız edici, istenmeyen 
davranışlara mobbing davranışları di-
yebiliriz. Kişiden kişiye, kurumdan kuru-
ma, sektörden sektöre, ülkeden ülkeye, 
kültürden kültüre farklılık gösteren bu 
davranışların sayısı çok fazladır. Çe-
şitli araştırmacılar bu davranışları farklı 
gruplarda ayırt etmektedir. 

Sibel Gök ve Işıl Karatuna’yla birlikte 
2010 yılında gerçekleştirdiğimiz “Öl-



15

çek Geliştirme Çalışması”nda mobbing 
davranışlarını dört ana grupta sınıflan-
dırmıştık. Burada da bu sınıflandırmaya 
göre bazı davranış örneklerini belirtmek 
isterim.

İşe Yönelik Davranışlar:
• Yapılan işin gereğinden fazla kontrol 
edilmesi,
• Mesleki bilgi ve becerilerin çok altında 
ya da uzmanlık alanına girmeyen işler 
yaptırılması,
• Kişinin itibarına zarar verici işler yap-
tırılması,
• Yetiştirilmesi mümkün olmayan işler 
verilmesi ve hedefler belirlenmesi,
• Kişinin işle ilgili tüm öneri ve fikirlerinin 
reddedilmesi,
• İşle ilgili gerekli bilgilerin verilmemesi 
ya da yanlış verilmesi vb.

İtibarı Zedeleyen Davranışlar:
• Dış görünüş, hal ve hareketlerle, ku-
surlarla alay etmek,
• Olumsuz ve aşağılayıcı bakışlar yö-
neltmek,
• Herkesin önünde aşağılayıcı, alay edi-
ci bir üslupla konuşmak,
• Kişinin özel yaşamı hakkında konuşul-
masını istemediği hassas konulardan 
bahsetmek,
• Kontrol dışı tepki göstermeye kışkırt-
mak vb.

Dışlayan Davranışlar:
• İşyerinde yaşanan her türlü olumsuz-
luktan, problemden kişiyi sorumlu tut-
mak,
• İşyerinde yapılan kutlamalara, özel 
günlere kasıtlı olarak çağırmamak,
• İş arkadaşlarının kişiyle çalışmaktan 
kaçınmaları,
• Kişiye işyerinde sanki yokmuş gibi 
davranılması,
• Kişiyi dinlememek, dikkate almamak, 
görmezden gelmek vb.

Sözlü, Yazılı ve Görsel Saldırılar:
• Kişinin özel yaşamına ilişkin hakarete 
varan eleştiriler yapılması,

• Kişiyi mesai şaati içinde ve/veya dı-
şında, ofiste ve/veya dışında  gereksiz 
telefon çağrıları ile rahatsız etme,
• Kişiyi dini veya siyasi görüşleri nede-
niyle alaya alma, aşağılayıcı sözler yö-
neltme,
• Kişiye elektronik posta ve/veya ofis 
ortamında aşağılayıcı, hakaret edici re-
simler ve/veya yazılar gönderme vb. 

Toprak İşveren: Hangi davranışların 
mobbing olmadığına, bir diğer deyişle 
mobbingle karıştırılmaması gerektiğine 
dair bir açıklama yapmanız mümkün 
müdür? 

Prof.Dr. Pınar Tınaz: Mobbing hak-
kında yapılan yanlış ve yetersiz bilgi-
lendirmeler sonucunda işyerinde yaşa-
nan olumsuz deneyimler, çalışanlarca 
mobbing olarak algılanabilmekte ve bu 
yönde şikayetler yapılabilmektedir. Bir 
yandan mobbinge dair farkındalık artırı-
lırken diğer taraftan mutlak surette kav-
ramın açık ve rasyonel tanımının tam 
olarak yapılması gerekir.

Mobbing, tek bir eylem değildir. Dolayı-
sıyla işyerinde yaşanan her olumsuz de-
neyim, işyerinde psikolojik taciz olarak 
kabul edilmemelidir.  Mobbing tekrarla-
nan, devamlı, sistematik ve uzun süreli 
bir saldırı, bir stratejidir.

Hangi davranışların mobbing olmadığı-
na dair bir açıklamayı ben, genelde He-
men mobbing olarak kabul edilmemesi 
gereken haller ve Mobbing olgusuyla 
karıştırılmaması gereken haller şeklinde 
ikili bir sınıflandırma  üzerinden yapmayı 
tercih ediyorum. Bu olası haller aşağıda 
özetlenmektedir.

Hemen mobbing olarak kabul edilme-
mesi gereken haller:
• İşyerinde tek bir olumsuz eyleme ma-
ruz kalma, 
• İşyerinde yaşanan hemen her olumsuz 
deneyim, 
• Bir iş arkadaşı veya bir amir ya da ast-

la yapılan şiddetli fakat anide gelişen bir 
çatışma, 
• Daha alt kademe bir göreve atanma, 
• Anide bir başka yerde görevlendirilme, 
• İş yükünün birden bire artması,
• Konuma uygun olmayan alt düzeyde 
bir görevlendirme, 
• Ergonomik koşulları uygun olmayan bir 
yerde çalışmak zorunda bırakılma, vb.

Mobbing olgusuyla karıştırılmaması ge-
reken haller:
• Devamlı çatışmaların yaşandığı gergin 
bir çalışma ortamı,  
• Çok olumsuz bir örgüt iklimi, 
• Son derece otoriter bir işletme yöne-
timi, 
• Cinsel taciz,
• Yetersiz iş güvenliği, 
• Yetersiz ergonomik koşullar, 
• Yönetime yasal hak olarak tanınmış 
performansı artırmaya yönelik uygula-
malar vb.
 
Toprak İşveren: Mobbinge maruz ka-
lan bir birey ne gibi olumsuz sonuçlarla 
karşı karşıyadır?

Prof.Dr. Pınar Tınaz: Mabbinge maruz 
kalan bir kişinin karşı karşıya kalacağı 
olumsuz durumları ruhsal ve fiziksel 
sağlık açısından ele alabileceğimiz gibi 
sosyal ve ekonomik yönden de belirt-
mek gerekir.

İşyerinde sistemli bir şekilde uygulanan 
psikolojik tacizin,  mağdurun ruhsal ve 
fiziksel sağlığı üzerindeki etkileri  dep-
resyon, anlamsız korkular, huzursuz-
luk hissi, özgüven kaybı, terkedilmişlik 
duygusu, sabit fikir geliştirme, kendini 
değersiz hissetme, suçluluk ve utanç 
duyguları, yüksek tansiyon, taşikardi, 
dikkati toplayamama, ellerin terlemesi 
ve titremesi, yersiz sıcak basma veya 
üşüme duygusu, uyku problemleri, baş 
ağrıları, başta ağırlık hissetme, boğazda 
düğüm hissi, sırt ve omuz  ağrıları, bağı-
şıklık sisteminde düşüş, mide-bağırsak 
rahatsızlıkları, iştahsızlık, zayıflama, 
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deri üzerinde döküntüler, kaşıntılar vb.  
semptomlarla kendini gösterir.

Mobbingin birey üzerinde yarattığı sos-
yal sonuçlara baktığımızda öncelikle 
sosyal itibarın zedelendiğini belirtmek 
gerekir. İşyerinde dışlanır; mesleki kim-
liğini yitirir. Ailesi ve yakın  arkadaşları, 
mağduru  ‘başarısız, elindekileri kaçır-
mış bir birey’ olarak algılar. 

Bozulan ruhsal ve fiziksel sağlığın iyileş-
tirilmesi için doktorlara, ilaçlara, hasta-
nelere yapılan harcamalar; işten ayrıl-
mayla birlikte düzenli bir kazancın yok 
olması, mobbingin yaşanmasıyla birlikte 
ortaya çıkması kaçınılmaz ekonomik za-
rarlardır.

Toprak İşveren: Mobbingin örgütsel 
zararlarından da söz edildiğini biliyoruz. 
Bu zararları bize açıklar mısınız?

Prof.Dr. Pınar Tınaz: Bir kurumda 
mobbingin yaşanması sonucunda orta-
ya çıkan hasarlar, öncelikle ekonomik 
niteliktedir. Bunun yanında ağır sosyal 
ve psikolojik zararların oluşması da ka-
çınılmazdır. Bu sonuçları kısaca şöyle 
sıralayabiliriz:

Ekonomik sonuçlar: 
Hastalık izinlerinin artması, yetişmiş 
çalışanların işten ayrılmaları, yeni per-
sonel alımı ve eğitim maliyeti, genel 
performans düşüklüğü, iş kalitesinde 
düşüklük, çalışanlara ödenen tazminat-
lar, işsizlik maliyetleri, yasal işlem mas-
rafları, erken emeklilik ödemeleri, vb. 

Sosyal ve Psikolojik sonuçlar: 
Çalışanlar arası anlaşmazlık ve çatış-
malar, güvensizlik ortamı, genel saygı 
duygularında azalma, çalışanlarda is-
teksizlik nedeniyle yaratıcılığın kısıtlan-
ması, kurum itibarının düşmesi, vb.

Toprak İşveren: Son olarak mobbingin 
önlenmesi ve mücadelede bize tavsiye-
leriniz neler olacak? 

Prof.Dr. Pınar Tınaz: Mobbing, şidde-
ti giderek yükselen bir süreç içerisinde 
gelişir. Süreç içinde verilen bireysel ve/
veya kolektif mücadele, kurum kültürü 
ve yasal düzenlemeler, sürecin ilerleyi-
şini etkileyebilir. 

Bireysel Mücadele

İşyerinde psikolojik taciz sürecine maruz 
kalan kişilerin önünde üç farklı seçenek 
vardır. Bu seçeneklerden ilki, istifa ede-
rek süreçten kaçmaktır. İkinci seçenek, 
finansal veya benzer nedenlere bağlı 
olarak süreci kabullenmek; üçüncüsü 
ise, işyerinde kalıp sürece karşı müca-
dele etmektir. 

Mağdur kişinin istifa ederek işten ayrıl-
masının, mobbing sürecini sonlandıran 
aktif, ancak kişi üzerinde olumsuz etkiler 
bırakabilen bir tepki olduğunu söylemek 
mümkündür. 

İşten ayrılmayarak  olup biteni içine sin-
dirmeyi deneyen ve pasif bir tutum sergi-
leyen mağdur ise, şiddetlenen mobbing 
süreci içinde özgüvenini, işyerindeki po-
zisyonunu ve/veya itibarını kaybedebilir. 
İşyerinde psikolojik taciz sürecine karşı 
gelerek aktif mücadele etmenin ise, süre-
ci durdurmak adına benimsenmesi gere-
ken en iyi strateji olacağı ileri sürülebilir. 

Mobbinge karşı bireysel mücadelede 
bazı önlemlerin alınması, sürecin dur-
masına veya bireyin süreçten daha az 
etkilenmesine katkıda bulunabilir:
• İşyerinde karşılaşılan her türlü olum-
suzluk için yazılı kayıt tutulmalı; tehdit 
eden davranışların tarihleri ve detayları 
not edilmeli.
• İşyerinde olup bitenlere dair yazılı ka-
nıtlar hazırlanması sonrasında tacizciye, 
yaşattığı sıkıntı yazılı olarak bildirilmeli. 
Ancak bu durumda, tacizinin vereceği 
cevap kanıtlara eklenebilir. Cevap ver-
memesi de bir kanıt olarak kullanılabilir. 
• Tüm yazışmaların, raporların ve işe ait 
belgelerin kopyası tutulmalı.

• Resmi yoldan mücadele etmeye baş-
lamadan önce resmi olmayan yollar de-
nenmeli.
• Resmi olmayan yolla çözüme ulaşıla-
maması halinde kanıtlar, birim yönetici-
sine, insan kaynakları birimi sorumlusu-
na veya sendika temsilcisine sunulmalı. 
• Tacizcinin birim yöneticisi olması duru-
munda, bir üst düzey yöneticiye şikayet-
te bulunulmalı, kanıtlar sunulmalı.
• Sakin olmalı, kontrolün kaybedilebile-
ceği tartışmalara girilmemeli. Gerekli ol-
ması durumunda hastalık izni alınmalı. 
Bu izin bir zayıflık belirtisi olarak değil; 
bir sonra atılacak adımın belirlendiği bir 
süre olarak düşünülmeli. 
• Tacizci ile yalnız kalmaktan kaçınıl-
malı. Tacizci ile yaşanabilecek her türlü 
olumsuzluğa, diğer çalışanların da tanık 
olması sağlanmalı. 
• Yaşananlara tanık olan çalışma arka-
daşlarından destek istenmeli.

Kurumsal Mücadele

Kurumun mobbinge karşı bir politika be-
nimsemesi önem taşır. Mobbinge maruz 
kalan çalışanının şikayetlerini dikkate al-
mayan, anlaşmazlığın bireyler arasında 
olduğunu varsayan ve çözümü taraflara 
bırakan bir kurum, süreç içerisinde pasif 
tutum sergileyen bir kurumdur. Kuru-
mun destek vermeyen bu pasif tutumu, 
mağdurun verdiği mücadeleyi olumsuz 
etkileyerek, sürecin şiddetlenmesine 
veya olumsuz bir şekilde sonlanmasına 
neden olabilir. Tacizcinin gizli saldırıla-
rına göz yuman, tacizin hedefi olan kişi-
yi suçlayan yönetim anlayışı, işyerinde 
psikolojik taciz sürecini destekleyebilir 
ve tacizci ile mağdur arasındaki güç 
eşitsizliğini pekiştirebilir. 

Kurum üst yönetiminin başta insan kay-
nakları yöneticileri olmak üzere tüm 
yöneticilerin işyerinde psikolojik taciz 
konusunda eğitim almalarını sağlaması 
önem taşır. İşyerinde psikolojik tacize 
yönelik farkındalığı arttırmak için çaba-
layan, çatışmalara ilk aşamada müda-
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hale eden, çalışanların sorumluluklarını, 
işyeri kurallarını ve işyerinde uygun dav-
ranış biçimlerini açıkça ortaya koyan in-
san kaynaklar biriminin ve kurum yöneti-
minin, mobbing sürecini sonlandırmada 
etkili olması kaçınılmazdır. 

Kurumların olası bir mobbing vakasın-
da mağduru desteklemesi, şikayetine 
istinaden soruşturma başlatması, tacize 
karşı cezai yaptırımlar getirmesi, mob-
bing mağdurunun verdiği mücadeleyi 
anlamlı kılar ve sürecin onun lehine adil 
sonlanmasına katkıda bulunur. Soruş-
turmanın yanlış yönetilmesi ise, sürecin 
şiddetlenmesine sebebiyet verebilir. 

Kurumun işyerinde psikolojik tacizin ön-
lenmesinde veya durdurulmasında bü-
yük bir rol oynadığı kesindir. Öncelikle 
kurum, olası bir mobbing vakasının ya-
şanması riskine karşı yapılması gereken 
görevlerini yerine getirmelidir. Alınacak 
önlemler aracılığıyla işyerinde psikolojik 
taciz süreci başlamadan önüne geçil-
mesi suretiyle hem bireylerin hem kuru-
mun zarar görmesi engellenebilir.  

Ancak kurum, gerekli önlemeleri alsa 
bile psikolojik taciz süreci başlayabilir. 
Bu durumda sürecin başlangıcında, ku-
rumun anında müdahalesi önem taşır. 
Taraflar arasındaki potansiyel psikolojik 
taciz süreci, bölüm yöneticilerinin ve/
veya insan kaynakları yöneticilerinin 
anında ve doğru desteğiyle, başladığı 
anda durdurulabilir. 

Müdahale geciktikçe mobbing süreci 
daha da şiddetlenir ve ciddi olumsuz 
etkileri beraberinde getirir. Ancak han-
gi aşamada olursa olsun bir mobbing 
olgusuna müdahale edilmesi şarttır. Bu 
durumda örgüt, mobbingin sona ermesi 
için gerekli soruşturma sürecini başlat-
malı, yasal veya yasal olmayan soruş-
turma sürecinde mağdur çalışanına 
destek olmalıdır. Ayrıca, durdurulması 
başarılan bir mobbing süreci sonra-
sında mağdurun tedavisine, kaybettiği 

özgüvenini ve özsaygını kazanmasına 
yardımcı olunmalıdır. Kurum, müdahale 
etmekte gecikilen veya müdahale edil-
meyen bir mobbing sürecinde ve son-
rasında yaşananlardan kendisine ders 
çıkarmalı, öğrenmesi gerekenleri öğren-
meli ve çatısı altında gerçekleşebilecek 
bir sonraki potansiyel mobbing süreci 
için gereken önlemlerini almalıdır.

Bu önlemlerin en başında dikkate alın-
ması gereken şey, mobbingin yasalara 
aykırı bir uygulama olduğu gerçeğinden 
hareketle, bu uygulamayı yasaklayan bir  
politika belgesinin örgüte özgü nitelikte 
hazırlanarak benimsenmesi ve gerekli 
hallerde mutlak surette kullanılmasının 
sağlanmasıdır. Hazırlanan kurumsal 
politikanın, devlet tarafından yayınlan-
mış mobbing veya ayrımcılık yasalarıyla 
örtüşmesi gereklidir. Mobbing hakkında 
yapılan yanlış ve yetersiz bilgilendirme-
ler sonucunda işyerinde yaşanan olum-
suz deneyimlerin, çalışanlarca mob-
bing olarak algılanabildiği ve bu yönde 
şikayetler yapılabildiği gerçeği gözden 

kaçırılmamalıdır. Dolayısıyla mobbinge 
ilişkin farkındalık artırılırken kavramın 
açık ve rasyonel tanımının tam olarak 
yapılması gerekir. Mobbingle ilgili ola-
rak kuruma özgü hazırlanacak resmi bir 
politika belgesi kapsamında aşağıda yer 
alan hususlara dikkat edilmelidir: 
• Üst yönetimin sorumluluğu açıklanmalı;
• Mobbingin, kurum  için bir sorun teşkil 
ettiği belirtilmeli;
• Mobbingin, bir suç olduğu vurgulan-
malı;
• Davranış örnekleri verilmeli ;
• Mobbingin, disiplin suçu olarak kabul 
edildiği açıklanmalı;
• Mobbingden korunmak amacıyla kuru-
mun aldığı önlemler belirtilmeli;
• Yöneticiler ve denetçilerin sorumluluk-
ları tanımlanmalı;
• Resmi ve resmi olmayan şikayet yön-
temleri belirtilmeli;
• Soruşturma yöntemleri ve disiplin yön-
temleri açıklanmalı;
• Yöneticilerin eğitimi vurgulanmalı;
• Politikanın uygulanma, gözden geçiril-
me, yenilenme şekli saptanmalı.
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Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 
Bölümü, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 

Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

İşyerinde Psikolojik Taciz 
(Mobbing) ile İlgili Güncel 
Gelişmeler

I. İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Kavramı 
 
Türk Dil Kurumu sözlüğünde “bezdiri”1 olarak Türkçe karşılığını bulan ve yaygın 
olarak, “işçilerin birbirlerine karşı ya da şefleri tarafından yapılan sistematik düş-
manlıklar, kışkırtma ya da ayrımcılıklar”2 olarak tanımlanan mobbingin3 geniş kap-
samlı bir tanımı da Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 25.09.2013 tarihli kararında 
yer almıştır: “…Türk Hukukunda psikolojik taciz (mobbing); işyerinde çalışanlara, di-
ğer çalışanlar veya işverenler tarafından sistematik biçimde uygulanan, tekrarlanan 
her türlü kötü muamele, tehdit, şiddet, aşağılama gibi davranışlar olarak ifade edil-
miştir. Psikolojik tacizin en bariz örnekleri, kendini göstermeyi engellemek, sözünü 
kesmek, yüksek sesle azarlamak, sürekli eleştiri, çalışan iş ortamında yokmuş gibi 
davranmak, iletişimin kesilmesi, fikirlerine itibar edilmemesi, asılsız söylenti, hoş ol-
mayan imalar, nitelikli iş verilmemesi, anlamsız işler verilip sürekli yer değiştirilmesi, 
ağır işler verilmesi ve fiziksel şiddet tehdidi sayılabilir”.4 

İşyerinde psikolojik taciz, işveren ya da işverenin temsilcisi konumunda olan bir kişi, 
mağdurun üstü konumunda olan bir çalışan ya da işyerinde eşit statüde olan çalı-
şanlar tarafından yapıldığı gibi, işyerindeki bir ast tarafından hiyerarşik üstüne karşı 
da yapılabilir. Mobbing, iş hukukuna özgü olan araçlar ile yapılır; haksız uyarılar, 
aşırı kontroller, yöneltilmiş abartılı talimatlar şeklinde ya da mağduru yetenek ve 
kişisel özelliklerine göre aşırı zorlayan işlere vermek ya da eğitim ve yeteneklerine 
göre yapabileceğinden çok daha kolay işlere vermek şeklinde olabilir. Bazı diğer 
mobbing vakalarında ise, işçinin fiziksel saldırıya uğraması, iftira atılması, hakarete 
uğraması ya da görmezlikten gelinmesi gibi ağırlıklı olarak insani ilişkiler alanına 
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giren davranışlarla karşılaşılmaktadır. 
Mobbingin sonucu ise sıklıkla sağlıkta 
meydana gelen ve intihara kadar varan 
psikosomatik rahatsızlıklardır.5  

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin 
27.12.2013 tarihli kararına konu olan 
olayda bilimsel literatürde mobbing ola-
rak tanımlanan eylemlerin çoğunun bir 
arada gerçekleştiği görülmektedir. So-
mut olayda, “davalı işyeri çalışanların-
dan 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 sergiledikten sonra 
tekrar masaya fırlattığı, davacının yere 
düşen belgeleri topladığı, davacının 
bireysel pazarlama yetkilisi olarak ça-
lıştığı sırada cari hesaplar yetkilisi olan 
G. B. Ç.’in davacının yerine görevlen-
dirildiği, davacının bu görev değişikliği 

nedeniyle mağdur olduğu düşüncesine 
kapıldığı ve hastalandığı, davacının 
bankacılık işlemleri konusunda kurallara 
uygun hareket etmek istediği, bu neden-
le amirleri ile sorunlar yaşadığı, uyarı, it-
ham 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 davacıya verildiği, banka müdü-
rü tarafından Cumartesi günleri mesai 
yaptırıldığı, işyerinde düzenli bir çalış-
ma şeklinin olmadığı, davacıyla aynı 
pozisyonda olan diğer çalışanlara anah-
tar ve şifreler verildiği halde davacıya 
verilmediği, davacının stresli çalışma 
ortamında bulunmanın da etkisiyle sin-
dirim sistemi rahatsızlığı çektiği, banka 
şubesinin yapılan iç denetimde düşük 

performans gösterdiğinin belirlendiği, 
davacının işyeri içindeki diğer çalışan-
lardan soyutlandığı, son dört ay içinde 
yirmişer günlük sağlık raporları aldığı, 
son bir yıl içinde peş peşe disiplin soruş-
turmaları geçirerek kendisinden savun-
malar istendiği, şube içi elektronik posta 
ile yapılan yazışmalarda “densiz” denil-
mek suretiyle hakarete maruz kaldığı, 
yapılan yazışmalarda nezaket sınırları-
nın aşıldığı, davacının yaşamış olduğu 
olumsuzlukları işyerindeki amirine ilet-
tiği halde sorunlara çözüm getirilmediği 
ve kendisinde kusur bulunduğu, yaşa-
nılan olumsuzluklar sonunda anksiyete 
bozukluğu çektiği ve sağlık sorunlarıyla 
uğraştığı, bir yıllık maaş artışının yalnız-
ca 1,96 olarak öngörüldüğü; davacının 
işyerinde yaşadıklarını “Olaylar” başlığı 
altında kaleme aldığı, sözkonusu yazıda 
tutarlılık, samimiyet ve iddia edilen hu-
suslarla bir bütünlük görüldüğü, bu hu-
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susların mobbing teşkil ettiği”  sonucuna 
varılmıştır.6

Ülkemizde, mobbing konusundaki ilk 
yargı kararının verildiği 2006 yılından7 

günümüze kalan olan süreçteki kararlar 
incelendiğinde, mahkemelerin psikolojik 
taciz olaylarına ihtiyatla yaklaştığı an-
laşılmaktadır. Yargı kararlarında, mob-
bingten bahsedilebilmesi için eylemlerin 
“süreklilik göstermesi” ve “sistematik 
olması” gerektiğine dikkat çekilerek sü-
reklilik göstermeyen, belli aralıklarla sık 
sık tekrarlanmayan, ara sıra münferit 
olarak meydana gelmiş birkaç haksız, 
kaba, nezaketsiz veya etik dışı davra-
nışların mobbing olarak nitelendirileme-
yeceğinin altı çizilmektedir.8 Nitekim, bu 
doğrultudaki bazı kararlarda, ileri sürü-
len olayların mobbing olarak kabul edil-
mediği ve ilgililere tazminat ödenmediği 
görülmektedir. Örneğin, avukat olarak 
çalışan davacının işyerinden çıkışında 
çantasının aranmak istendiği, çantası-
nın aranmasına izin vermeyince çıkış 
kapıları kapatılarak işyerinden ayrılma-
sının engellendiği, davacının baroyu 
arayarak durumu bildirdiği buna rağmen 
kapıların açılmadığı, baro tarafından 
karakolun aranması üzerine olay yerine 
gelen polisler tarafından işyeri dışına çı-
kışının sağlandığı, işyerinde bekletildiği 
sırada güvenlik görevlisinin fiili saldırısı-
na maruz kaldığı ve 2 gün işten kalacak 
şekilde yaralandığı bir olayı mahkeme 
mobbing olarak değerlendirmemiştir. 

Kararda, “İşyerinde kısa bir süre çalış-
mış olan işçiyi feshe zorlama yapılmış 
değildir ve zaman içinde sistematik bir 
hal alan psikolojik baskı ve bezdirme 
şeklinde gerçekleşmemiştir. Bu itibar-
la manevi tazminat taktirinde mobbing 
(psikolojik taciz) değerlendirmesiyle 
sonuca gidilmesi yerinde değildir.” de-
nilmiştir.9 Yargıtay 22. HD’nin 22.5.2014 
tarihli benzer bir kararında da, “iddia 
edilen haksız, kaba ve kırıcı davranışla-
rın diğer çalışanlara da yapıldığı, genel 
anlamda işyeri kabalığının olduğu ve 

çalışanların kişilik ve onurlarının rencide 
edildiği anlaşılmaktadır. Davaya konu 
olayda, unsurları itibarıyla mobbingin 
oluşmadığını söylemek mümkün ise de” 
işverenin işçiyi koruma ve gözetme bor-
cuna aykırı davrandığının belirgin oldu-
ğu sonucuna varılmıştır.10 

Yargıtay içtihatlarında işverenin iş söz-
leşmesindeki nakil kaydına dayanarak 
ya da işçinin yazılı kabulü ile gerçekle-
şen işyeri değişikliklerinin mobbing ola-
rak değerlendirilmediği görülmektedir. 
Nitekim Yargıtay 9. HD’nin 16.09.2015 
tarihli kararında, “Dosya içeriğine göre 
davacı işçi işyerinde Toplu İş Sözleşme-
si kapsamında çalışmaktadır. İşyerinde 
işin düzenlenmesi ve işyeri değişikliği 
kurallara bağlanmıştır. Davalı işveren 
tarafından sunulan değişiklik formları, 
görevlendirme yazıları, değişiklik talep 
onay formları incelendiğinde değişikliğin 
kurallara göre yapıldığı, davacının bu 
nakillerde onayının olduğu anlaşılmak-
tadır. Davalının işlemleri psikolojik taciz 
niteliğinde olmadığı gibi davacı gerek 
sözleşme ve gerekse yasa hükümleri 
uyarınca değişikliği kabul etmeyebilirdi. 

Kısaca davacı işçi silahını kendi kullan-
mamıştır. Somut uyuşmazlıkta mobbing 
sayılacak işveren davranışı olmadığı 
gibi işverenin eşit işlem borcuna aykırı 
davrandığına dair delil de bulunmamak-
tadır” sonucuna varılmıştır.11

İşçinin işyerindeki hiyerarşik amiri tara-
fından uyarılması, yöneltilen haklı eleşti-
riler, işin daha özenli yapılmasına yöne-
lik tüm çalışanlara yöneltilen  talimatlar 
mobbing olarak kabul edilmemelidir.12  
Nitekim Yargıtay 7. Hukuk Dairesi’nin 
8.5.2014 tarihli kararının  oluşturan 
olayda bu doğrultuda karar verilmiş, iş-
yerinde daha fazla çalışılmasını belirten 
ve toplu olarak tüm çalışanlara gönde-
rilip davacıyı hedef almayan e-maillerin 
de mobbing iddiasına delil teşkil etme-
lerinin düşünülemeyeceği sonucuna va-
rılmıştır.13

Karşılaştırmalı hukuka baktığımızda da 
mobbing konusunda mahkemelerin ih-
tiyatlı dayanarak karar verdikleri söyle-
nebilir. Örneğin, Almanya’da Schleswig 
–Holstein Eyalet İş Mahkemesi’nin yaşlı 
kişilerin bakıcısı olarak çalışan bir kişi-
nin, doğum günü pastasının bir köşeye 
atılması ve pastanın bu yüzden bozul-
masında bakıcıya manevi tazminat 
ödenmesi gerekmediğine karar vermiş-
tir.14 Bremen Eyalet İş Mahkemesi’nin 
bir kararında, şikâyetçi işçiye, bir yıl 
içinde 7 defa cevapsız telefon arama-
sının yapılması olayında henüz telefon 
teröründen bahsedilemeyeceğini tespit 
etmiştir.15

II. İşverenin İşyerinde Psikolojik 
Tacizi Önleme Yükümlülüğü

İş ilişkisi çerçevesinde işçinin işvere-
ne olan sadakat borcunun karşılığında 
işverenin de işçiyi gözetme (koruma) 
borcu bulunmaktadır. İşverenin işçiyi 
gözetme borcu geniş kapsamlı bir bor-
çtur.16 Türk Hukukunda mobbinge ilişkin 
hüküm içeren Türk Borçlar Kanunu’nun 
417. maddesine göre, “İşveren, hizmet 
ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak ve 
saygı göstermek ve işyerinde dürüstlük 
ilkelerine uygun bir düzeni sağlamakla, 
özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel ta-
cize uğramamaları ve bu tür tacizlere 
uğramış olanların daha fazla zarar gör-
memeleri için gerekli önlemleri almakla 
yükümlüdür”. İşverenin işçinin sağlığını 
koruma yükümlülüğü içerisinde işçinin 
fiziksel ve ruhsal sağlığı bir bütün olarak 
ele alınmaktadır. İşveren iş ilişkisinde 
meydana gelen taciz eylemlerine karşı 
elinde olan tüm imkânlarla mücadele et-
meli ve çalışanlarını tacizin oluşmasın-
dan korumalıdır. Bu nedenle, çalışma 
arkadaşları tarafından tacize uğrayan 
işçi yardım için zaman kaybetmeden iş-
verene başvurmalıdır. İşveren de işçinin 
başvurusu üzerine imkânlar çerçevesin-
de mobbingi önlemek için uğraş verme-
lidir. İşverenin elinde, taciz edeni ikaz 
etmekten, ihtar etmeye, disiplin cezası 
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vermekten faili başka iş yerine naklet-
meye ya da işten çıkarmaya kadar va-
ran imkânlar bulunmaktadır.17 

III. Mağdurun Başvurabileceği 
Hukuki Yollar

İşverenin işyerinde aldığı önlemler mob-
bingi önlemede yeterli olmazsa, başka 
bir işyerine naklini talep etmek, kendisi-
ne haksız olarak verilmiş olan uyarı ve 
kınama cezası gibi disiplin cezalarının 
kaldırılmasını talep etmek,18 iş sözleş-
mesini sona erdirmek, eğer iş sözleş-
mesi işveren tarafından sona erdiril-
mişse işe iade davası açmak, kötüniyet 
tazminatı, ayrımcılık tazminatı, maddi ve 
manevi tazminat talep etmek vb. imkan-
lar bulunmaktadır. Bu yazıda ise sadece 
mobbingin haklı fesihte bulunma yetkisi 
vermesi ile maddi ve manevi tazminat 
talepleri Yargıtay içtihatları çerçevesin-
de incelenmektedir.19

a) İş Sözleşmesini Haklı Nedenle 
Sona Erdirmek

İş Kanunu’nun 24. maddesine göre, 
hem belirli süreli hem de belirsiz süreli 
iş sözleşmesini işçi tarafından tek taraf-
lı olarak sona erdirilebilir. 24. maddede 
işçinin iş sözleşmesinin devamının feshi 
ihbar önelinin dolmasını beklenemeye-
cek derecede imkânsız hale geldiği ko-
şullarda derhal fesihte bulunma hakkı 
tanınmıştır. Bu bağlamda iş sözleşmesi-
nin konusu olan işin yapılması işin niteli-
ğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı 
veya yaşayışı için tehlikeli olursa derhal 
fesih için haklı bir neden oluşturur (İş 
K.m.24/I-a). İşyerinde psikolojik taciz, 
sebepleri işyerinden kaynaklanan ruh-
sal ya da fiziksel bir hastalığa yol aça-
bilir.20 Bu durumda da mağdurun derhal 
fesih hakkının bulunduğunun kabul edil-
mesi gerekir.21

İş Kanunu’nun 24. maddesinin II. fıkra-
sında, işverenin işçiye cinsel tacizde bu-
lunması halinde (m.24/II-b), işçinin diğer 

bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından 
işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu 
durumu işverene bildirmesine rağmen 
gerekli önlemler alınmaması durumun-
da, ilgili işçinin iş sözleşmesini haklı 
nedenle derhal feshedebileceği düzen-
lenmiştir (m.24/II-d).22 İşçinin işyerinde 
psikolojik tacize uğraması ise yasada 
haklı fesih nedeni olarak düzenlenme-
miştir. Ancak İş Kanunu’nun 24.mad-
desinin II. fıkrasında, fesih sebepleri 
sayıldıktan sonra “ve benzeri haller”de 
de fesih yapılabileceği belirtildiğinden, 
mağdur işçi iş sözleşmesini mobbing 
nedeniyle derhal sona erdirebilecektir.23 
Nitekim bu doğrultuda Yargıtay 9.Hukuk 
Dairesi’nin 14.03.2008 tarihli kararında, 
işyerinde psikolojik tacize uğrayan işçi-
nin iş sözleşmesini haklı nedenle derhal 
feshedebileceği sonucuna varılmıştır.24 

Bu bağlamda, mobbing sadece işve-
renden değil, işçinin işini yaparken ilişki 
içinde bulunduğu bir başka kişiden de 
gelse mağdur işçinin iş sözleşmesini 
sona erdirme hakkına sahip olduğu ka-
bul edilmelidir. 

Bundan başka işyerinde psikolojik ta-
cizin (mobbing) İş Kanunu’nun 25/II-d 
bendinde düzenlenen işverenin baş-
ka bir işçisine  “sataşma” kapsamında 
haklı fesih nedeni oluşturabileceği ka-
naatindeyiz. Zira, maddedeki “sataşma” 
kelimesi ile ifade edilen esasen “işçinin 
kişilik haklarını ihlal eden davranışta bu-
lunma”dır.25 İş Kanunu’nun 25/II-d ben-
dine göre, “İşçinin....işverenin başka iş-
çisine sataşması” halinde işveren haklı 
nedenle fesih hakkını kullanabilir. Haklı 
nedenle feshe yol açan sataşma, işve-
renin bir işçisine sözle olabileceği gibi 
davranış şeklinde de ortaya çıkabilir.26 
Nitekim Yargıtay 9. HD’nin 04.02.2013 
tarihli kararında psikolojik taciz niteliğin-
deki eylemlerin İş Kanunu’nun 25/II-d 
bendi kapsamında haklı fesih sebebi 
olduğu sonucuna varılmıştır. Davaya 
konu olaydaki eylemlerin “22 Ekim 2011 
günü akşamı gala yemeği ile başlayan 
ve gece 00.30 sularında kadın işçinin 
odasının aranarak odaya gelip su al-
mak isteğiyle sonuçlanan davranışları-
nın sırnaşık nitelikte süreklilik arz eden 
ve kadın işçiyi rahatsız eden söz ve 
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eylemler bütününü oluşturduğunu, bu 
eylemlerin psikolojik ve cinsel taciz bo-
yutunda olduğu ve bu hali ile işverenin 
kadın işçinin kişiliğini korumak ve saygı 
göstermek yanında işyerinde ahlak ve 
dürüstlük kurallarına uygun bir çalışma 
ortamı sağlamakla yükümlü olması ve 
özellikle de işçilerinin psikolojik ve cin-
sel tacize uğramamaları ve bu tür ta-
cizlere uğramış olanların da daha fazla 
zarar görmemeleri için gerekli önlemleri 
almakla yükümlü olduğu düşünüldü-
ğünde” işçi açısından haklı fesih nedeni 
oluşturduğuna hükmedilmiştir.27

İşyerinde psikolojik taciz (mobbing) ola-
rak nitelendirilebilecek şekilde işyerinde 
başka çalışanlar hakkında dedikodu 
yaymak da Yargıtayın yerleşik içtihadı-
nı oluşturan kararlarında   “başka işçiye 
sataşma” bağlamında haklı fesih nedeni 
olarak kabul edilmektedir; “….sözko-
nusu dedikodunun kaynağının davacı 
olduğu tanık beyanları ve dosyada mev-
cut ayrıntılı ve tutarlı yazılı ifadelerle 
sabittir. Davacının söz konusu davra-
nışı diğer iki çalışana yönelik sataşma 
mahiyetindedir. Bu durumda işverence 
yapılan fesih haklı sayılmalıdır.”28

Mobbing nedeniyle derhal feshe sebebi-
yet veren olayın öğrenilmesinden itiba-
ren 6 işgünü, olayın vuku bulmasından 
itibaren ise 1 yıl içinde bu fesih hakkının 
kullanılması gerekir (İş K. m. 26/I). İşçi 
m.24/II uyarınca iş sözleşmesini süresi 
içinde haklı nedenle feshetmesi sonu-
cunda bir zarar uğramışsa, işverenden 
genel hükümlere göre bir tazminat talep 
edebilir (İş K. m.26/II). 

b) Maddi ve Manevi Tazminat
Talep Etmek

Maddi tazminat davası, kişilik hakkı 
saldırıya uğrayan kişinin, bu saldırı ne-
deniyle malvarlığında meydana gelen 
eksilmenin giderilmesi amacına yönelik-
tir.29 Davanın yasal temelini Türk Mede-
ni Kanunu’nun 25/3 ve Türk Borçlar Ka-

nunu’nun 49.maddesi oluşturmaktadır.

İşçinin psikolojik taciz (mobbing) nede-
niyle tazminini talep edebileceği maddi 
zarar kalemleri somut olayın özelliğine 
göre takdir edilecektir. Ülkemizde mob-
bing nedeniyle oluşan maddi zararın gi-
derilmesi talepli olarak açılan ilk davada 
-tespit edilebildiği kadarıyla-  Yargıtay 9. 
Dairesi ve Hukuk Genel Kurulu tarafın-
dan maddi tazminatın kabulüne karar 
verilmiştir. Somut olayda 56 yaşında evli 
bir kadın olan davacının 14 yıl aralıksız 
olarak davalı bankanın İstanbul işyerin-
de avukat olarak çalışmasının ardından 
Adana ve farklı illerde kısa sürelerle 9 
ay boyunca ve 30 kez yer değiştirmek 
suretiyle görevlendirilmesinin psikolojik 
taciz (mobbing) oluşturduğu, uygulama-
ların oluş şekli ve süresi dikkate alındı-
ğında maddi tazminatın kabulüne karar 
verilmiştir. Yerel mahkemece davacının 
maddi zararlarının hesabı için Mali Mü-
şavir bilirkişiden rapor alınmış ve yol, 
konaklama, yemek, ilaç vb. giderlerin 
ait belgelere dayalı olarak maddi zararın 
miktarına ilişkin hesaplama yaptırılmış-
tır.30

İşyerinde psikolojik taciz nedeniyle kişi-
lik hakları hukuka aykırı olarak saldırıya 
uğrayan mağdur manevi tazminat tale-
binde de bulunulabilecektir. Yargıtay ka-
rarlarında mobbing oluşturan bir eylem 
olarak işçinin işyerinde hakarete uğra-
ması halinde kişilik haklarının zedelen-
diği ve manevi tazminat talep edebilece-
ği kabul edilmektedir. Örneğin Yargıtay 
9. HD’nin 17.10.2017 tarihli kararında, 
“davacının kişilik haklarına yönelik sal-
dırının bulunduğu anlaşıldığından dava-
cının manevi tazminat talebinin de kabul 
edilmesi”  gerektiği sonucuna varılmış-
tır.31 

Aynı yöndeki bir başka kararda, “Davacı 
avukatın iş sözleşmesine tabi çalıştığı, 
işyerinde maruz kaldığı ve işyeri yetki-
lilerin bilgisi dahilinde gerçekleşen olay 
sebebiyle kişilik haklarının zedelendiği 

ve manevi zarara uğradığı sabittir. Bu 
itibarla davalı şirket aleyhine manevi 
tazminata hükmedilmesi yerinde” bulun-
muştur.32

Hakim, mobbing nedeniyle talep edilen 
manevi tazminatın tutarını belirlerken, 
saldırı oluşturan eylem ve olayın özelliği 
yanında tarafların kusur oranını, sıfatını, 
işgal ettikleri makamı ve diğer sosyal ve 
ekonomik durumlarını da dikkate almak-
tadır.33 Manevi tazminat talepli kararlar 
incelediğinde mobbing nedeniyle hük-
medilen manevi tazminat miktarının çok 
yüksek olmadığı söylenebilecektir. 

Yargıtay 4. HD’nin 24.9.2014 tarihli ka-
rarında “Davaya konu olayda, olay tari-
hi, olayın gelişimi, tarafların konumu ile 
yukarıda anılan ilkeler gözetildiğinde 
davacı yararına takdir edilen 10.000,00 
TL manevi tazminat fazladır. Daha alt 
düzeyde manevi tazminat takdir edilmek 
üzere kararın bozulması gerekmiştir.”34 
denilmiş; bir başka kararda da “kabul 
edilen 25.000,00 TL manevi tazminat 
rakamı işçinin ücreti ile kıyaslandığında 
yüksektir Mahkemece, daha düşük bir 
miktarda manevi tazminata hükmedil-
mek üzere kararın bozulması gerekmiş-
tir» sonucuna ulaşılmıştır.35

İşyerindeki mobbing teşkil eden eylem-
ler işverenden kaynaklanmayıp işvere-
nin yanında çalışan bir başka kişiden, 
mesela genel müdür gibi üst düzey bir 
yönetici tarafından gelmekteyse mağdur 
işçi maddi ve manevi tazminat talepli 
davayı işveren ile birlikte ilgili çalışana 
da yöneltebilecektir.36 

IV. İspat

Mobbing ve sağlıkta meydana gelen 
zararlar arasındaki illiyet bağını işçinin 
ispatlaması gerekir. Türk İş Hukukunda 
mobbingte ispat yükünü açıkça düzenle-
yen bir yasal hüküm yoktur. Ancak, Türk 
Hukukunda işverene karşı açılmış bir 
davada işveren aleyhine tanıklık yapan 
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işçilere karşı koruma sağlayan hiçbir ya-
sal düzenleme olmadığı da söylenemez. 
Zira İş Kanunu’nun 18/2-(c) bendinde, 
“Mevzuattan veya sözleşmeden doğan 
haklarını takip veya yükümlülüklerini ye-
rine getirmek için işveren aleyhine idari 
veya adli makamlara başvurmak veya 
bu hususta başlatılmış sürece katılmak” 
fesih için geçerli bir sebep oluşturmaya-
cak husus olarak sayılmıştır. Maddedeki 
“veya bu hususta başlatılmış sürece ka-
tılmak” ifadesinin, işçinin işveren aley-
hine tanıklık yapmasını kapsadığı ve 
psikolojik taciz nedeniyle açılan davada 
tanıklık yapan işçiye de bu bağlamda 
koruma sağladığı söylenebilecek ise de, 
hu hüküm sadece iş güvencesi kapsa-
mındaki işçilere uygulanabilecektir.37

Karşılaştırmalı hukuka baktığımızda, 
mesela Belçika’da işçinin psikolojik ta-
cize uğradığını ispat etmek zorunda ol-
madığını, şikayet edilen tarafın yasalar 
tarafından yasaklanmış bir eylem veya 
davranışta bulunmadığını ispatlaması 
gerektiğini görmekteyiz.38 Fransız İş Ko-
du’nda ispat hakkında da bir düzenleme 
getirilerek manevi tacizin varlığını ispat 
açısından geleneksel kuraldan farklı 
bir esasa yer verilmiştir. (Art. L. 1152-
2). Buna göre, psikolojik tacize maruz 
kalan bir kimsenin yalnızca psikolojik 
tacizin varlığına karine oluşturabilecek 
objektif olguların varlığını ispatlama-
sı yeterli görülmüş, davalı (taciz eden) 
ise uygulamalarının objektif ve hukuk 
çerçevesinde olduğunu, psikolojik taciz 
teşkil etmediğini ispatlamakla yükümlü 
tutulmuştur.39

Türk hukukunda mobbingin ispatı hu-
susunun yargı kararlarıyla şekillendiği 
görülmektedir. Yargıtay 9. Hukuk Daire-
si’nin 14.03.2008 tarihli kararında mob-
bingin ispatı konusundaki temel esaslar 
belirlenmiştir. Buna göre,  ispat konu-
sunda “İşçinin anlattığı mobbing teşkil 
eden olayların tutarlılık teşkil etmesi, 
kuvvetli bir emarenin bulunması gerek-
mektedir. Kişilik hakları ve sağlığın ağır 

saldırıya uğraması mobbingin varlığının 
tartışmasız kabulünü doğurur.” denmiş-
tir.40 Karara göre, iki hususun ispat edil-
mesi gerekmektedir: 
1. Mobbing oluşturan eylemler, 
2. Mobbing sonucu meydana gelen za-
rarlar

Görüldüğü gibi Yargıtay 9. Hukuk Daire-
si’nin 14.03.2008 tarihli kararında İşçinin 
anlattığı mobbing teşkil eden olayların; 
-tutarlılık teşkil etmesi, 
-kuvvetli bir emarenin bulunması,
ispat için yeterli görülmüştür.41 2008 yı-
lında verilen bu kararda ve daha sonra 
verilen kararlarda mobbingin ispatı ol-
dukça kolaylaştırılmıştır. Öyle ki, mob-
bing konusunda “kesin ve mutlak bir 
ispatın” gerekli olmadığı, mobbingin 
ispatında ceza yargılamasında olduğu 
gibi “şüpheden uzak delil aranamaya-
cağı”, “taraflarca ileri sürülen delillerin 
sıhhat ve kuvvetinde tereddüt edilmesi 
halinde işçi lehine yorum ilkesinin uygu-
lanması gerektiği” yerleşik içtihat halini 
almıştır.42 

Yargıtay 4. HD’nin 17.10.2019 tarih-
li kararında ise daha da ileri gidilerek, 
mobbing konusunda “yaklaşık ispatın” 
yeterli olduğu belirtilmiştir: “Mobbin-
ge dayalı iddialarda kesin ispat koşu-
lu aranmamakla birlikte yaklaşık ispat 
aranmaktadır. Dosya kapsamına göre 
ise yaklaşık ispata elverişli delil de mev-
cut değildir.”43 

Yargıtay kararlarında işyerinde psikolo-
jik tacizin tanık beyanıyla ispatının müm-
kün olduğu kabul edilmektedir. Yargıtay 
9. Hukuk Dairesi’nin 18.03.2010 tarihli 
kararına göre, “Davacının davalı işyerin-
de uzun süredir müdür statüsünde çalış-
tığı, son dönemlerde işyerinde yeniden 
yapılanma olup yerine yeni bir mühendi-
sin istihdam edilerek yetkilerinin elinden 
alındığı bu şekilde huzursuz edildiği, iş-
verence psikolojik tacize maruz kaldığı 
(mobbing) tanık beyanlarından anlaşıl-
maktadır. Bu durumda davacının işyeri-

ni terk etmesi haklı nedene dayanmak-
tadır”.44 Aynı yöndeki bir başka kararda 
da, “Davacı tanıklarının anlatımlarından, 
davalı tarafından davacı üzerinde diğer 
işçiler tarafından yalnızlaştırmaya ilişkin 
psikolojik taciz yapıldığı da göz önüne 
alındığında, iş sözleşmesinin davacı 
işçi tarafından haklı nedenle feshedildi-
ği anlaşılmaktadır” denilerek mobbingin 
tanıkla ispatının mümkün olduğu açıkça 
ifade edilmiştir.45

Bundan başka, işyerinde psikolojik taciz, 
sağlık raporu, bilirkişi raporu ve kamera 
kayıtlarıyla da ispat edilebilir. Yargıtay 
22. HD’nin 27.12.2013 tarihli kararında, 
“İşyerinde mobbingin gerçekleşmediğini 
ispat külfetinin davalıya düştüğü; tanık 
beyanları, sağlık raporları, bilirkişi rapo-
ru, kamera kayıtları ve diğer tüm deliller 
değerlendirildiğinde mobbing iddiasının 
yeterli delillerle ispat edildiği” sonucuna 
varılmıştır.46 

Mağdurun işyerinde aldığı ses kaydıyla 
da mobbingin ispat edilebileceği yargı 
kararlarında kabul edilmektedir. Bu bağ-
lamda, Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 
28.04.2014 tarihli kararında, bir kişinin 
aleni olmayan toplantıda konuşulanları 
diğerlerinin rızası olmaksızın cep tele-
fonu ile kayda alması nedeniyle Cum-
huriyet Savcılığına “kişiler arasındaki 
konuşmaların dinlenmesi ve kayda alın-
ması suçu”nun işlendiği iddiasıyla suç 
duyurusunda bulunulmuştur. 

12. Ceza Dairesi vermiş olduğu kararda, 
sanığın “başkaca şekilde ispatlanma-
sı mümkün olmayan bir hal içerisinde 
kendisine yönelik hakaret içerikli ko-
nuşmayı kayda almasının hukuka aykırı 
olmadığı” sonucuna varılarak beraat ka-
rarını onamıştır.47 Karara konu olan so-
mut olayda, izinsiz ses kaydı alan kişinin 
“2003-2012 yılları arasında görev yap-
tığı, 2009 yılında birim müdürü olarak 
çalışmaya başlayan müştekinin göreve 
başladığı günden bu yana kendisine 
karşı negatif bir tutum içerisinde olduğu, 
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eski çalışan olması nedeniyle kendisini 
tasfiye etmek istediği, daha önce iş or-
tamında kendisine sözlü olarak hakaret 
ettiği, toplu ortamlarda kendisine karşı 
rencide edici ve küçük düşürücü tavırlar 
sergilediği, yaklaşık 1 ay önce hakkında 
haksız yere soruşturma başlattığı, olay 
günü de, performans değerlendirme 
toplantısında kendisine hakaret içerikli 
sözler söylemesi nedeniyle üzerindeki 
cep telefonu ile gizlice kayıt yaptığı” be-
lirtilmiştir. 

Kararda isyerinde psikolojik taciz (mob-
bing) ifadesi geçmemekle birlikte, somut 
olaydaki eylemlere baktığımızda uzun 
yıllardan beri devam eden ve hiyerar-
şik amiri tarafından uygulanan rencide 
edici, küçük düşürücü davranışların 
söz konusu olduğu, haksız soruşturma 
başlatıldığı, performans değerlendirme 
toplantısında başkalarının önünde ken-
disine hakaret edildiği, tüm bu yaşanan 
olayların bilimsel literatürde ve Yargı-
tay kararlarında tanımlanan mobbing 
eylemleri olduğu kanaatindeyiz. Karar-
da  “Ancak kişinin, bir daha kanıt elde 
etme olanağının bulunmadığı ve yetkili 
makamlara başvurma imkanının olma-
dığı ani gelişen durumlarda, örneğin; 
kendisine karşı işlenmekte olan (cinsel 
saldırı, hakaret, tehdit, iftira veya şantaj 
gibi) bir suç söz konusu olduğunda ya 
da kendisine veya aile birliğine yönelen, 
onurunu zedeleyen, haksız bir saldırıyı 
önlemek için, kaybolma olasılığı bulu-
nan kanıtların kaybolmasını engelleyip, 
yetkili makamlara sunarak güvence altı-
na almak amacıyla, saldırıyı gerçekleş-
tiren tarafın bilgisi ve rızası dışında, ko-
nuşma ve haberleşme içeriklerini veya 
özel hayata ilişkin ses ve görüntülerini 
dinleme, izleme ya da kaydetme eylem-
lerinin hukuka aykırı olduğunu kabul et-
mek mümkün olmadığı gibi, esasen bu 
hallerde, kişinin hukuka aykırı hareket 
ettiği bilinciyle hareket ettiğinden de söz 
edilemeyeceği” belirtilerek toplantıda  
gizlice ses kaydı alınmasının hukuka 
aykırı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

V. Sonuç

İşyerinde psikolojik tacize uğrayan işçi, 
İş Kanunu’nun 24.maddesi kapsamında 
iş sözleşmesini haklı nedenle sona er-
direbilir. Zira, işverenin çalışanlarını iş-
veren vekillerinden, diğer çalışanlardan 
ve müşterilerden kaynaklanan sataşma 
niteliğindeki eylemlere, psikolojik tacize 
karşı koruma borcu bulunmaktadır. İş-
verenin söz konusu yükümlülüğünü ihlal 
etmesi sataşmaya maruz kalan, psikolo-
jik taciz mağduru olan işçinin iş sözleş-
mesini haklı nedenle feshedebilmesine 
olanak sağlamakta, böylece işverenin 
kıdem tazminatı ödeme yükümlülüğü 
yanında maddi ve manevi tazminat öde-
me borcu da doğabilmektedir. Zira 
Borçlar Kanunu’nun 417. maddesinde 
işverenin işçilerin psikolojik ve cinsel 
tacize uğramamaları ve bu tür tacizlere 
uğramış olanlara daha fazla zarar göre-
memeleri için gerekli önlemleri almakla 
yükümlü olduğu düzenlenmiştir.

Bu bağlamda, işçi işyerinde çalışan di-
ğer kişiler tarafından mobbing eylemle-
rine maruz kaldığında bu durumdan der-
hal hiyerarşik üstlerini haberdar etmesi 
gerekir. İşverenin de gözetme (koruma) 
borcu kapsamında mağdur işçisine yar-
dım etmesi, psikolojik taciz eylemlerine 
son verecek gerekli tüm önlemleri al-
ması gerekmektedir. Ancak haberdar 
edilmesine rağmen işveren psikolojik 
taciz eylemlerinin ortadan kalkması için 
gerekli önlemleri almıyorsa işçinin iş 
sözleşmesini İş Kanunu’nun 24/II. bendi 
kapsamında haklı nedenle sona erdir-
mesi söz konusu olabilecektir.

Ülkemizde, işyerinde psikolojik taciz 
(mobbing) konusundaki ilk yargı kararın 
verildiği  2006 yılından günümüze kalan 
olan süreçteki kararlar incelendiğinde, 
mahkemelerin psikolojik taciz olaylarına 
ihtiyatla yaklaştığı ve mobbingin varlı-
ğından bahsedilebilmesi için eylemlerin 
“süreklilik göstermesi” ve “sistematik 
olması” gerektiğine dikkat çekildiği gö-

rülmektedir. Yine mobbingin ispatının 
tartışıldığı ilk karar 2008 yılında verilmiş 
olup, bu karardan sonra verilen karar-
larda da mobbingin ispatı konusunun 
sıklıkla ele alındığı ve ispatın oldukça 
kolaylaştırıldığını görmekteyiz. 

Öyle ki, mobbing konusunda “kesin 
ve mutlak bir ispatın” gerekli olmadığı, 
mobbingin ispatında ceza yargılama-
sında olduğu gibi “şüpheden uzak delil 
aranamayacağı”, “taraflarca ileri sürülen 
delillerin sıhhat ve kuvvetinde tereddüt 
edilmesi halinde işçi lehine yorum ilke-
sinin uygulanması gerektiği” ve giderek 
mobbing konusunda “yaklaşık ispatın” 
yeterli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  
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ğerlendirildiğinde mobbing iddiasının yeterli 

delillerle ispat edildiği gözetilmeden yazılı 
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Özet

Bu çalışmada, “İşyerlerinde Psikolojik Taciz/Yıldırma (Mobbing)” tarihsel ve kav-
ramsal olarak ele alınarak kamu ve sosyal taraflarca uzlaşılarak oluşturulan ortak 
tanım ile kafa karışıklığı giderilmeye çalışılacaktır. Mobbing’in direkt olarak etkilediği 
birey, kurum ve ülke ekonomisine zararları anlatılarak dolaylı olarak zarar gören ve 
ulaşılabilen mevcut kaynaklar ve yüz yüze yapılan bazı mağdurlar ile görüşmeler 
ışığında  “aileye etkisi ve çözüm önerileri” ele alınacaktır. 

Hukukî düzenlemelerimizde genişçe yer almamakla birlikte ilk düzenleme olan 
2011/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi,  1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 
Türk Borçlar Kanunu ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu düzenle-
melerinde mobbing ve olması gereken yasal düzenlemeler üzerinde durulacaktır. 
İş Yasası’na göre günlük çalışma süresi 8 saat olup işe gidiş ve dönüş süreleri ile 
birlikte mesailer hariç olmak üzere 10 saati bulmaktadır. Bu durum, insan yaşamının 
önemli bölümünü oluşturmakta ve bu nedenle de sorunun çözümüne ilişkin duru-
mun ciddiyeti vurgulanarak çalışma hayatının tüm unsurlarının kamu ve özel sektör 
ayrımı olmaksızın çözüm üzerinde birlikte çalışmasının hayati önemde olduğu üze-
rinde durulacaktır. Mobbing, çalışanlar üzerinde ve çalışma hayatında ciddi sorun-
lara yol açmakta ise de eğitim ve yasal düzenlemelerle çözülebilinecek sorunlardan 
olduğu değerlendirmesine yer verilmektedir.

Anahtar Sözcükler: mobbing, aile, çözüm, yasa, eğitim.



29

Giriş

Çalışma hayatının en önemli sorunların-
dan biri olan, her kademedeki çalışan ve 
işverenin karşılaşabileceği aynı zaman-
da yıkıcı etkisi olan mobbing; çalışma 
hayatının en önemli sosyal sorunların-
dan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Türkçe’de işyerinde psikolojik şiddet ya 
da yıldırma olarak bilinen ve literatürde-
ki adıyla mobbing, kavramsal olarak ül-
kemizde her ne kadar son yıllarda sıkça 
dile getirilmekteyse de aslında, çalışma 
yaşamı kadar eski bir olgudur. Latin-
ce “kararsız kalabalık” anlamına gelen 
“mobile vulgus” sözcüklerinden türeyen 
“mob” sözcüğü İngilizce “kanun dışı şid-
det uygulayan düzensiz kalabalık/çete” 
anlamına gelmektedir.  

“Mob” kelimesinin İngilizce eylem biçimi 
olan “mobbing” ise; psikolojik şiddet, ku-
şatma, rahatsız etme, sıkıntı demektir. 

Genellikle saygısız ve zarar veren bir 
davranış ile başlayan bir süreçtir. Mob-
bing olgusundan zarar gören kişilerde; 
uykusuzluk, iştahsızlık, depresyon, sı-
kıntı, endişe, unutkanlık, ağlama kriz-
leri, alınganlık, özkıyım düşünceleri, 
davranış ve düşünce bozuklukları gibi 
psikolojik sorunların ortaya çıkmasına 
yol açar (Akgün:2015).

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), mob-
bing kavramını “intikamcı, acımasız, şey-
tanca ve onur kırıcı eylemler aracılığıyla 
bir işçiye ya da bir grup işçiye zarar ver-
meyi amaçlayan saldırgan davranışlar” 
olarak tanımlamıştır (Chappell:2011).

Mobbing kavramı, hayvan saldırılarını 
ve sürü davranışlarını betimlemek ama-
cıyla 19. yüzyılda biyologlar tarafından 
kullanılmıştır. Mobbing kavramı 1960’lı 
yıllarda Konrad Lorenz,  küçük hayvan 
gruplarının saldırılarını betimlemede 

kullanmıştır. 1970’li yıllarda öğrenci dav-
ranışlarını tanımlamada ilk defa İsveçli 
psikolog Peter-Paul Heinemann kul-
lanmıştır (Akgeyik, Delen, Uşen:2013). 
ABD bilim insanı olan Bayan Caroll M. 
Brodsky tarafından iş hayatı bakımından 
“taciz” sözcüğünü 1976 yılında yayımla-
nan ve bu dönemde akademik çevreler-
de dikkat çekememiş olan “Taciz Edilen 
İşçi” (The Harassed Worker) isimli kitap-
ta ele almaktadır. Olgunun tanınmasına 
ve konuya ilişkin çalışma hayatı üzerin-
deki bilimsel çalışmalara ise Alman asıllı 
İsveçli Endüstri psikoloğu olan Prof. Dr. 
Heinz Leymann’ın çalışmaları öncülük 
etmiştir (Leymann:1996/168-170). 

Leymann; Bu konuda 1982 yılında ilk 
olarak bir bilimsel çalışma, 1984 yılında 
bilimsel rapor ve 1986 yılında ise bir ki-
tap yayınlamıştır. Leymann aynı zaman-
da Anti-Psikolojik Taciz hareketinin de 
kurucusudur.
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İtalya’da 1996-97 yıllarında Herald Ege 
301 kişi üzerinde yaptığı araştırmasın-
da, “İşyerinde psikolojik taciz bir kişi-
ye zarar vermek amacıyla sistematik 
olarak belli bir amaç doğrultusunda bir 
veya birden fazla kişi tarafından belli 
bir süre gerçekleştirilen hareket veya 
hareketler dizisidir” diye tanımlar.  Ege, 
mağdurun “psikolojik, sosyal ve mesle-
ki” açıdan tahrip olmasına da yol açar 
diye belirtmektedir (Gök:2013). Henry 
Walter ise bu “örgütsel bir risktir” der. 
“Sonuçtan tüm örgüt zarar görür” diye 
tanımlar. 1998 yılında Dr. Ruth Namie 
ve Gary Namie “Amerika’da İşyerinde 
Psikolojik Taciz” kitabını yayınlamışlar-
dır. Hukukçu olan David Yamada ise 
konunun hukuki boyutunu ele almıştır 
(Akgeyik, Delen, Uşen:2013).

Tim Field, mobbing’i “hedef kişilerin öz-
güvenlerine ve öz saygılarına yönelik 
sürekli ve acımasız bir saldırı” olarak ta-
nımlar. İngiliz gazeteci Andrea Adams, 
1988’de BBC için hazırladığı programlar 
vasıtasıyla kamuoyunun dikkatini çeken 
ilk isimlerdendir. Adams, “İş Yaşamında 
Zorbalık: Karşılaşma ve Başa Çıkma 
Yolları” kitabını 1992 yılında yayınlamış-
tır (Einarsen:2000).

Ülkemizde mobbing ile ilgili olarak 
2000’li yıllarda bilimsel makaleler yazıl-
mış, 2005 yılında ise Şaban Çobanoğlu 
tarafından “İşyerinde Duygusal Saldırı 
ve Mücadele Yöntemleri” ile Prof. Dr. Pı-
nar Tınaz tarafından çıkarılan “İşyerin-
de Psikolojik Taciz (Mobbing)” kitapları 
alandaki öncü kitap ve çalışmalardandır. 
Akademik camiada benzer çalışmalar 
artarak devam etmektedir. Ülkemizde 
işyerinde psikolojik taciz (mobbing) ile il-
gili ilk dava 2006 yılında açılmış ve 2008 
yılında davacı lehine sonuçlanarak Türk 
Hukuk sistemindeki yerini almıştır (Bü-
yükkılıç:2012) Yasal anlamda, 19 Mart 
2011 tarihinde (mülga) Başbakanlık ta-
rafından yayımlanan 2011/2 no’lu “İş-
yerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) 
Önlenmesi Genelgesi” ile 04.02.2011 

tarih ve 27838 Sayılı ve 01.07.2012 ta-
rihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar 
Kanunu’nun 417. Maddesi hukuki an-
lamda önemli gelişmelerdendir. 

Türk Dil Kurumu da yaptığı çalışma-
da mobbing kavramına karşılık olarak 
“bezdiri” sözcüğünü kullanmıştır. Bezdiri 
kavramını, “işyerlerinde, okullarda vb. 
topluluklar içinde belirli bir kişiyi hedef 
alıp, çalışmalarını sistemli bir biçimde 
engelleyip huzursuz olmasına yol aça-
rak yıldırma, dışlama, gözden düşürme” 
olarak tanımlamıştır.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Ko-
misyonu tarafından 2011 yılında ya-
yınlanan rapor bu konudaki önemli 
çalışmalardandır (TBMM:2011). Kamu 
kurumlarında yapılan ilk ve en önemli 
çalışma; projesi eğitimci uzman İsmail 
Akgün tarafından Aile, Çalışma ve Sos-
yal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araş-
tırma Merkezi (ÇASGEM) adına yapılıp, 
ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sendi-
ka, akademisyen ve sivil toplum kuru-
luşu temsilcilerinin katılımı ile kapsamlı 
bir çalışma yapılmıştır. Söz konusu ça-
lışma, “1. Çalışma Hayatında Psikolojik 
Taciz (Mobbing) Panel ve Çalıştayı” 23 
Mayıs 2012 tarihinde düzenlenmiştir. 
Bu çalışmanın sonucunda elde edilen 
bilgiler “Bildiriler Kitabı” ile kamuoyunun 
istifadesine sunulmuştur (Akgün:2012). 
Çalışmanın ikincisi ise 28 Aralık 2014 
tarihinde  “çalıştay” olarak gerçekleştiril-
miş ve sonuçları kamuoyu ile paylaşıl-
mıştır(eğitimhane.com).

Alo 170 Verileri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim 
Merkezi Alo 170’e yıllar itibarıyla gelen 
bazı veriler şu şekildedir; 19.03.2011 
– 28.02.2018 tarihleri arasında toplam 
58.462 adet mobbing ile ilgili çağrı yapıl-
mış. Farkındalık arttıkça başvuru sayıla-
rı da yıllar itibariyle artmaya başlamıştır. 

2018 yılı şubat ayına kadar 4.244 adet 
başvuru şikâyete dönüşmüş. Çağrıla-
rın %83’ ü (48.387) özel sektör, %17’si 
(10.075) kamu kurumlarından gelmiş. 
Şikâyetlerin cinsiyete göre dağılımı ise, 
%59 erkek (34.206), %41 kadın (24.256) 
çalışanlardan oluşmaktadır. 24-48 yaş 
aralığında erkeklerde %80.99, kadınlar-
da % 84,15 olarak gerçekleşmiş. Öğre-
nim durumuna göre, kamu sektöründe 
%55,33 üniversite mezunu, özel sektör-
de ise %38,05 Lise ve dengi okul mezu-
nu şikâyetçi olmuş. 

Kuşkusuz ALO 170’e gelen verilerden, 
her başvuru mobbing’tir ya da değil-
dir veya ülkemizde sadece bu kadar 
mobbing vaka’sı vardır sonucu çıka-
rılamaz. Ancak bu veriler konunun ne 
denli önemli olduğu ile ilgili fikir vermesi 
açısından önem ihtiva eder. Gerçek veri 
ise saha araştırmaları ile elde edilecek 
veriler olacaktır.

1. Mobbing’in Tanımı

Mobbing kavramına yönelik birçok değişik 
tanımlar ile karşılaşmaktayız. Biz ise bu-
rada kendi ülkemizde resmi olarak yapıl-
mış olan tanımı kullanmayı uygun bulduk. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ba-
kanlığı’nca (mülga ÇSGB) 2011/2 Ge-
nelgesi gereği ilgili sosyal tarafların da 
olduğu “Mobbingle Mücadele Kurulu” 
kurulmuştur. Bu kurula bağlı olarak ku-
rulan “teknik komite” 2012-2013 yılların-
da pek çok çalışma ile birlikte üzerinde 
uzlaşılarak oluşturduğu ortak tanımı 
çıkarılan “İşyerlerinde Psikolojik Taciz 
(Mobbing) Bilgilendirme Rehberi kitap-
çığında yayınlayarak çalışma hayatının 
hizmetine sunmuştur. Buna göre tanım 
şu şekildedir: 

İşyerlerinde bir veya birden fazla kişi 
tarafından diğer kişi ya da kişilere yö-
nelik gerçekleştirilen, belirli bir süre sis-
tematik biçimde devam eden, yıldırma, 
pasifize etme veya işten uzaklaştırmayı 



31

amaçlayan; mağdur ya da mağdurların 
kişilik değerlerine, mesleki durumlarına, 
sosyal ilişkilerine veya sağlıklarına za-
rar veren; kötü niyetli, kasıtlı, olumsuz 
tutum ve davranışlar bütünüdür (Komis-
yon:2013).

2. Mobbing Sürecinin Etkileri

İşyerinde psikolojik şiddetin, birey ve ku-
rum açısından son derece önemli etkiler 
yaptığı ve dolayısı ile toplumun tamamı-
nı etkileyen tehlikeli ve zarar verici bir 
olgudur.  Mobbing birebir yaşamak değil 
tanık olmak dahi birebir yaşamadaki et-
kilerin aynılarını yaratmaktadır.  

Sürecin etkilerini üç ana başlık altında 
alabiliriz çünkü biliyoruz ki bunların et-
kilenmesi direk toplumu etkileyecektir. 
Diğer bir deyiş ile toplumun etkilenmesi 
kaçınılmaz bir gerçektir (Gürhan: 2019). 

2.1. Bireye Etkileri  

Mobbing sürecinden en fazla etkilenen 
psikolojik tacize (mobbing) maruz kalan 
kişinin kendisidir. Mobbingin getirdiği 
sosyal sonuçlar incelendiğinde; mağdu-
run, ilişkileri bozulmuş, depresif duygu 
durum ve davranışlarından sıkılan ar-
kadaşları yavaş yavaş terk etme eğili-
mine girmişlerdir. Çevresindekiler artık 
onu “başarısız, elindekileri kaçırmış bir 
birey” olarak değerlendirmektedir. İş-
yerinde dışlanmış ve mesleki kimliğini 
yitirmiş kişi, artık sosyal çevre ve aile 
çevresindeki yerini de yitirebilmekte-
dir (Tınaz:2006,2008,2011). Carnero 
ve Martinezy (2005)’in İspanya’da ger-
çekleştirdikleri çalışmanın göze çarpan 
noktası; işyerinde psikolojik taciz’e ma-
ruz kalan bireylerin uyku bozukluğu ve 
mide ağrıları şikâyetleri; mobbing’e ma-
ruz kalmayanların üç ila beş katı daha 
yükseklerde gerçekleştiğidir. Mobbing’i 
uzun süreli yaşayan mağdur, eylem so-
nunda Travma Sonrası Stres Bozukluğu 
(TSSB) yaşayabilir (Carnero:2005). Bu 
durum savaş sonrası askerlerin, işken-

ce görenlerin ya da büyük felaketler 
sonrası insanların yaşadıklarına benzer. 
Bu durum aşağıdaki belirtileri gösterir ve 
kişide yoğun korku ve ümitsizliğe neden 
olur (Davenport:2003).
• Olayları tekrar tekrar yeniden yaşamak,
• Aşırı tedirginlik, kolayca ürkmek, sinir-
lilik,
• Hayata kaderci bakış, genel duygusal 
uyuşukluk,
• Sürekli endişe hâli, karabasanlar, uy-
kusuzluk
• Konsantrasyon düşüklüğü, kontrol dışı 
hareketler,
• Yoğun endişe ve panik atak, özkıyıma 
veya cinayet işlemeye eğilimli olmak.

Matthıesen ve Eınarsen, (2004) çalış-
malarında; Mobbing’in kişiler üzerindeki 
etkilerini araştırmış ve mobbing sonucu 
ortaya çıkan durumun, Travma Sonrası 
Stres Bozukluğu ile paralellikler gös-
terdiğini ortaya koymuşlardır. Diğer bir 
araştırma ile de  mobbing’in çok kişisel 
bir olgu olduğunu ve kişiler yaşadıkları-
nı içine atarak, kimseyle paylaşmadan 
hayatlarına devam etmeleri ile Travma 
Sonrası Stres Bozukluğu ‘nu yaşama ih-
timalleri arttığına dikkat çekmiştir (Teh-
rani:2004).

2.2. Kuruma / İşletmeye Etkileri 

Kurum/işletmelerin içeride yaşanan bir 
mobbing sürecinden olumsuz etkilenme-
si kaçınılmazdır. Sürecin kuruma verdiği 
zararlar, psikolojik ve ekonomik olmak 
üzere “iki grupta” değerlendirilebilir.  Ya-
şanmış bir mobbing olgusunun kuruma 
verdiği psikolojik zararlar; bireyler arası 
anlaşmazlık ve çatışmalar, olumsuz ör-
güt iklimi, kurum kültürü değerlerinde 
çöküş, güvensizlik ortamı, genel saygı 
duygularında azalma, çalışanlarda istek-
sizlik nedeniyle yaratıcılığın kısıtlanması 
sayılabilir. Sürecin kuruma verdiği eko-
nomik zararlar ise; hastalıklar nedeniyle 
izin ve sağlık raporu kullanımları ve ye-
tişmiş uzman çalışanların işten ayrılma-
ları artar. Ortaya çıkan personel eksikli-

ği nedeniyle işe alım işlemleri ve uyum 
eğitimlerinin sebep olduğu harcamalar,  
genel performans düşüklüğü, iş kalite-
sinde düşüklük, çalışanlara ödenen taz-
minatlar, işsizlik maliyetleri, yasal işlem 
ve / veya mahkeme masrafları, erken 
emeklilik ödemeleri şeklinde özetlene-
bilir. Şikâyetlerin incelemeye alınması, 
ilgili uzman kişilerce soruşturmanın yü-
rütülmesi ve ayrıca rapor işlemlerinin yü-
rütülmesi için tüketilen kaynaklar ve me-
sai, mobbing süreci ilerledikçe daha da 
fazlalaşır. Kurum, bünyesinde yaşanan 
işyerinde psikolojik taciz sürecini sonlan-
dırmak uğruna büyük harcamalar yapa-
bilir. Hukuki aşamaya gelinmiş bir olgu-
da ise, işletmenin marka değerinin zarar 
görmesi de dâhil büyük bedellerin öden-
mesi söz konusu olabilir (Tınaz:2008).

Mobbing olgusunun yaşandığı bir işlet-
me, piyasadaki saygınlığını kaybetme 
riski ile de karşı karşıya kalabilir. Ku-
rumun sergilediği olumsuz imaj, vasıf-
lı çalışanların, yatırımcıların ve hatta 
müşterilerin kurumdan uzaklaşmalarına 
sebebiyet vererek işyerinde yaşanan 
bir psikolojik tacizin kurumsal maliyetini 
daha da artırabilir.  Bunların sonucu ola-
rak kurumun marka değerinin azalması 
sonucu belki de iflasa kadar gidebilen bir 
sürecin oluşmasına yol açabilecektir.

2.3. Aileye Etkileri

Aile, Türk kültüründe özel bir yere sahip 
olup toplumun temelini oluşturur. Birey-
ler, aile içinde doğar ve büyürler. Top-
lumda yetişkin bir birey hâline gelenler, 
edindiği değerlerin büyük bölümünü ai-
leden almışlardır. Dolayısıyla aile, ait ol-
duğu toplumun öz değerlerinin nesillere 
de aktarılmasından sorumlu bir birimdir. 
Bu yönüyle de bakıldığında ebeveynler, 
çocukları büyüse dahi onların her türlü 
mutluluğu, hüznü ile de yakından ilgilidir-
ler. Onları mutlu eden durumlar, ebevey-
nleri de mutlu etmektedir. Aynı şekilde, 
mutsuz eden her türlü durum da ebevey-
nlerin mutsuzluğuna yol açmaktadır.
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Bir başka açıdan bakıldığında, evli olan 
eşler ve varsa çocukları için aynı durum 
daha kuvvetli bir şekilde gerçekleşmek-
tedir. Bu durum güçlü aile bağları olan-
lar için daha kuvvetli olarak hissedile-
bilmektedir. Aile bireylerinden herhangi 
birinin özellikle iş yaşamında karşılaştığı 
sorunlarını güvenle paylaşacağı kişilerin 
başında kuşkusuz aileleri gelmektedir. 
Mağdur bireyin başına gelenler çoğu 
kez aile bireylerinin duygularını da et-
kiler. Bireylerin yetişme şartları ve çev-
resel faktörlere bağlı olarak, içine kapa-
nıklık durumu, vakur davranma durumu 
veya şiddete meyilli olma durumu olabil-
mektedir. İçine kapanıklık durumunda 
ailenin diğer bireyleri, kişinin yaşadıkları 
hakkında bilgi sahibi olamamaktan kay-
naklı olarak gösterilen kimi davranışlar 
da farklı algılanabilmektedir. Örneğin; 
işyerinden evine gelen eşlerden birinin, 
eşine ve/veya çocuklarına selam verme-
mesi, yüzlerine bile bakmadan odasına 
kapanması vb. davranışları nedeniyle 
bu durumu kendisine olan sevgisizliğe 
veya sevginin başka birilerine yönel-

diği düşüncesine kapılmaları durumu, 
aile içinde çatışmalara ve kimi zaman 
boşanmalara kadar gidebilmektedir. 
Yaşadığı sıkıntıyı başkalarına şiddet 
olarak yansıtan bazı kişilik bozukluğu 
olan bireylerin yaptıkları davranışların; 
boşanma, fiziksel şiddet ve belki de en 
vahim sonuç olan cinayetlere kadar ula-
şabileceği de bir gerçektir. Ne yazık ki 
alan üzerinde ülkemizde ciddi araştırma 
sonuçları mevcut olmadığından yüzde-
lik olarak orandan bahsetmek mümkün 
olamamaktadır.

Mobbing sürecinde aileler ve yakın-
ları dolaylı olarak etkilenen kesimi 
oluşturmaktadırlar. İşyerlerinde ya-
şadıklarından dolayı acı çeken psi-
kolojik taciz mağdurları, yaşadıkları 
sıkıntıları anne-babasına yansıtabilir 
(Tınaz:2006,2008,2011). Mağdurun, iş-
yerinde uygulanan psikolojik taciz ne-
deniyle asabi ve olumsuz bir ruh hâli 
sergilemesi, eve her geldiğinde kendini 
yorgun hissetmesi ve sadece işyerinde 
yaşadıklarından bahsetme isteği duy-

ması kaçınılmaz olarak en yakınları olan 
eş ve çocukları ile ilişkilerini bile olum-
suz etkiler (Speryy, Duffy).  Zihni tek bir 
konuya odaklanan mağdur, ailesi veya 
yakınları ile iletişim sorunları yaşayabi-
lir, hatta işyerinde yaşanan olaylar ev-
deki ana gündemi oluşturması sonucu, 
yakınları tarafından suçlu olarak görül-
meye başlanabilir. Bu durumda mağdur, 
hem evde hem işyerinde dışlanmışlık ve 
çaresizlik yaşamaya başlar ve çift taraflı 
bir psikolojik taciz sürecine maruz kalır 
(Tınaz:2008).

Speryy ve Duffy’ye göre, işyerinde psi-
kolojik taciz uygulanarak işten ayrılma-
ya zorlanan bir kişinin, işinden istifa et-
mesi sonucunda, aile ilişkilerini önemli 
derecede olumsuz etkiler. Bireyin işten 
ayrılması ile yaşadığı gelir kaybı, itibar 
kaybı, para kazanmamanın getirdiği 
utanç ve küçük düşme duygusu, aile 
bireyleri arasında sorunlar yaşanması-
na neden olabilir. İşyerinde psikolojik 
taciz sürecinin aile ilişkileri üzerindeki 
olumsuz etkileri, mağdurun ailesindeki 
bireylerin görünmeyen mağdurlar olma-
sına neden olur. Tınaz’a göre, bu durum 
eşleri boşanma noktasına bile götürebi-
lir. Literatürdeki bu araştırmalar ve yüz 
yüze çok sayıda ki mağdur ile görüşme 
sonucunda, işyerinde bireyi etkileyen 
mobbing olgusunun ailesini de maddi 
ve manevi etkilediği anlaşılmaktadır. 
Mağdur birey, işyerindeki mobbing dav-
ranışlarının getirdiği dışlanmışlık ve kü-
çük düşürülmekten kaynaklanan duygu 
durumunu aile içine taşıyacak; işyerinde 
bulamadığı ilgiyi aile ortamında araya-
caktır. Böyle bir durumda aile üyelerinin, 
mobbing’e maruz kaldığını anlaması ve 
ona destek olması çok önemlidir. Muh-
temel bazı etkileri şunlardır;
• Aile ortamının olumsuz etkilenmesi; 
mobbing’e maruz kalan aile bireyinin 
eşine ve çocuklarına karşı ilgisiz davran-
maya başlaması sonucu sevgi, sadakat 
ve güven duygusunun zedelenmesi,
• Mobbing, mağdurun eşine karşı cinsel 
olarak ilgisiz ve isteksiz davranmasına 



33

neden olabilmektedir (Lives),
• Mobbing’e maruz kalan bireyin eş ve 
çocukları ile ilişkileri zedelenir,
• Özellikle gelişim çağındaki çocukların 
psikolojik gelişimlerinin olumsuz etkilen-
mesine yol açabilir,
• Kullanılan izinler, raporlar dolayısıyla 
maddi kayıpların yaşanması sonucu aile 
bireyleri maddi olarak etkilenir,
• İşe sık sık geç gitme veya gitmeme so-
nucu işinden atılabilir. Yeni bir iş bulma 
ya da çalışamama durumu, ailede mad-
di-manevi sorunlara, çatışmalara ve bo-
şanmalara yol açabilir,
• Travma sonrası stres bozukluğu, eşler 
arasındaki iletişim bozuklukları, oluşabi-
lecek sözel ve fiziksel şiddet davranış-
ları nedeniyle eşler ve aile bireylerinin 
sevgi-saygı ve birlikte yaşama isteğinin 
azalması ve/veya tükenmesi sonucu 
boşanmalar ve aile parçalanmalarının 
yaşanmasına yol açabilir, 
• Mobbing’e maruz kalan bireylerin 
yaşadığı kişisel ve psikolojik sorunlar 
nedeniyle mutsuz bireysel ilişkiler ve 
mutsuz ailelerin oluşmasına yol açabi-
lecektir.

3. Çözüm Önerileri
3.1. Eğitim:

Ülkemizde %1.2 ile %86 oranında mob-
bing’e maruziyet olduğu farklı kaynak-
larda geçmekle birlikte oransal olarak 
Türkiye’de sendikaların araştırmalarına 
göre her 5 kişiden 1’i mobbing’e maruz 
kalındığı belirtilmektedir (mobbingder-
negi.org.tr).  Öyle ki, çalışma hayatı 
boyunca mobbing’e maruz kalmayan 
neredeyse yok denecek kadar az oldu-
ğu görüşme ve gözlemlerimizden anla-
şılmaktadır. 

Ülkemizde mobbing başta olmak üzere 
çalışma hayatı ile ilgili faaliyet gösteren 
ve etkili bir sivil toplum kuruluşu olan 
Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Der-
neği (MEYAD), üniversite, kamu, sen-
dika ve diğer sivil toplum kuruluşlarının 
düzenledikleri faaliyetler, bilinçlenmeye 

önemli katkı sağlamaktadır. Bu faali-
yetler; eğitim, seminer, panel, çalıştay, 
konferans, tv, radyo, basın demeçleri ve 
haberleri ile kavramsal olarak mobbing 
bilinmekle birlikte içerik olarak insanla-
rın çoğunun mobbing’in ne olduğu, ne 
olmadığı ya da nasıl tanımlandığı hak-
kında bilgi sahibi olmadığı özel ve ka-
muya ait birçok işyerinden, işverenden 
ve çalışanların mobbing’e maruziyetin-
den anlaşılmaktadır. Özellikle işveren 
ve yöneticilerin mobbing eğitimlerine 
bakışı hiç de iyimser değildir. Oysaki 
mobbing vakaları sıklıkla yaşanmasına 
rağmen yeterli bir bilgi/bilinç/farkındalık 
seviyesine ulaşılamamış olması işyeri 
huzuru sorunlarının başında yer almak-
tadır. Bu durum ise en çok işveren ve 
yöneticileri olumsuz etkilemektedir. 

İş yerinde psikolojik taciz/mobbingle 
mücadelede, ulusal kampanya çalışma-
ları kapsamında devlet kurumları, üst 
kademe yöneticileri, kurucusu ve baş-
kanı olduğum MEYAD gibi sivil toplum 
örgütleri ve sendikalar ile koordineli şe-
kilde yürütülecek farkındalık çalışmaları, 
toplum nezdinde mobbingin bir suç ola-
rak görülmesi ve algılanmasına zemin 
hazırlayıcı nitelikte çalışmalar olacaktır. 
Bu anlamda toplumun değerlerinden 
olan “kul hakkı”, “temel insan hakları” 
“onurlu çalışma hakkı” gibi kavramlar 
öne çıkarılmalıdır. Ayrıca, kitlesel araç-
larla; broşür, afiş, tv programları, kamu 
spotları vb. yöntemlerle kamuoyu bilgi-
lendirilmelidir (Tokat:2011). 

Gündelik yaşam diliminde zamanımızın 
en çok geçtiği yer işyerlerimizdir. Çok 
sevdiğimiz; eşimiz, çocuklarımız, anne 
ve babalarımıza ayırabildiğimiz zaman 
dilimi günlük iki ila dört saat arasında 
değişmektedir. Oysa işyerlerinde geçen 
süre en az sekiz saattir. O halde işyer-
leri, aynı zamanda en önemli yaşam 
alanlarıdır.

Sorunun kaynağında çözümü için, ya-
sal düzenleme ile işverenler ve her 

kademedeki çalışana zorunlu olmak 
üzere; işe ilk girişte ve her beş yılda bir 
hizmet içi eğitim kapsamına alınarak, 
eğitim yoluyla farkındalık oluşturma ve 
bilinçlendirmede bulunulmalıdır. Soru-
nun kaynağı olan işyerlerinde, bir sü-
reç dâhilinde “insana yaraşır iş yerleri” 
oluşturularak huzurlu ve güvenli çalışma 
ortamları hâline gelmelidir. Ayrıca, Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Halk Eğiti-
mi kurumları, belediyelere bağlı Aile Ya-
şam Merkezleri vb. aracılığıyla verilecek 
eğitimlerle ailelerin de konu hakkında 
bilgilendirilmesi, eşlerin bilinçli bir şekil-
de birbirlerine destek olmaları, anlayış 
göstermeleri ve daha etkin olarak müca-
dele etmelerine katkı sağlayacaktır. 

3.2. Kurumsal ve Yasal Düzenlemeler

Başbakanlık (mülga) tarafından yayın-
lanan “İşyerlerinde Psikolojik Tacizin 
(Mobbing) Önlenmesi Genelgesi”, 6098 
Sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6701 Sayılı 
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 
Kanunu, Anayasa Mahkemesi’nin mob-
bing’e ilişkin kararları, Türkiye Kamu 
Denetçiliği Kurumunun mobbing’e iliş-
kin kararları ve Yargıtay’ın almış olduğu 
bazı kararlar mobbingle mücadele ko-
nusunda ülkemiz için önemli bir aşama-
dır. Ancak, cezai yaptırım için doğrudan 
doğruya psikolojik tacizi düzenleyen 
özel yasalar çıkarılması ve/veya 4857 
Sayılı İş Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı 
ve Güvenliği Yasa’sında ve 657 Sayılı 
Devlet Memurları Yasa’sına mobbing’i 
tanımlayıcı ve önleyici yaptırımlar cay-
dırıcı olacak şekilde düzenlenmelidir. 
657 Sayılı Yasa’nın 125. maddesinde 
disiplin cezalarında suç fiilleri arasında 
mobbing fiiline de yer verilmelidir. Mob-
bing konusu ceza yargısı açısından da 
değerlendirilmelidir. Disiplin hukuku 
belirli basit maddi yaptırımlar öngören 
cezalar vermektedir. Ancak, bu suç 
sadece maddi zararlar vermemektedir. 
Aynı zamanda manevi tahribatlara da 
yol açmakta, kişinin yaşama sevincini 
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yok etmeye yönelik bir sonuç doğura-
bilmekte olduğundan dolayı Türk Ceza 
Kanunu’nda yer alması gerekmektedir. 
Yaşanan kimi intihar olayları bunu açık-
ça göstermektedir.  Fransa gibi bazı 
ülkelerde hapis cezası düzenlemeleri 
bulunmaktadır (Tınaz:2008).

Tüm çalışanları, ailelerini, kurumu/iş-
letmeyi ve ülke ekonomisini etkileyerek 
zarara yol açan mobbingin önlenmesine 
destek için, kurumların alması gereken 
bazı önlemleri şöyle sıralayabiliriz; 
• Mobbing’e zemin olabilecek her tür-
lü tedbir önceden alınmalıdır (Genel-
ge:2011/2). 
• Her türlü şikâyet dikkate alınmalı, ko-
nunun uzmanı tarafından adil bir şekilde 
incelenmeli, gerekli yaptırım önerilerini 
idareye sunmalı ve idare de gerekli işle-
mi yapmalıdır.
• Yönetimin veya hiyerarşik gücün, mob-
bing’e yol açacak işlemler tesis etmeme-
si sağlanmalıdır.
• Mobbing eylemi için caydırıcılığı sağla-
mak adına disiplin cezası öngörülmelidir.
• Çalışanın mobbing ’ten korunmak yö-
nünde hak talep edebileceği şekilde 
idareye maddi-manevi yükümlülük geti-
rilmelidir.
• İşverenin ve yöneticilerin çalışanlardan 
gelebilecek mobbing’e ilişkin maddi-ma-
nevi yükümlülük getirilmelidir.
• Mobbing vakalarında ispat sorumlulu-
ğu işverene verilmelidir (Yargıtay (2013) 
kararında ispat yükümlülüğü işverene 
verilmektedir. Ayrıca, birçok Avrupa ül-
kesinde de durum bu şekilde uygulan-
maktadır.) (Kazancı).
• Kamu ve özel sektörde atanma, görev 
değişimi, yükselme açık ve net kurallara 
bağlanmalıdır. Kamuda belirli bir seviye-
den sonra bir kişinin o makamda kalaca-
ğı süre yasalarla belirlenmelidir. 
• Ülkemizde sıklıkla kullanılan ceza-
landırma istisna olmalı, ödül sistemi 
etkin olarak kullanılmalıdır. Ödül sis-
temi motive edicidir. Cezalandırma ise 
motivasyonu ve bağlılığı azaltmakta/
bitirmektedir. 

• Belirli sayıda işçi çalıştıran kurum/iş-
letmelerde (örneğin; 50 ve üstü çalışan) 
“Mobbingle Mücadele Kurullarının” veya 
“komisyonların” oluşturulması, idari bi-
rimlere arabuluculuk mekanizmasının 
eklenmesi, mobbing’e karşı caydırıcı bir 
etki oluşturma, mobbing mağdurlarına 
rehberlik etme, mobbing’i olguları ile il-
gili yerinde denetleme ve mobbing va-
kalarını belgeleme bakımından kurum-
sal düzeyde atılacak önemli bir adım 
olacaktır. 
• Ülke çapında mobbing’i önleme ve 
çözüm yolları üretmek üzere 2011/2 
Genelgesi gereği kurulan “Mobbingle 
Mücadele Kurulu” daha etkin ve işlevsel 
olması bakımından, mobbing ile mü-
cadele için alan uzmanları tarafından 
kurulan derneklerden, işçi, işveren ve 
memur sendikaları konfederasyonların-
dan, alanda faaliyet gösteren Türkiye 
İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kamu 
Denetçiliği Kurumu, Çalışma Genel Mü-
dürlüğü, İş Teftiş Kurulu, akademisyen-
lerden ve alan uzmanlardan oluşturul-
malıdır. Bu kurulun işlevsel olabilmesi 
için yaptırım yetkisine ve bütçeye sahip 
olması gerekmektedir. Yetki ve sorum-
luluğu olmayan hiçbir kurul, komisyon 
vb işlevsel bir görev üstlenemez. Kurul, 
üst denetleyici birim olarak mobbing’i 
izleme, denetleme, rehberlik, eğitim, 
danışmanlık, uyarma, maddi yaptırım 
gibi görev ve yetkileri ile kurumsal bir 
mekanizma olarak işlevsellik kazana-
cağı değerlendirilmektedir. Kurulun ana 
işlevi mobbing vakalarına göre değiş-
mekle birlikte öncelikli olarak eğitim, 
rehabilitasyon ve danışmanlık olmalıdır. 
Yaptırımlarda ise, özel durumlar dışında 
kurum/işletmeler yerine ilgili kişilere yö-
nelik uyarma, maddi yaptırım, görevden 
alma, kamuoyuna duyurma, suç duyu-
rusunda bulunma gibi caydırıcı tedbirler 
alma yetkisinde olabilmelidir.

3.3. Tedavi

Mobbing’e maruz kalan kişiler çekingen 
olduklarından sorunlarını ifade etmek-

te zorlanabilirler. Bu nedenle, ilk önce 
doğru tanının konması gerekmektedir. 
Bireyler mobbing hakkında bilgi sahibi 
olan, alan uzmanı veya psikiyatr’dan 
destek almalıdır. Mobbing travması 
yalnızca davranış gücüyle dengelene-
bilir. Kişiye moral, motivasyon ve özel-
likle yalnız olmadığı hissi verilmesi çok 
önemlidir. Aksi takdirde, özellikle yalnız-
lık hissi ve çaresizlik durumu kişiyi fela-
ketlere sürükleyebilir. Üzerinden sade-
ce zaman geçmesi mobbing yaralarını 
tedavi etmez. İlişkisel travma, mobbing 
kurbanını,  eşleri, aile bireylerini birlikte 
tedaviye girmelerini içerir. Aile bireyleri 
de mobbing konusunda bilgilendirilmeli, 
mobbing’in gerçekten yıkıcı sonuçları 
olduğunu, anlayış göstermeleri gerekti-
ğini ve bunun pek çok insana yapıldığını 
bilmeliler (Sperry,Dufyy).

Sonuç ve Değerlendirme

Mobbing; çalışanı, işyerini, ülke eko-
nomisini olumsuz etkilemekle kalmayıp 
dolaylı olarak da olsa ailelere de ciddi 
zararlar verdiği anlaşılmaktadır. Bu ne-
denle, yasal düzenlemelerin yanı sıra 
eğitim, rehabilitasyon ve tedavi süreci-
nin de etkin işletilmesi gerekmektedir. 
Aksi takdirde, toplumun temelini oluş-
turan ailelerde uyumsuzluklar, mutsuz-
luklar, boşanmalar ve cinayetlere kadar 
gidebilen bir sürecin yaşanmasına yol 
açabileceği gibi, çocukların ve çevresel 
etkileşim açısından toplumun da zarar 
görmesine yol açmaktadır. 

Bunca soruna yol açan ve bir vebaya 
benzettiğim mobbing ile ilgili kamu ve 
özel sektörün yeterli duyarlılıkta yakla-
şım sergilememesi anlaşılır ve makul 
değildir. İşverenin ve çalışanın hak ve 
menfaatlerini korumak için kurulmuş 
olan ve çalışma hayatının vazgeçilmezi 
olan; işveren, işçi ve memur sendikaları 
için dâhi önemli gündem olmaması, so-
runun çözümü için daha uzun bir sürece 
ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Çö-
züme dair gelişmelerin yeteri düzeyde 
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olmaması, cinnet, cinayet ve intiharlar 
dâhil mağduriyetlerin artarak devam 
edeceği anlamına gelmektedir. 

Verimli çalışma hayatı, sağlıklı bireyler, 
aileler ve toplum için kamu ve özel sek-
tör olmak üzere çalışma hayatının tüm 
unsurları, mobbing’e 0 (sıfır) tolerans 
yaklaşımı ile mücadele edilmesi gerek-
tiği değerlendirilmektedir.
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İnşaat malzemesi sektörünün çatı kuruluşu Türkiye İMSAD’ ın 37. 
Olağan Mali Genel Kurulu’nda, Yönetim Kurulu Başkanlığına oy 
birliğiyle Tayfun Küçükoğlu seçildi. 

Türkiye İMSAD’ın, 37. Olağan Mali Genel Kurulu’nda 2020-2023 
dönemini kapsayan 3 yıl için, görev yapacak yönetim ve denetim 
kurulları belirlendi. Genel Kurul’un ardından yapılan yönetim kurulu 
toplantısında Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun 
Küçükoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ise aynı zamanda 
Sendikamız Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fethi Hinginar oldu. 

Sendikamız Yönetim Kurulu Başkanı Atalay Gümrah’ın da Yönetim 
Kurulu Üyeleri arasında yer aldığı yeni üyeler şu isimlerden oluştu.
Ferdi Erdoğan, Arif Dündar, Oktay Alptekin, Kenan Aracı, Çetin 
Tecdelioğlu, Dr. Tamer Saka, Ebru Şapoğlu, Bora Tuncer, 
Ufuk Atan, Batuhan Besler, Rami Atikoğlu, Mehmet Tunaman,                 
Dr. Veysel Yayan, Ozan Atasoy, Kemal Yıldırım.

İMSAD’ın Yeni Başkanı Tayfun Küçükoğlu
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Toprak İşveren Sendikası 
Olağanüstü Genel Kurulu

25 Şubat 2020 Tarihinde Toplandı

Sendikamız Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 25 Şubat 
2020 tarihinde saat 10.00’da İstanbul Sendika Merkezimizde 
gerçekleşti.

Olağanüstü Genel Kurul’da yapılan seçimler ile yeni yönetim kurulu 
belirlendi.

Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki isimlerden oluştu;

Atalay Muharrem GÜMRAH 
Fethullah Fethi HİNGİNAR
Ercüment ARICI
Oğuzhan GÜRSOY
Mehmet MERCAN
 
Seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul sonrası yapılan 
ilk toplantıda bir araya gelerek, aralarında görev dağılımında 
bulundular.

Bu dağılım sonucunda Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden 
Atalay M. GÜMRAH, Başkan Vekilliğine F. Fethi HİNGİNAR seçildi.

Yönetim Kurulu Başkanlığına Atalay M. GÜMRAH,
  Başkan Vekilliğine F. Fethi HİNGİNAR seçildi.„“
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Çimse-İş Tarafından Yapımı Tamamlanan 
The Marilis Hill Resort Hotel Açıldı

Türkiye Çimse-İş Sendikası’nın Alanya’da 
yapımı tamamlanan oteli, The Marilis Hill 
Resort Hotel&SPA 11 Mart 2020 tarihinde 
düzenlenen bir törenle açıldı.

Çimse-İş Genel Başkanı Zekeriye Nazlım’ın 
açılış konuşması ile başlayan törene, 
Sendikamız Genel Sekreteri Av. Püren 
Kunt Tulpar, Türk-İş’e bağlı Sendikaların 
Başkanları ve yöneticileri, Alanya Belediye 
Başkan Yardımcıları ile birlikte Çimse-İş 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Şube Başkanları, 
Bölge Temsilcileri, bölgede bulunan STK’ların 
temsilcileri ve çok sayıda Çimse-İş üyesi 
katıldı.

Sendikamız Genel Sekreteri Av. Püren Kunt 
Tulpar törende bir konuşma yaparak, otelin 
camiaya hayırlı olmasını diledi.



Ekonomik Güven Endeksi 51,3 Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayı için Ekonomik Güven Endeksini 51,3 olarak açıkladı. Bu açıklamaya göre; 
Ekonomik güven endeksi Mart ayında 91,8 iken, Nisan ayında %44,1 oranında azalarak 51,3 değerine düştü. Ekonomik güven 
endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki 
düşüşlerden kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Nisan ayında %5,8 oranında azalarak 54,9 değerini, reel kesim güven endeksi 
bir önceki aya göre %36,8 oranında azalarak 62,3 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %50,1 oranında azalarak 46,1 
değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %26,0 oranında azalarak 75,2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi 
%42,2 oranında azalarak 44,7 değerini aldı.
 
Ekonomik güven endeksi, Nisan 2020

 

Ekonomik güven endeksi, sektörel endeksler ve değişim oranları, Nisan 2020

39

Endeks
120

110

100

90

80

70

60

50

40
04

101,5

88,4 91,8

51,3

05 06 07 08

2018 2019 2020

09 10 11 12 04 05 06 07 08 09 10 11 1201 02 03 0401 02 03

Endeks

Ekonomik güven endeksi

Tüketici güven endeksi

Reel kesim güven endeksi

Hizmet sektörü güven endeksi

Perakende ticaret sektörü güven endeksi

İnşaat sektörü güven endeksi

91,8

58,2

98,6

92,5

101,7

77,2

51,3

54,9

62,3

46,1

75,2

44,7

-5,9

1,7

-7,6

-6,0

-1,2

3,7

-44,1

-5,8

-36,8

-50,1

-26,0

-42,2

Mart

Endeks değerleri mevsim etkilerinden arındırılmış değerlerdir.

Nisan Mart Nisan

Bir önceki aya göre
değişim oranı (%)



40

Rekabet Hukuku Kapsamında 
Rekabeti Kısıtlayıcı
Dikey Anlaşmalar

Mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, 
karar ve uygulamaları ve piyasaya hakim olan teşebbüslerin bu hakimiyetlerini kö-
tüye kullanmalarını önlemeyi, bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri yapa-
rak rekabetin korunmasını sağlamayı amaçlayan 4054 sayılı Rekabetin Korunması 
Hakkında Kanun’un (“RKHK”) 4. maddesi uyarınca belirli bir mal veya hizmet piya-
sasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama 
amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşeb-
büsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve 
eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır. 

Rekabeti kısıtlayıcı söz konusu anlaşmalardan, üretim veya dağıtım zincirinin aynı 
seviyesinde faaliyet gösteren rakip teşebbüsler arasında gerçekleşen anlaşmaları 
(yatay anlaşmalar) bir önceki sayıda ele almıştık. Bu sayıdaki yazımızda ise üretim 
veya dağıtım zincirinin farklı seviyelerinde faaliyet gösteren teşebbüsler arasında 
yapılan anlaşmaların (dikey anlaşmalar) yapısını ve hangi hallerde bu anlaşmaların 
rekabeti kısıtlayıcı anlaşmaları yasaklayan RKHK’nın 4. maddesinden muaf tutula-
cağını inceleyeceğiz. 

1. Rekabet Hukuku Kapsamında Dikey Anlaşmaların Tanımı 

Dikey anlaşmalara ilişkin açıklamalarımıza geçmeden önce, rekabet hukuku kap-
samında anlaşmanın tanımına kısaca değinmek faydalı olacaktır.1 Rekabet hukuku 
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kapsamında anlaşma, özel hukuktan 
farklı olarak, medeni hukukun geçerlilik 
koşullarına uymasa bile tarafların ken-
dilerini bağlı hissettikleri her türlü uzlaş-
ma ya da uyuşmayı ifade etmekte olup, 
anlaşmanın  yazılı, sözlü, açık veya 
zımni olması, hatta yetkili kişiler tarafın-
dan gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği 
önem taşımayıp, teşebbüslerin kendile-
rini bu anlaşmayla bağlı saymaları reka-
bet hukuku kapsamında bir anlaşmanın 
var olması için yeterlidir. 

Dikey anlaşmalar, 2002/2 sayılı Dikey 
Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Teb-
liği’nin (“Tebliğ”) 2. maddesinde, üretim 
veya dağıtım zincirinin farklı seviyele-
rinde faaliyet gösteren iki ya da daha 
fazla teşebbüs arasında belirli mal veya 
hizmetlerin alımı, satımı veya yeniden 
satımı amacıyla yapılan anlaşmalar ola-
rak tanımlanmıştır. Bir başka ifadeyle, 

bir mal veya hizmetin, üretim aşama-
sından tüketiciye sunulmasına kadar 
geçen süre boyunca bu zincirin farklı 
seviyelerinde faaliyet gösteren teşeb-
büsler arasında gerçekleştirilen anlaş-
malar rekabet hukuku kapsamında bir 
dikey anlaşma teşkil etmektedir. Dikey 
anlaşmalara örnek olarak, hammadde 
temin anlaşmaları ve üretici ve dağıtıcı-
lar arasındaki dağıtım anlaşmaları veri-
lebilecektir. 

Tebliğ’de yer alan dikey anlaşma tanımı 
ve Dikey Anlaşmalara İlişkin Kılavuz’daki 
(“Kılavuz”) açıklamalar göz önünde bu-
lundurulduğunda, bir dikey anlaşmanın 
varlığı için aşağıdaki unsurların birlikte 
var olması gerektiği söylenebilecektir.   

Anlaşmaya üretim veya dağıtım zin-
cirinin farklı seviyelerinde faaliyet 
gösteren birden fazla teşebbüs taraf 

olmalıdır.

Rekabet hukuku kapsamında bir dikey 
anlaşmanın varlığından söz edebilmek 
için, üretim veya dağıtım zincirinin farklı 
seviyelerinde faaliyet gösteren iki veya 
daha fazla teşebbüsün varlığı şart olup, 
ilgili pazarın aynı seviyesinde faaliyet 
gösteren teşebbüsler veya teşebbüs ni-
teliğine haiz olmayan son kullanıcılar ile 
yapılan anlaşmalar, dikey anlaşma kap-
samına girmeyecektir. 

Bu noktada önem arz eden bir diğer hu-
sus ise bu anlaşmaların, zincirin farklı 
seviyesinde faaliyet gösteren birden 
fazla teşebbüsle aynı anda ve birlikte 
akdedilmesi durumunda dikey anlaşma 
kapsamında değerlendirilemeyeceğidir. 
Bu kapsamda, bir üretici ile birden fazla 
rakip dağıtıcının akdettiği sözleşme bir 
dikey anlaşma olarak değerlendirilme-
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yecek, üreticinin söz konusu her bir da-
ğıtıcı ile ayrı ayrı sözleşmeler akdetmesi 
gerekecektir.

Anlaşma belirli mal veya hizmetlerin 
alımı, satımı veya yeniden satımı 
amacıyla yapılmalıdır.

Tebliğ’de yer alan tanım uyarınca, di-
key anlaşmalarda amaç bir malın veya 
hizmetin alımı, satımı veya yeniden sa-
tımı olmakla beraber, mal veya hizmetin 
hangi amaçla alınıp satıldığının dikey 
anlaşmanın varlığı yönünden bir önemi 
bulunmamaktadır. Bir başka ifadeyle, 
anlaşmanın tarafları zincirin farklı sevi-
yelerinde faaliyet gösteren teşebbüsler 
olsa dahi, konusu alım, satım veya ye-
niden satım olan anlaşmalar dışındaki 
anlaşmalar, örneğin kiralama sözleşme-
si, dikey anlaşma olarak kabul edilme-
yecektir. 

Son olarak belirtmek gerekir ki, Tebliğ’in 
7. maddesinde belirtildiği üzere, zinci-
rin farklı seviyesinde faaliyet gösteren 
teşebbüsler arasında gerçekleşen, an-
laşmanın varlığı tespit edilemese bile 
teşebbüslerin kendi bağımsız davranış-
ları yerine geçen bir koordinasyon veya 
pratik bir iş birliği sağlayan doğrudan 
veya dolaylı ilişkiler olarak tanımlanan 
uyumlu eylemler de Tebliğ’in kapsamı-
na girmektedir.

2. Dikey Anlaşmaların Pazar 
Üzerindeki Etkileri 

Rekabet hukukunda, üretim veya dağı-
tım zincirinin aynı seviyesinde faaliyet 
gösteren rakip teşebbüslerin aralarında 
akdettikleri yatay anlaşmaların, bunla-
rın piyasa üzerindeki rekabeti kısıtlayıcı 
etkilerinin araştırılmaya gerek olmaksı-
zın rekabeti kısıtlayıcı olduğu ve ken-
diliğinden ihlal teşkil ettiği genel olarak 
kabul edilmektedir. Bunun aksine, dikey 
anlaşmaların, piyasa üzerinde yatay an-
laşmalar kadar olumsuz etkilerinin olma-
yabileceği ve bazı durumlarda pazarda 

olumlu etkiler doğurarak tüketici refahını 
artırabileceği kabul edilmektedir. 

Dikey anlaşmaların rekabet hukuku ba-
kımından etkilerinin tespitinde, somut 
olayın özelliklerine göre anlaşmanın 
taraflarının pazardaki güçleri, pazardaki 
teşebbüs sayısı ve pazarın yoğunluğu 
gibi birçok husus göz önünde bulundu-
rulmaktadır. Bununla birlikte, çok sayıda 
pazarın oldukça rekabetçi olması nede-
niyle dikey anlaşmaların pazarda olum-
suz etki yarattığının kabulünün zor oldu-
ğu ve pratikteki birçok dikey anlaşmanın 
rekabet hukuku kapsamında kayda de-
ğer bir olumsuz etki yaratmadığı kabul 
edilmektedir.2  

Dikey anlaşmaların olumlu etkilerine ör-
nek olarak ise, dağıtımda etkinliğin ve 
yeniliğin sağlanarak tüketicilerin daha 
geniş bir ürün yelpazesine daha uygun 
koşullarda ulaşabilmesi, teşebbüsler 
bakımından yeni pazarlara girişin kolay-
laşması suretiyle tüketiciye daha geniş 
bir alternatif sağlanması ve pazarda 
yeknesaklığın ve kalite standardının 
sağlanması verilebilecektir.   

Rekabet Kurulu (“Kurul”), bazı anlaşma-
larda söz konusu olumlu etkilerin mevcut 
olabileceğini göz önünde bulundurarak, 
rekabeti sınırlayıcı hükümler içeren bu 
tip anlaşmaların belirli şartları taşımaları 
halinde, rekabeti kısıtlayıcı anlaşmaları 
yasaklayan RKHK’nın 4. maddesinden 
muaf olacağını kabul etmiştir. Kurul, 
RKHK’nın 5. maddesi uyarınca aşağı-
daki şartların varlığı halinde anlaşmala-
rın 4. maddeden muaf tutulmasına karar 
verebilecektir. 
• Malların üretim veya dağıtımı ile hiz-
metlerin sunulmasında yeni gelişme ve 
iyileşmelerin ya da ekonomik veya tek-
nik gelişmenin sağlanması,
• Tüketicinin bundan yarar sağlaması,
• İlgili piyasanın önemli bir bölümünde 
rekabetin ortadan kalkmaması ve
• Rekabetin, yukarıda bahsedilen söz 
konusu iyileşmelerin/gelişmelerin sağ-

lanması ile tüketicinin bundan yarar 
sağlaması amaçlarının elde edilmesi 
için zorunlu olandan fazla sınırlanma-
ması. 

Yine 5. madde ile Kurul’a, yukarıdaki 
şartları taşıyan belirli konulardaki an-
laşma türlerine bir grup olarak muafiyet 
tanınmasını sağlayan ve bunların şart-
larını gösteren tebliğler çıkarma yetkisi 
verilmiştir. Bu kapsamda, aşağıda, Ku-
rul tarafından dikey anlaşmaların yuka-
rıda bahsettiğimiz olumlu etkileri de göz 
önünde bulundurulmak suretiyle çıka-
rılan 2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalara 
İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği uyarınca 
hangi şartlarda dikey anlaşmaların bu 
muafiyetten yararlanabileceği açıklan-
maya çalışılacaktır. 

3. Dikey Anlaşmalara İlişkin
Grup Muafiyeti 

Tebliğ’in 2. maddesi uyarınca, Teb-
liğ’deki şartları taşıyan dikey anlaşma-
lar, RKHK m.4’ün uygulanmasından 
muaf tutulmaktadır. Bununla beraber, 
bu şartları taşısa dahi Tebliğ’de belirti-
len bazı sınırlamaları içeren anlaşmalar 
Tebliğ ile öngörülen grup muafiyetinden 
yararlanamamaktadır. Bu kapsamda, 
bu bölümde öncelikle muafiyetten ya-
rarlanılabilmesi için sağlanması gere-
ken şartları, sonrasında ise anlaşmaları 
grup muafiyeti kapsamından çıkaran sı-
nırlamaları ele alacağız. 

3.1 Tebliğ ile Sağlanan Muafiyetin 
Uygulanabilmesi İçin Gerekli Şartlar

- Pazar payı sınırı
Sağlayıcının dikey anlaşma konusu mal 
veya hizmetleri sağladığı ilgili pazardaki 
pazar payının %40’ı aşması halinde an-
laşma, Tebliğ ile uygulanan muafiyetten 
yararlanamayacaktır. Sağlayıcıya mal 
ve hizmetleri tek bir alıcıya sağlama yü-
kümlülüğü getiren dikey anlaşmalarda 
ise bu oranın aşılıp aşılmadığının tes-
pitinde sağlayıcının değil alıcının pazar 
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payı dikkate alınacaktır. 

- Fikri hakların devrinin anlaşmanın 
esas amacını oluşturmaması
Tebliğ’in 2. maddesi uyarınca mal veya 
hizmetlerin alımı, satımı veya yeniden 
satımına ilişkin düzenlemelerle birlikte 
fikri hakların alıcıya devri veya alıcı tara-
fından kullanımıyla ilgili hükümler içeren 
dikey anlaşmaların Tebliğ’de öngörülen 
grup muafiyetinden yararlanabilmesi 
için; 
• Söz konusu fikri hakların anlaşmanın 
asli konusunu oluşturan mal veya hiz-
metlerin alıcı veya alıcının müşterileri 
tarafından kullanımı, satımı veya yeni-
den satımı ile doğrudan ilgili olması ve 
bu fikri hakların devri veya kullanımının 
anlaşmanın esas amacını oluşturma-
ması, (örneğin yalın lisans sözleşmesin-
de esas amaç fikri mülkiyetin devri ol-
duğundan Tebliğ kapsamında muafiyet 
söz konusu olmayacaktır.) 
• Fikri hakların devri ve kullanımına 
ilişkin hükümlerin, Tebliğ’de muaf tutul-
mayan dikey sınırlamalarla aynı amaç 
veya etkiye sahip rekabet sınırlamaları 
içermemesi ve
• Fikri hakların sağlayıcının satışlarına 
birtakım sınırlamalar getirilerek alıcı ta-
rafından sağlayıcıya devredilmemesi 
gerekmektedir. 

- Anlaşmanın rakip teşebbüsler 
arasında yapılmamış olması
Genel kural olarak, rakip teşebbüsler 
arasında yapılan dikey anlaşmalar, 
Tebliğ ile tanınan grup muafiyetinden 
faydalanamamaktadır. Bununla birlikte, 
sağlayıcının anlaşma konusu malların 
hem üreticisi hem de dağıtıcısı olduğu, 
alıcının ise bu mallarla rekabet eden 
malların üreticisi değil dağıtıcısı olduğu 
dikey anlaşmalar, bu Tebliğ ile tanınan 
grup muafiyetinden yararlanabilecektir. 
Bu noktada dikkat edilmesi gereken hu-
sus, alıcının, bizzat dağıtım seviyesinde 
faaliyet göstermese dahi, yavru şirketle-
ri veya iştirakleri vasıtasıyla anlaşmaya 
konu ürünlerin dağıtımını yapması duru-

munda da anlaşmanın grup muafiyetin-
den faydalanamayacağıdır. 

- Anlaşmanın başka bir grup 
muafiyetinin kapsamına girmemesi
Kurul, çeşitli sektörlerin veya belirli 
konuların spesifik özelliklerini dikkate 
alarak sektörel bazda veya belirli bir 
konuyu ele alan çeşitli grup muafiyeti 
tebliğleri çıkarmıştır. (Ör: Motorlu Ta-
şıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalara 
İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği, Teknolo-
ji Transferi Anlaşmalarına İlişkin Grup 
Muafiyeti Tebliği) Teşebbüsler arasında 
akdedilen dikey anlaşmaya uygulanabi-
lecek böyle bir tebliğin mevcut olması 
halinde, anlaşmaya Tebliğ yerine belirli 
bir sektörü veya konuyu alan söz konu-
su özel tebliğ uygulanacaktır. 

3.2 Anlaşmaları Grup Muafiyeti 
Kapsamından Çıkaran Sınırlamalar

Tebliğ’in 4. maddesi uyarınca aşağıdaki 
sınırlamaları içeren dikey anlaşmalar, 
Tebliğ ile öngörülen grup muafiyetinden 
yararlanamayacaktır. Bu nedenle, te-
şebbüslerin, akdedecekleri dikey anlaş-
malarda, aşağıda yer alan sınırlamala-
rın kapsamına giren hükümlerin mevcut 
olup olmadığını dikkatli bir şekilde ince-
lemeleri, herhangi bir rekabet ihlaline 
mahal verilmemesi bakımından oldukça 
önemlidir.   

- Alıcının kendi satış fiyatını 
belirleme serbestisinin engellenmesi
Dikey anlaşmanın alıcının kendi satış fi-
yatını belirleme serbestisini ortadan kal-
dırması durumunda söz konusu anlaş-
ma muafiyetten yararlanamayacaktır. 
Bununla birlikte, sabit veya asgari satış 
fiyatına dönüşmemesi koşuluyla, sağ-
layıcı tarafından azami satış fiyatının 
belirlenmesi veya satış fiyatının tavsiye 
edilmesi mümkündür.  

Bu noktada dikkat edilmesi gereken hu-
sus, anlaşmanın, doğrudan bu sonucu 
doğuracak bir hüküm içermese dahi, 

dolaylı yollarla aynı etkinin meydana 
gelmesine yol açması halinde de muafi-
yetten yararlanılamayacağıdır. Örneğin, 
her ne kadar salt tek başına satış fiyatı-
nın tavsiye edilmesi muafiyetten yarar-
lanmaya engel teşkil etmeyecek ise de 
tavsiye fiyat üzerinden uygulanabilecek 
azami indirim oranlarının belirlenmesi, 
pratikte minimum satış fiyatının tespiti 
anlamına geleceğinden, böyle bir du-
rum anlaşmayı muafiyetin kapsamından 
çıkaracaktır. 

Yine aynı şekilde, alıcının tavsiye fiyat 
listesine uyması durumunda ödüllendi-
rilmesi veya uymaması durumunda fiili 
olarak olumsuzluklara maruz bırakılma-
sı karşılaşması durumlarında da muafi-
yet söz konusu olmayacaktır. Alıcıların 
tavsiye edilen fiyatlara uyup uymadıkla-
rının sağlayıcılar tarafından takip edil-
mesi de alıcılar üzerinde fiili bir baskı 
oluşturabileceğinden rekabet hukuku 
açısından oldukça riskli bir durumdur. 
Bu kapsamda, sağlayıcıların, alıcıların 
fiyat belirlenmesi hususundaki iradeleri-
ni etkileyecek davranışlardan kaçınması 
gerekmektedir. 

- Mal veya hizmetin satılacağı bölge 
veya müşterilere ilişkin kısıtlamalar 
getirilmesi
Tebliğ ile öngörülen grup muafiyetinden 
yararlanılabilmesi için belirli istisnalar 
haricinde alıcıların satış yapacakları 
bölge veya müşterilere ilişkin herhangi 
bir kısıtlamanın öngörülmemiş olması 
gerekmektedir. Yine yukarıda fiyat tes-
piti hususunda belirttiğimiz üzere, an-
laşmanın muafiyetten yararlanamaması 
için doğrudan bir hükmün mevcut olması 
şart olmayıp, fiilen alıcıların satış yaptık-
ları bölge veya müşterilerin kısıtlanma-
sı durumunda da muafiyet söz konusu 
olmayacaktır. Bununla birlikte, güvenlik 
veya sağlık gerekçeleri gibi anlaşmaya 
konu ürün veya hizmetle ilgili objektif bir 
durumun varlığı durumunda, belirli müş-
terilere satış yapmama hususunda tüm 
alıcılara getirilen bir sınırlama varsa, bu 
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durum muafiyetten yararlanmaya engel 
teşkil etmeyecektir. 

Tebliğ’in 4. maddesinin (b) bendinde 
belirtilen aşağıdaki istisnalar ise böl-
ge veya müşterilere ilişkin sınırlamalar 
getirmelerine rağmen anlaşmayı grup 
muafiyetinin kapsamı dışına çıkarma-
maktadır: 
• Alıcının müşterilerince yapılacak sa-
tışları kapsamaması kaydıyla, sağlayı-
cı tarafından kendisine veya bir alıcıya 
tahsis edilmiş münhasır bir bölgeye ya 
da münhasır müşteri grubuna yapılacak 
mektup veya ziyaret gibi doğrudan pa-
zarlama yöntemleriyle gerçekleştirilen 
satışların (aktif satış) kısıtlanması. Şu 
kadar ki, başka bir alıcının bölgesindeki 
veya müşteri grubundaki müşterilerden 
gelen ve alıcının aktif çabaları neticesi 
olmayan talepleri karşılama şeklindeki 
pasif satışların kısıtlanmaması gerek-
mektedir (örneğin medya aracılığı ile 
yapılan genel nitelikli reklamlar veya 
promosyonlar).
• Toptancı seviyesinde faaliyet gösteren 
alıcının son kullanıcılara yönelik satışla-
rının kısıtlanması,
• Bir seçici dağıtım sistemi üyelerinin 
yetkili olmayan dağıtıcılara satış yap-
malarının kısıtlanması: Sağlayıcının, 
anlaşma konusu malları veya hizmetleri 
sadece belirlenmiş kriterlere dayanarak 
seçtiği dağıtıcılara doğrudan veya do-
laylı olarak satmayı taahhüt ettiği, bu 
dağıtıcıların da söz konusu malları veya 
hizmetleri yetkilendirilmemiş dağıtıcılara 
satmamayı taahhüt ettiği bir dağıtım sis-
temini ifade eden seçici dağıtım sistemi, 
genellikle satışı özel bilgi ve deneyim 
gerektiren veya satışların gerçekleşece-
ği fiziki ortamın önem arz ettiği ürün ve 
hizmetlerin dağıtımında tercih edilmek-
tedir. Sistemin bu niteliği göz önünde 
bulundurularak, ürünlerin seçici dağıtım 
sisteminin gerektirdiği özelliklere sahip 
olmayan dağıtıcılar tarafından satılma-
sının engellenmesine izin verilmiş ve 
seçici dağıtım sisteminde yetkili olma-
yan dağıtıcılara satış yapmalarının kısıt-

lanması, anlaşmayı muafiyetin kapsa-
mından çıkarmayan bir sınırlama olarak 
düzenlenmiştir.
• İlgili bentte öngörülen son istisna ise, 
birleştirilmek amacıyla tedarik edilen 
parçaların söz konusu olması halinde, 
alıcının bunları üretici konumundaki 
sağlayıcının rakiplerine satmasının kı-
sıtlanmasıdır. Böyle bir kısıtlamanın 
varlığı da salt tek başına anlaşmayı 
grup muafiyetinin kapsamı dışına çıkar-
mayacaktır. 

- Seçici dağıtım sistemi için 
öngörülen bazı sınırlamalar
Yukarıda açıkladığımız seçici dağıtım 
sistemlerinde anlaşmanın grup muafiye-
tinden yararlanmasını engelleyen ilk sı-
nırlama, perakende seviyesinde faaliyet 
gösteren sistem üyelerinin son kullanı-
cılara yapacakları aktif veya pasif satış-
ların kısıtlanmasıdır. Bu noktada dikkat 
edilmesi gereken husus, seçici dağıtım 
sisteminde son kullanıcılara yapılacak 
pasif satışların da kısıtlanamayacak 
oluşudur. Ancak her halükarda, seçici 
dağıtım sistemindeki sağlayıcının, bir 
sistem üyesinin yetkili olmadığı yerde 
faaliyet göstermesini yasaklama hakkı 
mevcuttur.

Seçici dağıtım sisteminde muafiyetin 
uygulanmasını engelleyen ikinci kısıtla-
ma ise sistem üyelerinin kendi araların-
da gerçekleştireceği alım ve satımların 
engellenmesi durumudur. Kurul, seçici 
dağıtım sistemindeki üyelerin sağlayıcı-
ya bağımlı olmasının önüne geçebilmek 
amacıyla, sistem üyelerinin kendi arala-
rında alım ve satım yapmalarının engel-
lenmesi halinde anlaşmanın muafiyet-
ten yararlanamayacağını düzenlemiştir.  

- Parçaların birleştirilmesi ile 
oluşturulan mallarda, sağlayıcının 
bu parçaları son kullanıcılara veya 
alıcı tarafından yetkilendirilmemiş 
tamircilere yedek parça olarak 
satmasının yasaklanması
Tebliğ’in 4. maddesinde belirtilen son 

sınırlama ise parçaların birleştirilmesi ile 
oluşturulan malların söz konusu olması 
halinde, bu parçaları satan sağlayıcı ile 
birleştiren alıcı arasındaki anlaşmalara 
ilişkindir. Buna göre, sağlayıcının bu 
parçaları son kullanıcılara veya malların 
bakımı ya da onarımıyla alıcı tarafından 
yetkilendirilmemiş tamircilere yedek 
parça olarak satmasının yasaklanmış 
olması, anlaşmanın grup muafiyetinden 
faydalanmasını engelleyecektir. 

- Rekabet etmeme yükümlülüğü 
öngören kısıtlamalar
Alıcının anlaşma konusu mal veya hiz-
metlerle rekabet eden mal veya hizmet-
leri üretmesini, satın almasını, satması-
nı ya da yeniden satmasını engelleyen 
doğrudan veya dolaylı her türlü yüküm-
lülük olarak ifade edilen rekabet etme-
me yükümlülüğü her ne kadar Tebliğ’in 
4. maddesinde belirtilen sınırlamalar 
arasında sayılmamış ise de Tebliğ’in 5. 
maddesi ile rekabet etmeme yükümlü-
lüğüne ilişkin çeşitli düzenlemeler ya-
pılmış ve muafiyetin maddede yer alan 
sınırlamalara uygulanmayacağı belirtil-
miştir. Tebliğ’in 5. maddesinde belirtilen 
sınırlamaların varlığı, sadece ilgili dü-
zenlemelerin muafiyetten yararlanama-
yacağı sonucu doğurmakla kalmayıp, 
rekabet etmeme yükümlülüğüne ilişkin 
sözleşmesel düzenlemelerin sözleşme-
nin bütününden ayrılamaması durumun-
da tüm anlaşmanın muafiyetin kapsamı 
dışına çıkmış olacağını belirtmek gerek-
mektedir. Bu kapsamda, dikey anlaşma-
larda yer verilecek rekabet etmemeye 
yönelik sınırlamaların mevzuatla uyum-
lu olması dikey anlaşmalar bakımından 
oldukça önem arz eden hususların ba-
şında gelmektedir. 

Muafiyetin uygulanmayacağı yüküm-
lülüklerden ilki, alıcıya getirilen belirsiz 
süreli veya süresi beş yılı aşan rekabet 
etmeme yükümlülüğüdür. Rekabet et-
meme yükümlülüğünün beş yılı aşacak 
şekilde zımnen yenilenmesinin öngörül-
düğü durumlarda söz konusu yükümlü-
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lük belirsiz süreli olarak kabul edilecek-
tir. Bununla birlikte, alıcının faaliyetlerini 
sürdürürken kullanacağı tesis, alıcıya 
sağlayıcı tarafından sağlanıyor ise alı-
cıya getirilen rekabet etmeme yüküm-
lülüğü, söz konusu tesisin alıcı tarafın-
dan kullanıldığı süreye bağlanabilecek 
olmakla beraber, bu sürenin beş yılı 
aşan kısmı yalnızca alıcının söz konusu 
tesiste yürüteceği faaliyetini kapsaya-
caktır. Bu noktada, asıl sözleşme veya 
yan sözleşmeler ile alıcı üzerinde beş 
yıllık süre sonunda rekabet etmeme yü-
kümlülüğünden kurtulmasını engelleyen 
herhangi bir fiili durumun oluşturulma-
ması gerektiği hususu önem arz etmek-
tedir. Örneğin; sağlayıcının alıcıya bazı 
ekipmanlar sağladığı hallerde, alıcıya 
rekabet etmeme süresinin sonunda bu 
ekipmanları piyasa değeri üzerinden 
devralabilme imkanı tanınmalıdır. 

Muafiyetin uygulanmayacağı ikinci dü-
zenleme ise anlaşmanın sona erme-
sinden sonraki dönem için, alıcıya, mal 
ya da hizmet üretmeyi, satın almayı, 
satmayı ya da yeniden satmayı yasak-
layan doğrudan ya da dolaylı herhangi 
bir yükümlülük getirilmesidir. Bununla 
beraber, beş yılı aşan veya belirsiz sü-
reli rekabet etmeme yükümlülüğünde 
olduğu gibi, bu durumun da bir istisnası 
mevcuttur. Şöyle ki; sözleşme konusu 
ürün/hizmetle rekabet halindeki ürün/
hizmete ilişkin olması, anlaşma süre-
since alıcının faaliyette bulunduğu tesis 
ile sınırlı olması ve sağlayıcı tarafından 
alıcıya devredilen bilgi/birikimi korumak 
için zorunlu olması koşullarıyla, alıcıya, 
anlaşmanın sona ermesinden itibaren 
en fazla bir yıl için rekabet etmeme yü-
kümlülüğü getirilmesi mümkündür. 

Tebliğ’in 5. maddesi uyarınca muafiyetin 
kapsamı dışında kalacak son yükümlü-
lük ise, seçici dağıtım sistemi üyelerine 
getirilen, belirlenmiş rakip sağlayıcıların 
markalı ürünlerini satmama yükümlülü-
ğüdür. Burada önemli olan husus, seçici 
dağıtım sisteminde yalnızca belirli rakip-

lere yönelik rekabet etmeme yükümlülü-
ğü getirilmemesidir. Bir başka ifadeyle, 
seçici dağıtım sistemindeki sağlayıcılar, 
ayrım yapmamak suretiyle tüm rakip 
ürünler için rekabet etmeme yükümlülü-
ğü getirebilecektir. 

Sonuç

Belirli bir mal veya hizmet piyasasında 
rekabeti kısıtlama amacını taşıyan veya 
bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek 
nitelikte olan teşebbüsler arası anlaş-
malar RKHK’nın 4. maddesi ile yasak-
lanmıştır. Rekabet hukuku kapsamında 
yatay anlaşmaların kendiliğinden reka-
beti sınırlayıcı olduğu genel olarak ka-
bul edilmekte iken, yatay anlaşmalara 
nazaran dikey anlaşmaların, rekabeti 
sınırlayıcı hükümler içerebilmesine rağ-
men daha geniş bir ürün yelpazesine 
daha uygun koşullarda ulaşılması, yeni 
pazarlara girişin kolaylaşması ve pazar-
da yeknesaklığın ve kalite standardının 
sağlanması gibi tüketici nezdinde çeşitli 
olumlu etkiler meydana getirdiği ve re-
kabetin tesisi açısından faydalı oldukları 
durumlar mevcuttur. 

Kurul, dikey anlaşmaların pazarda oluş-
turabileceği bu gibi olumlu etkileri de 
göz önünde bulundurarak bazı şartları 
taşıyan dikey anlaşmaların RKHK’nın 4. 
maddesinden muaf tutulmasını düzen-
leyen 2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalara 
İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği’ni çıkarmış 
ancak aynı zamanda anlaşmalarda yer 
alan rekabeti kısıtlayıcı bazı sınırlama-
ların muafiyetten yararlanmaya engel 
olacağını düzenlenmiştir. 

Bu kapsamda, üretim veya dağıtım zin-
cirinin farklı seviyelerinde faaliyet göste-
ren teşebbüslerin, kendi aralarında söz-
leşme akdetmeden önce; sözleşmenin 
rekabeti sınırlayıcı hükümler içerip içer-
mediğini, içeriyorsa Tebliğ ile öngörülen 
grup muafiyetinden yararlanılması için 
yukarıda açıkladığımız gerekli şartların 
sağlanıp sağlanmadığını ve yine yu-

karıda açıkladığımız anlaşmaları grup 
muafiyetinin kapsamının dışına çıkaran 
sınırlamaların mevcut olup olmadığını 
tespit etmeleri, rekabet mevzuatına ay-
kırı davranılmaması bakımından olduk-
ça faydalı olacaktır. 
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YARGITAY
 KARARLARI

T.C.
YARGITAY
22. HUKUK DAİRESİ

Esas No : 2017/26332
Karar No : 2019/23941
Tarih  : 19.12.2019

• TEMYİZ AŞAMASINDA SUNULAN ÖDEME BELGE-
Sİ: (Hakkı Kısmen veya Tamamen Ortadan Kaldırabile-
cek Nitelikteki Belgelerinin Yargılamanın Her Aşamasın-
da Dikkate Alınacağı - Temyiz Dilekçesi Ekinde Sunulan 
Banka Dekontuna Karşı Davacı Asil ve Vekilinden Diye-
cekleri Sorularak Banka Kayıtları Getirtilerek Değerlen-
dirmeye Tabi Tutulacağı/Ücret Alacağı)

• ASIL-ALT İŞVEREN: (İşçilik Alacakları İstemi - İşin 
Anahtar Teslimi Götürü Bedel Usulü İle İhalesi Halinde 
Taşeron İle İhale Makamı Arasında Asıl-Alt İşveren İliş-
kisi ve Buna Dayalı Sorumluluk Oluşmayacağının Göze-
tileceği)

• VEKALET ÜCRETİ: (Davalı Şirketler Yönünden Red-
dedilen Miktarlar Fazla Mesai ve Hafta Tatili Alacağına 
İlişkin İndirimden Kaynaklanan Miktarlar Olup Davalı Şir-
ketler Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Hatalı 
Olduğu)

• ÜCRET ALACAĞI: (Temyiz Dilekçesi Ekinde Sunulan 
Banka Dekontuna Karşı Davacı Asil ve Vekilinden Di-
yecekleri Sorularak Banka Kayıtları fa Getirtilerek Kar-
şılaştırılmak Sureti İle Değerlendirmeye Tabi Tutulacağı 

- Hakkı Kısmen veya Tamamen Ortadan Kaldırabilecek 
Nitelikteki Belgelerinin Yargılamanın Her Aşamasında 
Hatta Temyiz Aşamasında Dahi Dikkate Alınacağı)

4857/m.36

ÖZET: Dava; ücret alacağı, fazla mesai ve hafta tati-
li istemlerine ilişkindir. Somut olayda, mahkemece net 
4.560,00 TL ücret alacağına hükmedilmiş olup davalı 
vekili tarafından dosyaya banka dekontu sunulduğu ve 
bu dekontta davalı belediye tarafından davacı hesabı-
na 4.560,00 TL ödeme görülmektedir. Dosyaya sunulan 
banka dekontu her ne kadar ilk defa temyiz dilekçesi 
ekinde sunulmuş ise de, hakkı kısmen veya tamamen 
ortadan kaldırabilecek nitelikteki belgelerinin yargıla-
manın her aşamasında hatta temyiz aşamasında dahi 
dikkate alınması gereklidir. Anılan sebeple, temyiz dilek-
çesi ekinde sunulan banka dekontuna karşı davacı asil 
ve vekilinden diyecekleri sorularak banka kayıtları da ge-
tirtilerek karşılaştırılmak sureti ile değerlendirmeye tabi 
tutulmalı ve sonucuna göre bir karar verilmelidir.

Somut olayda Mahkemece, davalı belediye ile davalı şir-
ketler arasında asıl-alt işveren ilişkisi bulunduğu kabul 
edilmiş ise de, davalılardan Belediyenin ihale makamı 
olarak ihale ettiği yapım işinin diğer davalı şirketlerden 
oluşan adi ortaklığa verildiği, sözleşme ve kayıtlar ince-
lendiğinde işin bütün olarak anahtar teslimi şeklinde ihale 
edildiği, işin anahtar teslimi götürü bedel usulü ile ihalesi 
halinde taşeron ile ihale makamı arasında asıl-alt işveren 
ilişkisi ve buna dayalı sorumluluk oluşmayacağı, dolayı-
sıyla davalılardan belediye açısından diğer davalılar ile 
arasında asıl alt işveren ilişkisi bulunmadığı anlaşılmıştır. 
Kaldı ki davacı dava dilekçesinde davalı belediyenin ihale 
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makamı olarak sadece ödenmeyen üç aylık ücret alaca-
ğından sorumlu tutulmasını talep etmiştir. Bu durumda, 
davalılar arasında asıl-alt işveren ilişkisinin bulunduğu ka-
bulü hatalı olmuştur. Davalı şirketler yönünden reddedilen 
miktarlar fazla mesai ve hafta tatili alacağına ilişkin indi-
rimden kaynaklanan miktarlar olup davalı şirketler lehine 
vekalet ücretine hükmedilmesi hatalıdır. Davalı Belediye 
yönünden talep edilen 3 aylık ücret alacağı kabul edilmiş 
olup reddedilen bir miktar olmadığından davalı Belediye 
lehine vekalet ücretine hükmedilmesi de hatalıdır.

DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda ve-
rilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili ve da-
valılardan Selçuklu Belediye Başkanlığı vekili tarafından 
istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. 
Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenle-
nen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği ko-
nuşulup düşünüldü:

KARAR: Davacı İsteminin Özeti:
Davacı, ihbar tazminatı ile bir kısım işçilik alacağının tah-
siline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalıların Cevabının Özeti:
Davalı ..., davanın reddini talep etmiştir.
Diğer davalı şirketler davaya karşı cevap vermemiştir.

Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, yapılan yargılama sonucunda yazılı gerek-
çeyle davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine karar 
verilmiştir.

Temyiz:
Karar, davacı vekili ve davalı ... Belediye Başkanlığı ve-

kili tarafından temyiz edilmiştir.

Gerekçe:
1- )Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayan-
dığı kanuni gerektirici sebeplere göre; tarafların aşağı-
daki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları 
yerinde değildir.
2-) Taraflar arasında temyiz aşamasında sunulan öde-
me belgesinin dikkate alınıp alınamayacağı konusunda 
uyuşmazlık bulunmaktadır.

Kural olarak, yargılama aşamasında dayanılıp sunulma-
yan deliller, temyiz veya karar düzeltme aşamasında su-
nulamazlar; sunulmuş olsalar bile, bu aşamalardaki in-
celemeler sırasında dikkate alınamazlar. Bu kuralın tek 
istisnası, dayanılıp sunulan delillin, o davaya konu borcu 
söndüren bir nitelik taşıması; örneğin, davaya konu bor-
cun ödenmiş olduğunu gösteren makbuz, ibraname gibi 
bir belge olmasıdır.

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 114/h 
maddesinde, “davacının, dava açmakta hukuki yararının 
bulunması” dava şartları arasında sayılmıştır. Ödenmiş 
alacak hakkında davacının dava açmakta hukuki yararı 
yoktur. Bu halde, 6100 Sayılı Kanun’un 115. maddesi ge-
reğince, dava şartının varlığı ya da yokluğunun incelen-
mesi, doğrudan mahkemeye verilmiş ödevlerden olması 
karşısında, önceden ileri sürülmemiş olsa bile temyiz 
aşamasında dava şartının var olup olmadığını kendili-
ğinden gözetilmesinde bir usuli engel bulunmamaktadır. 

Davanın hukuksal niteliği ve somut olayın özelliği gereği 
davalı, temyiz aşamasında dava konusu borcu söndüren 
nitelikte bir belge vermişse, bu belge üzerinde gerekli 
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inceleme yapılmak suretiyle bir karar verilmesi gerekir. 
Diğer bir anlatımla, yargılama aşaması henüz tamam-
lanmamış ise böyle durumda, borcu itfa eden belge de-
ğerlendirmeye alınmalıdır. Gerçekten de, yargılamada 
davayı inkâr eden davalının savunması, borcun bulun-
madığı savunmasını da kapsar. O nedenle, davalının 
borcun ne sebeple bulunmadığını açıklama ve iddianın 
aksine delillerini ikame etme hakkının ortadan kalktığın-
dan söz edilemez. Belirtilen nedenlerle, temyiz aşama-
sında sunulan ve borcu söndüren bir belgenin varlığı 
karşısında savunmanın genişletilmesi yasağından söz 
edilemeyeceğinin kabulü de zorunludur. (Yargıtay Hu-
kuk Genel Kurulu 24.02.2016 Tarih, 2014/22-735 esas, 
2016/166 karar)

Somut olayda, mahkemece net 4.560,00 TL (Selçuklu Be-
lediyesinin net 3.600,00 TL ile sınırlı olmak üzere) ücret 
alacağına hükmedilmiş olup davalı vekili tarafından dos-
yaya 17.03.2016 tarihli bir banka dekontu sunulduğu ve 
bu dekontta davalı belediye tarafından davacı hesabına 
4.560,00 TL ödeme görülmektedir. Yukarıda açıklanan 
maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulduğunda, dos-
yaya sunulan banka dekontu her ne kadar ilk defa tem-
yiz dilekçesi ekinde sunulmuş ise de, hakkı kısmen veya 
tamamen ortadan kaldırabilecek nitelikteki belgelerinin 
yargılamanın her aşamasında hatta temyiz aşamasında 
dahi dikkate alınması gereklidir. Anılan sebeple, temyiz 
dilekçesi ekinde sunulan banka dekontuna karşı davacı 
asil ve vekilinden diyecekleri sorularak banka kayıtları da 
getirtilerek karşılaştırılmak sureti ile değerlendirmeye tabi 
tutulmalı ve sonucuna göre bir karar verilmelidir.
3-) 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 36. maddesinde, “Genel 
ve katma bütçeli dairelerle mahalli idareler veya kamu ik-
tisadi teşebbüsleri yahut özel kanuna veya özel kanunla 
verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluş-
lar; asıl işverenler müteahhide verdikleri her türlü bina, 
köprü, hat ve yol inşası gibi yapım ve onarım işlerinde 
çalışan işçilerden müteahhit veya taşeronlarca ücretle-
ri ödenmeyenlerin bulunup bulunmadığının kontrolü, ya 
da ücreti ödenmeyen işçinin başvurusu üzerine, ücretleri 
ödenmeyen varsa müteahhitten veya taşeronlardan is-
tenecek bordrolara göre bu ücretleri bunların hakediş-
lerinden öderler” şeklinde kurala yer verilmiştir. Bu dü-
zenlemeye göre ihale makamı, işçi ücretlerinin ödenip 
ödenmediğini kontrol etmek durumundadır. Yapılacak 
olan kontrol ya da işçinin başvurusu üzerine ödenme-
yen ücretlerin bulunduğunun tespit edilmesi halinde, 
belli şartlarla ihale makamının sorumluluğu söz konusu 

olur. İhale makamının yapmış olduğu ilan üzerine işçi-
lerin başvuruda bulunmamış olmaları, kamu kurumunun 
anılan madde kapsamındaki sorumluluğunu ortadan kal-
dırmayacaktır.

Aynı maddenin ikinci fıkrasında ise işçilerin her hak ediş 
dönemi için olan ücret alacaklarının üç aylık tutarından 
fazlası hakkında adı geçen idarelere herhangi bir sorum-
luluk düşmeyeceği öngörülmüştür. Maddede sözü edilen 
ücret her hak ediş dönemi için “son üç aylık temel ücret” 
olarak değerlendirilmelidir. Yine ihale makamının ihbar 
ve kıdem tazminatı ile kullandırılmayan izinler sebebiyle 
herhangi bir sorumluluğu söz konusu değildir.

İhale makamı olan kamu kurumunun, her hak ediş döne-
mine ilişkin son üç aylık ücretten sorumluluğu, kanundan 
doğan bir sorumluluktur.

Somut olayda Mahkemece, davalı belediye ile davalı şir-
ketler arasında asıl-alt işveren ilişkisi bulunduğu kabul 
edilmiş ise de, davalılardan Selçuklu Belediyesinin ihale 
makamı olarak ihale ettiği Selçuklu Kongre Merkezi ya-
pım işinin diğer davalı şirketlerden oluşan adi ortaklığa 
verildiği, sözleşme ve kayıtlar incelendiğinde işin bütün 
olarak anahtar teslimi şeklinde ihale edildiği, işin anah-
tar teslimi götürü bedel usulü ile ihalesi halinde taşeron 
ile ihale makamı arasında asıl-alt işveren ilişkisi ve buna 
dayalı sorumluluk oluşmayacağı, dolayısıyla davalılar-
dan belediye açısından diğer davalılar ile arasında asıl 
alt işveren ilişkisi bulunmadığı anlaşılmıştır. Kaldı ki da-
vacı dava dilekçesinde davalı belediyenin ihale makamı 
olarak sadece ödenmeyen üç aylık ücret alacağından 
sorumlu tutulmasını talep etmiştir. Bu durumda, davalı-
lar arasında asıl-alt işveren ilişkisinin bulunduğu kabulü 
hatalı olmuştur.
4-) Davalı şirketler yönünden reddedilen miktarlar fazla 
mesai ve hafta tatili alacağına ilişkin indirimden kaynak-
lanan miktarlar olup davalı şirketler lehine vekalet ücreti-
ne hükmedilmesi hatalıdır.
5-) Davalı Belediye yönünden talep edilen 3 aylık ücret 
alacağı kabul edilmiş olup reddedilen bir miktar olmadı-
ğından davalı Belediye lehine vekalet ücretine hükmedil-
mesi de hatalıdır.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebep-
lerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek 
halinde ilgililere iadesine, 19.12.2019 gününde oybirli-
ğiyle karar verildi.
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T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ

Esas No : 2019/7066
Karar No : 2020/357
Tarih  : 15.01.2020

• FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE: (Davacı İşçi-
nin Bir Kısım İşçilerin Oluşturduğu Whatsapp Grubuna 
Sinkaflı ve Küfürlü Mesaj Attığı/Bu Durumun İşyerinde 
Olumsuzluğa Yol Açacağının Gözetilmesi Gerektiği - Bu 
Mesajın Kime Yönelik Atıldığı Tam Olarak Belirleneme-
diği İçin Davacının İş Sözleşmesinin Feshinin Haklı Ne-
den Ağırlığında Olmasa da Geçerli Nedene Dayandığın-
dan Davanın Reddi Gerektiği)

• GEÇERLİ NEDENLE FESİH: (Davacı İşçinin Bir Kısım 
İşçilerin Oluşturduğu Whatsapp Grubuna Sinkaflı ve Kü-
fürlü Mesaj Attığı Gözetildiğinde Davacının Anayasa ile 
Güvence Altına Alınmış Düşünceyi Açıklama Özgürlü-
ğüne Dayanamayacağı - İşçinin İşveren Aleyhine Sarf 
Ettiği Sözlerin Çalışma Düzenini Bozacak Nitelikte ise 
Geçerli Fesih Nedeni Sayılması Gerektiği)

• İŞÇİNİN WHATSAPP GRUBUNA SİNKAFLI VE KÜ-
FÜRLÜ MESAJ ATMASI: (Feshin Geçersizliği ve İşe 
İade Talebi - Davacı İşçinin Bir Kısım İşçilerin Oluştur-
duğu Whatsapp Grubuna Sinkaflı ve Küfürlü Mesaj At-
masının İşyerinde Olumsuzluğa Yol Açacağı/Bu Mesajın 
Kime Yönelik Atıldığı Tam Olarak Belirlenemediği İçin 
Davacının İş Sözleşmesinin Feshinin Haklı Neden Ağır-
lığında Olmasa da Geçerli Nedene Dayandığından Da-
vanın Reddi Gerektiği)

• İŞ AKDİNİN HAKLI NEDEN YERİNE GEÇERLİ NE-
DENLE FESHEDİLMESİ: (İşçinin İşveren Aleyhine Sarf 
Ettiği Sözler Haklı Feshi Gerektirecek Ağırlıkta Olmayıp 
Çalışma Düzenini Bozacak Nitelikte ise Geçerli Fesih 
Nedeni Sayılması Gerektiği - Davacının Davranışları-
nın İşyerinde Olumsuzluğa Yol Açtığı ve Yapılan Feshin 
Haklı Olmasa da Geçerli Nedene Dayandığı/Davanın Bu 
Gerekçe ile Reddi Gerekirken Haklı Nedenle Fesih Ka-
bul Edilerek Reddedilmesinin Bozma Sebebi Sayıldığı)

4857/m.20,25

ÖZET: Dava, feshin geçersizliğine, işe iadeye ve yasal 
sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesi istemine 
ilişkindir. Davacının bir kısım işçilerin oluşturduğu what-
sapp grubunda sinkaflı bir mesaj attığı ancak dosya kap-
samından bu mesajın kime yönelik atıldığı tam olarak 
belirlenemediği için davacının iş sözleşmesinin feshinin 
haklı nedene dayanmadığı açık olup davacının davra-
nışlarının işyerinde olumsuzluğa yol açtığı ve yapılan 
feshin haklı olmasa da geçerli nedene dayandığı anlaşıl-
dığından, davanın bu gerekçe ile reddi gerekirken iş ak-
dinin haklı nedenle feshedildiği gerekçesiyle reddi hatalı 
olup İlk Derece Mahkemesi ile Bölge Adliye Mahkemesi 
kararlarının bozularak ortadan kaldırılmasına karar veril-
mesi gerekmiştir.

DAVA: Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve 
yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini is-
temiştir.

Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi’nin kabul kararına karşı davalı 
avukatı istinaf başvurusunda bulunmuştur.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Hukuk Dairesi;
Davalı istinaf başvurusunun kabulüne, 6100 Sayılı HMK 
353/1-b-2 maddesi gereğince İstanbul 4.Mahkemesi’nin 
25/05/2016 tarihli 2016/650 Esas ve 2017294 Sayılı ka-
rarının kaldırılmasına, davanın reddine karar vermiştir.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Hukuk Dairesi’nin 
kararı süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz 
edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafın-
dan düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelen-
di, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR: 
A-) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, davacının davalı işyerinde satış danışma-
nı olarak 06/09/2014 - 10/05/2016 tarihleri arasında ça-
lıştığını ve haksız olarak işten çıkarıldığını iddia ederek 
davacının işe iadesini ve işe iadeye bağlı olarak verilen 
hak ve tazminatların davalıdan tahsilini talep ve dava et-
miştir.

B-) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, davacının 06/09/2014-10/05/2016 tarihleri 
arasında çalıştığını, mağaza yöneticisi tarafından ku-
rulan whatsapp grubuna 04/05/2016 tarihinde sinkaflı, 
küfürlü mesaj attığını bu mesajın şirket itibarını zedele-
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diğini ve akdin bu nedenle haklı olarak fesih edildiğini 
savunarak davanın reddini talep etmiştir.

C-) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece,toplanan kayıtlara dayanılarak whatsapp 
grubunun kurucusu ... hanımın gruptan ayrılmasına ve 
3 kişinin gruptan çıkarılmasını sebep olan yazışmalar 
ibraz edilmediği,grubun kurucusu olan ... hanımın grup-
tan ayrılmasına ve hatta grubu kapatmasına sebep olan 
kişiler ve paylaşımlarının davacıyı bu noktaya getirdiği 
düşünüldüğünde eşit davranma borcuna uygun hareket 
edilip edilmediğinin tespit edilmesinin mümkün olmadığı, 
davacının yaptığı paylaşımda herhangi bir kişiyi kastet-
mediği,whatsapp grubunun kapalı bir grup olup aleniyet 
olmadığını, bu paylaşımın şirket itibarını ne sebep ile ze-
delediğinin anlaşılamadığı,bir an için bu tür paylaşımla-
ra şirket politikası olarak izin verilmediği düşünülse bile 
ölçülülük ilkesinin unutulmaması gerektiği gerekçesiyle 
davanın kabulüne karar verilmiştir.

D-) İstinaf başvurusu :
İlk derece mahkemesinin kararına karşı, davalı vekili isti-
naf başvurusunda bulunmuştur.

E-) İstinaf Sebepleri:
Davalı vekili istinaf başvurusunda; ilk derece mahkemesi 
tarafından delillerin toplanmadığı, bildirilen tanıklarının 
dinlenilmediği, ve eksik incelemeye istinaden karar veril-
diğini, whatshapp yazışmalarının aleni olduğunu, haka-
ret içerikli mesajın fesih sebebi olduğunu, küfrün aleni ol-
duğunu, mağazada çalışan tüm personelin dahil olduğu 
şirket tarafından kurulmuş resmi mesajlaşma grubuna 
gönderildiği, ilk derece mahkemesi tarafından verilen kü-
fürün aleni olmadığı kararının hatalı olduğunu, beyanla 
ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasını gerektiğini 
belirtmiştir.

F-) Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Özeti:
Bölge Adliye Mahkemesince, davacının whatsapp gru-
buna 04/05/2016 tarihinde sinkaflı, küfür içerikli attığı 
mesajın Yargıtay 9 Hukuk Dairesinin 09/02/2017 tarih 
2016/3776 Esas-2017/1428 Karar sayılı ilamında da ka-
bul edildiği kullanılan sözcüklerin kararda dahi yazılma-
yacak düzeyde açıkça küfür niteliğinde olduğu feshin sü-
resinde ve haklı olduğu anlaşıldığından davalı vekilinin 
istinaf sebebinin yerinde olduğu, yargılamada eksiklik 
bulunmamakla birlikte, kanunun olaya uygulanmasında 
ilk derece mahkemesince hata edildiği anlaşıldığı gerek-

çesiyle davalı vekilinin istinaf başvurusunun esastan ka-
bulüyle davanın reddine karar verilmiştir.

G-)Temyiz başvurusu :
Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararına karşı davacı ve-
kili tarafından süresinde temyiz başvurusunda bulunul-
muştur.

H-)Gerekçe:
İşçinin davranışlarından kaynaklanan fesih sebebi, işçi-
nin kusurlu bir davranışını şart koşar.

İş Kanunu’nun 25’inci maddesinin II’nci bendinin (d) fık-
rasına göre, işçinin işverene veya ailesine karşı şeref 
ve namusuna dokunacak sözler söylemesi veya dav-
ranışlarda bulunması ya da işveren hakkında şeref ve 
haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması veya 
işçinin işverene veya aile üyelerinden birine sataşması 
haklı fesih nedeni olarak sayılmıştır. Böyle durumlarda 
işçi, Anayasanın 25 ve 26’ncı maddesiyle güvence altına 
alınmış düşünceyi açıklama özgürlüğüne dayanamaz. 
Buna karşılık işçinin bu ağırlıkta olmayan işveren aley-
hine sarf ettiği sözler çalışma düzenini bozacak nitelikte 
ise geçerli fesih nedeni sayılmalıdır. Sadece işverene 
karşı değil, işveren temsilcisine karşı yöneltilen ve haklı 
feshi gerektirecek ağırlıkta olmayan aleyhe sözler geçer-
li fesih nedeni sayılmalıdır. Bunun gibi, işçinin, işveren 
veya aile üyelerinden olmamakla birlikte, işverenin ya-
kını olan veya işverenin yakın ilişkide bulunduğu veya 
başka bir işte ortağı olan kişilere hakaret ve sövgüde 
bulunması, bu kişilere asılsız bildirim ve isnatlar yapma-
sı özellikle işverenin şahsının önemli olduğu küçük işlet-
meler bakımından bu durum iş sözleşmesinin feshi için 
geçerli neden oluşturacaktır. İşçinin, işverenin başka bir 
işçisine sataşması 25/II, d hükmü uyarınca haklı fesih 
nedeni sayılmıştır. Sataşma niteliğinde olmadığı sürece, 
diğer işçilerle devamlı ve gereksiz tartışmaya girişmek, 
iş arkadaşları ile ciddi geçimsizlik göstermek geçerli fe-
sih nedenidir (Dairemizin 26.05.2008 gün ve 2007/37481 
Esas, 2008/12505 Karar sayılı ilamı).

Somut uyuşmazlıkta; davacının iş sözleşmesi diğer çalı-
şanlarında olduğu whatsapp grubunda karara dahi yazı-
lamayacak nitelikte, mesaj atması sebebiyle 4857 Sayılı 
İş Kanunu’nun 25/II-d maddesi uyarınca feshedilmiştir.

Dosyadaki bilgi ve belgeler ile taraf tanık anlatımları de-
ğerlendirildiğinde davacının bir kısım işçilerin oluşturdu-
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ğu whatsapp grubunda sinkaflı bir mesaj attığı sabittir. 
Ancak dosya kapsamından bu mesajın kime yönelik atıl-
dığı tam olarak belirlenemediği için davacının iş sözleş-
mesinin feshinin haklı nedene dayanmadığı ortadadır. 
Fesih haklı nedene dayanmasa da davacının davranış-
larının işyerinde olumsuzluğa yol açtığı ve yapılan feshin 
haklı olmasa da geçerli nedene dayandığı anlaşıldığın-
dan, davanın bu gerekçe ile reddi gerekirken iş akdinin 
haklı nedenle feshedildiği gerekçesiyle reddi hatalı olup 
İlk Derece Mahkemesi ile Bölge Adliye Mahkemesi ka-
rarlarının bozularak ortadan kaldırılmasına karar vermek 
gerekmiştir.

Dairemizce 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 20/3. maddesi 
uyarınca aşağıdaki gibi karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-) İlk Derece Mahkemesi ile Bölge Adliye Mahkeme-
si’nin kararlarının BOZULARAK ORTADAN KALDIRIL-
MASINA,
2-) Fesih geçerli nedene dayandığından davanın RED-
DİNE,
3-)Alınması gereken 54,40 TL. karar-ilam harcından da-
vacının yatırdığı 29,20 TL. peşin harcın mahsubu ile ba-
kiye 25,20 TL. karar- ilam harcının davacıdan tahsili ile 
hazineye irat kaydına,

4-)Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bıra-
kılmasına, davalının yaptığı 133,00 TL. yargılama gideri-
nin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,
5-)Davalı vekil ile temsil edildiğinden karar tarihinde yü-
rürlükte bulunan tarifeye göre belirlenen 3.400,00 TL. 
ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
6-)Taraflarca yatırılan gider avansının varsa kullanılma-
yan kısmının karar kesinleştiğinde ve isteği halinde ilgi-
lisine iadesine,
7-)Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davacıya 
iadesine, dosyanın İlk Derece Mahkemesine kararın bir 
örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,
Kesin olarak 15.01.2020 tarihinde oyçokluğuyla karar 
verildi.

KARŞI OY

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandık-
ları belgelere, hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, uyuş-
mazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile temyiz 
olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararında yazılı ge-
rekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının 
reddiyle usul ve kanuna uygun olan Bölge Adliye Mah-
kemesi kararının 6100 Sayılı HMK’nun 370. maddesi 
uyarınca onanması görüşünde olduğumdan Dairemiz 
sayın çoğunluğunun bozma kararına katılamıyorum. 
15.01.2020
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ATS UNICERA’da Yoğun İlgi Gördü

EKOS Yaşam Alanlarınıza Değer Katar...

ATS Ateş Tuğla, 10 - 14 Mart 2020 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen Türkiye’nin 
en büyük ihtisas Fuarı UNICERA 25. 
Uluslararası Seramik Banyo Mutfak 
Fuarı’nda yeni ürünlerini tanıttı. 

Müşterileri için doğal malzemelerden 
oluşan; sağlıklı, uzun ömürlü ve kaliteli 
yaşam alanları yaratmak için çalışan 
ATS; Yüzde yüz yerli sermaye, 45 yıllık 
geçmişi ve teknolojiyle bütünleşmiş, 
yenilikçi yaklaşımını yansıtan ürünleri ile 
yıllardır ülkemizde bu alanda saygın yerini 
korumaya devam etmektedir.

1994 yılından bu yana “Klinker Tuğla” 
ürünlerini portföyüne katarak,  EKOS 
markası altında EKOS EKOTON, EKOS 
EKOTERM, EKOSEKOPANEL sistemlerini 
müşterilerinin beğenisine sunan ATS 
fuarda sergilediği, Cephe sistemleri 
çözümleri, El yapımı Klinker kaplama 
tuğlaları (%100 elde şekillendirilmiş) ve 
Zemin grubu ürünleri ile fuarın ilgi gören 
markaları arasında yer aldı. 

ÜYELERİMİZDEN
HABERLER
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Klinker Tuğla;  Klinker cephe kaplama, 
Ekototon Terracotta Penel Mekanik Sistem 
Cephe Giydirme Tuğlası; Tek Cidarlı, 
İnce Çift Cidarlı,  Kalın Cidarlı Ekose 
Koton Terracotta Giydirme cepheleri ile 
kendi grubunda yeni tasarımlarını yerli ve 
yabancı ziyaretçilerin dikkatlerini üstüne 
çekti.
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Ytong Ailesi, 49. Yetkili Satıcılar Toplantısı’nda Bir Araya Geldi

Türk Ytong, 2020 Hedefleriyle 
Başarıya ve Geleceğe Odaklandı

49. Ytong Yetkili Satıcılar Toplantısı’nda 2019 yılının 
değerlendirmesi yapılarak 2020 yılına ait hedefler 
paylaşıldı. Toplantıda Ytong ile uzun yıllar iş birliği 
yapan yetkili satıcılar ile 2019 yılında başarılara imza 
atan yetkili satıcılara ödülleri verildi.

Sektörün En Güçlü Kalesi 

Türk Ytong Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda 

Sendikamız Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fethi 
Hinginar toplantıda yaptığı konuşmada 2019 yılını 
değerlendirerek 2020 yılına yönelik hedeflerini aktardı. 
Türkiye’deki ekonomik veriler değerlendirildiğinde 
zor geçen bir yılı akılcı yaklaşım ve etkin çalışma 
yöntemleriyle belirlenen hedeflere ulaşarak 
kapattıklarını vurgulayan Hinginar, bu süreçte özverili 
çalışma sergileyen tüm paydaşlara teşekkür etti. 
İnşaat sektöründe yaşanan durgunluğa karşın yenilikçi 

Yapı malzemesi sektörünün öncü kuruluşu Türk Ytong, 49. Ytong Yetkili Satıcılar 
Toplantısı’nı İstanbul’da düzenledi. 11 Ocak Cumartesi günü Grand Hyatt Hotel’de 

“Başarı Biziz – Gelecek Biziz” başlığıyla gerçekleştirilen toplantıda Türk Ytong 
Yetkili Satıcıları ve Satış Pazarlama Ekibi 2020 yılı için belirledikleri hedefleri 

gerçekleştirmek üzere yeni yıla güçlü bir başlangıç yaptı. „

“



yaklaşımlar ve projelerle; çalışarak, üreterek, 
yılmadan sektörün en güçlü kalesi olmaya 
devam edeceklerini vurguladı.

Başarının Sırrı Uzman, Deneyimli ve 
Bilgili Kadrolar 

Türk Ytong olarak 2019 yılında yatırımlarını 
planladıkları gibi gerçekleştirdiklerini, buradan 
aldıkları güçle üretimi ve satışı ön plana alan 
deneyimli ve başarılı bir kadroyla yollarına 
devam ettiklerini belirten Fethi Hinginar, 
sektördeki tüm gelişmeleri yakından takip 
ettiklerini söyledi.  Aldıkları kararların getirdiği 
olumlu sonuçlarla, sektörün en güvenilen 
kurumlarından biri olduklarının altını çizdi. 
Sektördeki en deneyimli, uzman ve bilgili 
ekiplere sahip olmanın getirdiği kazanımlarla 
başarılarının 2020 yılında da devam edeceğine 
olan inancını paylaştı.

Türk Ytong Genel Müdür Yardımcısı Tolga 
Öztoprak ise 2020 yılı satış hedefleri ile ilgili 
bir değerlendirme yaparak yeni ürünler ve 
gelişmeler hakkında bilgi verdi. Öztoprak Türk 
Ytong’un yenilikçi ürünleriyle inşaat sektörünün 
gelişmesini ve büyümesini destekleyen en 
inovatif markalardan biri olduğuna dikkat çekti. 

Konuşmaların ardından yapılan ödül töreninde 
ise 5 ile 35 yıl arasında yetkili satıcılara kıdem 
plaketleri verildi. Ayrıca 2019 yılının başarılı 
yetkili satıcıları ödüllendirildi.



 “Plan B: Akıntıya Karşı Bir Mimarlık Okulu” Konulu Yarışmada 
Kazananlar Belli Oldu

2019 Ytong Mimari Fikir Yarışması Sonuçlandı

Türk Ytong tarafından 20’ncisi düzenlenen Mimari Fikir Yarışması sonuçlandı. 
Konusu “Plan B: Akıntıya Karşı Bir Mimarlık Okulu” olarak belirlenen ve
mimarlık eğitimine odaklanan yarışmada 3 proje ödüle layık görüldü. „

“
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Yenilikçi ürünleriyle modern yapılaşmaya yön veren 
Türk Ytong, mimarlık ortamını ve yaratıcı çalışmaları 
desteklemeye devam ediyor. Sektördeki köklü duruşu, 
bilgiye ve yeniliğe açık, farklılıkları önemseyen projeleri 
ile örnek olan Türk Ytong’un düzenlediği Ytong Mimari 
Fikir Yarışması’nda kazananlar belli oldu. 

Mimarlık Eğitimine Eleştirel Bakış

20’ncisi düzenlenen Ytong Mimari Fikir Yarışması bu yıl 
mimarlık eğitimine odaklanarak, eğitim ortamına eleştirel 
bir mesafe ile yeniden bakmayı ve sınırlarını tartışmayı 
önerdi. Katılımcılardan alternatif bir mimarlık eğitimi 
ve onun mekânsal altyapısını önermeleri beklendi. 
209 fikir projesinin değerlendirildiği yarışmada, 3 proje 
eşdeğer ödüle değer görüldü. Yarışmada kazanan 

ekipler ödül olarak, jüri üyeleri ile birlikte Almanya’ya 
seyahat ederek 100. yılı kutlanan Bauhaus akımının 
izlerini sürecek.

Kazananlar Bauhaus Yolcusu

Uygur Mimarlık Kurucu Ortağı Mimar Semra Uygur, 
Melike Altınışık Architects (MAA) Kurucusu Y. Mimar 
Melike Altınışık, ODTÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Celal Abdi Güzer, Yalın Mimarlık Kurucu 
Ortağı Mimar Ömer Selçuk Baz ve NSMH Kurucusu 
Mimar Nevzat Sayın’dan oluşan jürinin yaptığı 
değerlendirme sonucunda, dünyanın önde gelen 
mimarlık mekanlarından biri olan Almanya Bauhaus 
Gezisi ile ödüllendirildi.
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 Duravit’ten Sert Bir Ortamda

Minimalist Mücevher
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Gotland, popüler bir İsveç tatil adasıdır. Ilıman bir iklime ve 
bereketli bir doğaya sahiptir. Uçurumlar ve yalnız kumsalları 
ile sahilleri ve rüzgârlı kırsal alanı uzun yürüyüşler ve 
bisiklet gezileri için idealdir. 1910’dan 1960’a kadar 
Bungenas’ta kireçtaşı madenciliği yapıldı ve yarımada 
sonrasında yaklaşık 10 yıl öncesine kadar askeri kullanıma 
atandı. Derin kireçtaşı ocakları, sığınaklar ve sahipsiz evleri 
ile buradaki manzaranın sert bir güzelliği vardır. Skälsö 
Arkitekter bu olağanüstü yeri benimsedi ve malzemelerin 
kullanımına kadar her şeyi en ince ayrıntısına kadar belirten 
katı bir imar planı çizdi. Çitler, plastik mobilyalar, parlak 
renkler ve burada zaten asla yetişemeyecek renkli çiçekler 
tabu. Skälsö Arkitekter ayrıca çeşitli yapı projelerinin lider 
tasarımcıları olarak yeni binaların hayata geçirilmesi için 
yaratıcı bir yaklaşım sergilemiştir.

“Savannen 12”, Bungenas’daki olağanüstü işlerinden biridir. 
Yan cepheleri toprak altından çıkarılan eski bir sığınaktan 
oluşmaktadır. Metre kalınlığında betona yerleştirilmiş geniş 
bir pencere mutfak, oturma odası ve yemek odası olarak 
iş gören iç mekana ışık girmesini sağlar ve çevredeki 
manzaranın büyüleyici görüntülerini sunar. Alçak pencere 
çerçevesi ayrıca oturabileceğiniz bir yer veya konukların 
uyuyabileceği bir alan sunmaktadır.

Testere ile kesilmiş yüzeyler, alacalı siyah dış cephe gibi 
kaba işlenmiş görünümlerini korur. Ayrıca orijinal detaylar 
ve patina da korunmuştur. Yatak odası ve banyo, eski 
sığınağı ideal bir şekilde tamamlayan siper çeliği ile kaplı 
sade bitişik bir küp içinde bulunmaktadır. Dışarıda yer alan 
mutfak, uyumlu bir genel görünüm oluşturması için kırmızı 
malzemeden yapılmıştır.

İç duvarlar basitçe yıkanmıştır. Klasik tasarım mobilyalar 
ve doğal renkler sade iç mekanın yıpranmış görünümünü 
tamamlamaktadır. Minimalist mobilyaların yer aldığı 
banyonun duvarları ve zemini için benekli gri ve siyah 
bir epoksi reçine kaplama kullanılmıştır. Duravit’in klasik 
dikdörtgen Vero lavabosu, iç mekanların net tasarımını 
devam ettirmiştir.
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Duravit Dünyada Benzeri Olmayan 
“C-Shaped” Lavaboları Tanıttı

Happy D.2 Plus İçin İki Yeni Özel Lavabo Çeşidi

Duravit, sieger design tarafından tasarlanan Happy D.2 
Plus serisinin uzantısı olarak yeni c-shaped teknolojisini 
tanıttı. Patentli c-bonded inovasyonu, seramik lavabo 
ve mobilyanın çıkıntı veya girinti olmadan, 4 mm’lik 
hassasiyetle kusursuz şekilde paralel olmasını sağlar. 
DuraCeram ® seramik teknolojisi ile yapılmış ve özel 
olarak işlenmiş c-shaped lavabolar seramik yüzeyin 
temizlik kolaylığı ve sağlamlık gibi avantajlarına sahiptir. 
Islak hacimler için tasarlanmıştır.

Banyoda En Yüksek Tasarım Standartları İçin
Lavabo Üniteleri

Happy D.2 Plus, açık veya koyu renkli sade bir havaya 

sahip zarif ve etkileyici stildeki koleksiyonun devamı olarak 
lavabo ünitesi tasarımı için iki yeni model sunuyor.

Lavabo dolabı veya krom metal konsol ile birleştirilebilen 
c-shaped tasarım seramik lavabo, parlak beyaz dış kenara 
sahiptir.

C-bonded tasarımın yuvarlak dış kenarları lavabo dolabı 
ile aynı renkte veya metal konsola uygun olarak Siyah Mat 
renkte uygulanabilir.

Her iki tasarım da tipik olarak düz bir kenara ve uyumlu 
bir şekilde entegre edilmiş batarya platformuna sahip 
lavaboları temel alır. Beyaz akrilik kapak, lavabonun 
altındaki bağlantıları gizler ve her açıdan mükemmel 
estetiği garanti eder.
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Entegre havlu askılı, ayaklı, yüksekliği ayarlanabilir metal 
konsollar isteğe bağlı olarak raf veya gömme çekmece ile 
sipariş edilebilir.

Yeni lavabo dolabı çeşitleri, Happy D.2 ve Happy D.2 Plus 
serisindeki tüm bileşenlerle ideal bir şekilde birleştirilerek 
tüm banyo mobilyaları için uyumlu bir tasarım sağlar. 
Happy D.2 Plus, Antrasit klozet ve bidelerin yanında 
Graphite Supermat küvetlerle birlikte siyah metal konsol 
ve koyu mobilya yüzeyleriyle mükemmel uyum sağlayan 
tutarlı bir renk konsepti sunar.
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Karbosan olarak müşterilerimize ve çevreye olan 
sorumluluğumuzun farkındayız.  Tüm üretim süreçlerimizde 
müşteri memnuniyetini hedeflerken Dünyamızı da 
korumaya çalışırız.

Karbosan : 
• ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 Çevre Yönetim 
Sistemi sertifikasına sahiptir.
• FEPA (Avrupa Aşındırıcı Üreticileri Federasyonu) 
üyesidir. 
• FEPA (European Producers of Abrasives) liderliğinde 
başlatılan SEAM programına erken üye olan sayılı 
firmalardandır. 
“SEAM özetle Çevresel, Sosyal (İş Sağlığı ve Güvenliği) ve 
Ekonomik sürdürebilirliği merkezine koyan bir programdır 
ve üye firmalar özetle aşağıda belirtilen yükümlülükleri 
yerine getirmek ve yıllık olarak raporlamak zorundadır. 
- Avrupa standartlarında sınırlandırılmış olan çevre ve 
insan sağlığına zararlı kimyasalları barındırmamak,
- Enerji Verimliliği Yönetimi gerçekleştirerek doğal 
kaynakların kullanımını optimize etmek,
- İş Sağlığı ve Güvenliği konularını süreç ve uygulama 
olarak takip etmek,
- İş ve süreçlerin sürdürülebilirliğini planlamak ve takip etmek.” 
Detaylı bilgi için https://www.seam.earth

• Çevre konusunda duyarlıdır : 
- Çevre duyarlılığını tüm işletmede arttırmak için düzen 

eğitimler verir.
- İçeriğinde tehlikeli madde barındıran her türlü atığı 
kaynağında sınıflandırır ve lisanslı imha merkezine 
gönderir.
- Cam elyaf plastik kâğıt cam ahşap gibi maddeler geri 
dönüşüm merkezine gönderilmek üzere toplar
- Üretimden çıkan atık sular termal oksidasyon unitesinde 
yakarak zararlı kimyasalların doğaya karışmasına engel 
olur. Yakım esnasında ortaya çıkan ısı enerjisi ise diğer iç 
süreçlerde kullanılmak üzere yeniden kullanılır.
- Fabrikadaki tüm bacalar yasal merciler tarafından 
belirlenmiş esaslara göre filtrelenir ve emisyon ölçümleri 
düzenli olarak yetkili kurumlarca yapılır. 
- Doğal Kaynak kullanımını azaltmak için yağmur suları 
toplanır, filtrelenir ve yangın söndürme sistemi için 
kullanılır.
- Üretimde kullanılan makinalar dahil olmak üzere tüm 
yatırımlarda yeni ve sürdürülebilir teknolojileri tercih eder. 

Çevre Dostu KARBOSAN
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Kullanıcılarının ihtiyaçlarına göre ürünler geliştiren 
Karbosan yeni ürünlerini piyasaya sundu. Yeni vidalı 
diskler, AJFR13 kodlu J Esnek Polycotton Beze sahip 
zımpara ürünü ve Yeni AHR31 ve ACR31 cırtlı disk 
ürünleriyle Karbosan kullanıcılarına yüksek performanslı 
ve kaliteli ürünler sunmaya devam ediyor.

Yeni Vidalı Diskler

Zımparanın ustası Karbosan’dan işin ustalarına yeni 
Vidalı Disk serisi. Alüminyum Oksit, Zirkonyum ve 
Seramik aşındırıcılı zımpara, İnce, Orta ve Kaba yapılı 
elyaf diskler ve yüzey kazıma disk seçenekleriyle sunular 
vidalı diskler, dar alanlardaki taşlama ve parlatma 
kabiliyeti, kolay montaj avantajı sayesinde operasyon 
kolaylığı sağlar. Polyester mesnete sahip Alümimyum 
Oksit, Zirkonyum ve Seramik aşındırıcılı ürünler küçük 
ve dar alanlarda agresif taşlama için idealdir. Ayrıca İnce, 
Orta ve Kaba Elyaf ürün seçenekleri ile yüzeylerde pas, 
eski kaplama, makina veya kalem izlerini temizlemekte 
kullanılır. Paslanmaz çelik, karbon alaşımları, alüminyum 
ve diğer metallerde homojen bir yüzey elde etmek için 
çok uygundur. Silisyum Karbür malzemeden üretilen 
yüzey kazıma vidalı diskleri ise metal yüzeylerde kaynak 
öncesi hazırlık, hafif çapak alma, boya, pas, sökme, 
oksidasyon giderme amaçlı kullanılır.

Yeni Cırtlı Diskler

Karbosan’dan farklı zımpara uygulamaları için 2 yeni 
tip cırtlı disk. Polyester Film mesnetli AHR31 cırtlı disk, 
otomotiv, boya, marin ve paslanmaz sektörleri için; C 
kâğıt mesnetli ACR31 cırtlı disk ise, ahşap, otomotiv, 
boya ve marin sektörleri için mükemmel yüzeyler 
sunmaktadır.

Yeni J Esnek Polycotton Bez

Alüminyum Oksit aşındırıcılı J Esnek Polycotton 
bez mesnetli yeni ürün AJFR13 Polisaj Sektörü için 
sunulmaktadır. Yeni yüksek dayanımlı ve esnek mesneti 
sayesinde farklı uygulama tiplerinde mükemmel yüzeyler 
elde edilmektedir.

Karbosan’dan 
2020 Yılında 
Yeni Ürünler
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Vitra’ya İki if Ödülü Birden

Claudio Bellini iş birliğiyle tasarlanan Equal banyo koleksiyonu 
ile VitrA’nın en yeni karo sistemlerinden CementMix, iF 
Design Award 2020 ödülü aldı.

Ürün ve tasarım kalitesi açısından dünya çapında 
mükemmelliğin sembolü olarak kabul edilen iF’ten VitrA’ya 
iki yeni ödül geldi. Claudio Bellini iş birliğiyle geliştirilen ve 
geçtiğimiz yıl Good Design ödülüne layık görülen VitrA Equal 
banyo koleksiyonu, iF ödülünün sahibi oldu. Dünya çapında 
trend otoritesi olarak kabul edilen WGSN’nin Cersaie Fuarı 
için hazırladığı raporda trend belirleyiciler arasında gösterilen 

VitrA CementMix karo sistemi de iF’ten ödülle döndü.

1953’ten bu yana düzenlenen iF Design Award’a bu yıl 56 
ülkeden 7.289 başvuru yapıldı. Ürünler; tasarım, endüstri 
ve mimari alanlarında uzman 78 kişilik uluslararası jüri 
tarafından, yenilikçilik, fonksiyonellik, estetik ve çevre 
sorumluluğu gibi kriterlerle değerlendirildi. VitrA’nın ürünleri 
ayrıca; EDIDA, Design Innovation, Design Plus, Good 
Design, Iconic Awards, Interior Innovation, PlusX, Red Dot 
ve Wallpaper gibi dünyaca ünlü tasarım ödüllerine sahip.
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Vitra ve Claudio Bellini 
İş Birliğine Bir Ödül de 

EDIDA’dan

VitrA’nın 14. EDIDA ödülü, Equal banyo koleksiyonuna geldi.

VitrA’nın, Claudio Bellini iş birliğiyle geliştirdiği Equal banyo 
koleksiyonu, tasarımda mükemmelliğin simgesi iF’in ardından, 
şimdi de EDIDA (Elle Deco International Design Awards) ödülüne 
layık görüldü. Kısa bir süre önce Good Design ödülü de alan VitrA 
Equal, 25 ülkede yayınlanan Elle Decoration dergisinin editörleri 
arasında yapılan oylamayla, banyo kategorisinde birincilik ödülü 
almaya hak kazandı.

VitrA bugüne kadar 14 kez EDIDA ödülünü almaya hak kazandı. 
Ross Lovegrove’un imzasını taşıyan İstanbul (2007) ve Freedom 
(2009) banyo koleksiyonlarının yanı sıra, Matteo Thun’un Water 
Jewels (2008) koleksiyonu EDIDA ödülüne layık görülmüştü. 
Sebastian Conran’ın geliştirdiği Eternity (2017) ve Terri Pecora iş 
birliğiyle tasarlanan Plural (2018) da VitrA’nın banyo kategorisinde 
EDIDA ödülü alan diğer koleksiyonları arasında yer alıyor. 
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Mekan Tasarımını 
Özgürleştiren Karolar

VitrA, farklı doku ve renklerin birlikte güvenle kullanılabildiği yeni 
tasarım yaklaşımıyla yüzeyleri hareketlendiren sistemler sunuyor. 
CementMix, ColorCode, miniworx, mode ve retromix sistemleri 
ile çeşitli renk, yüzey, ebat, doku ve döşeme tarzını kombinleyen 
VitrA, kullanıcılara sayısız tasarım seçeneği ve kişiselleştirme 
olanağı sağlıyor. 

VitrA’nın en yeni karo sistemlerinden CementMix, modern 
mimarinin önde gelen trendlerinden brüt beton görünümünü, sıva, 
duvar kağıdı, mikro taşlar ve terrazzo etkisiyle hareketlendiriyor. 
ColorCode teması, mimaride kullanılan çeşitli malzemeleri, aynı 
renk koduyla karo yüzeylerinde bir araya getiriyor. miniworx küçük 
ve modüler ebatlarla yaratıcı bir döşeme modeli ortaya koyarken; 
renk kombinasyon sistemi mode, özenle seçilmiş renk paletiyle 
banyoda beyazın hakimiyetine meydan okuyor. Geometrik 
desenler sistemi retromix ise geleneksel karo desenlerini ikonik ve 
çarpıcı renklerle bir arada kullanıyor. 
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VitrA’nın yeni karo sistemleri, bugüne kadar pek çok uluslararası 
ödüle layık görüldü. retromix Red Dot, German Design Award ve 
Good Design ödülleriyle öne çıkarken; Urbancrete, Ceppostone 
ve Metalcrete, Iconic Awards: Interior Innovation ödülüne sahip. 
Metalcrete’in ayrıca Red Dot ödülü bulunurken, mode da German 
Design Award almaya hak kazandı.
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VitrA, Yeni Reklam Filmiyle
“Her An Her Yerde Hep Sizinleyiz” Diyor

VitrA, yeni reklam filmiyle, bugünün şehir hayatında banyonun ve banyoda geçirilen 
zamanın önemini gündeme getiriyor. “Seni en iyi kim tanıyor” diye soran VitrA, banyo 
tasarımlarının odağına insanların ihtiyaç, arzu ve beklentilerini koyduğunu anlatıyor. 
“Seni yeniliklerimle şaşırtmayı hiç bırakmayacağım” diyerek, insan hayatını iyileştirmek 
için sürekli ürün ve yenilikler geliştirdiğine dikkat çekiyor.

Fatih Kızılgök’ün yönetmenliğinde Norr Film tarafından hayata geçirilen “VitrA. Tüm 
içtenliğiyle.” başlıklı reklam filmi, Rafineri’nin imzasını taşıyor.
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Ünlü Fransız tasarımcı Christophe Pillet’nin VitrA için tasarladığı Memoria armatür 
koleksiyonu, Red Dot ödüllü şık lavabo bataryalarıyla dikkat çekiyor. İnce ve keskin 
hatlara sahip krom gövdeli armatürlerin yüksek, 3 delikli lavabolara uygun ve ankastre 
modelleri bulunuyor. Tek ya da çift kumanda kollu alternatiflere sahip Memoria lavabo 
bataryaları; su tasarruflu perlatörü sayesinde BREEAM ve LEED sertifikalarına 
başvuruya uygun, çevreye duyarlı bir çözüm sunuyor.

Armatürde Christophe Pillet İmzası
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Fransız tasarımcı Christophe Pillet’nin 
VitrA için tasarladığı Memoria banyo 
koleksiyonu; metalik gri ve mat amerikan 
ceviz renk seçenekleriyle banyonuzu 
şıklaştırıyor. Her türlü saklama 
ihtiyacına yönelik çözümler sunan VitrA 
Memoria’daki vitrinli boy dolapları, orta 
bölümündeki cam üniteyle, dekorasyona 
farklı bir boyut katıyor. Parfüm şişelerini 
ve sık kullanılan kozmetik ürünleri 
saklamak için kullanılan camlı bölme, 
yalın çizgileriyle banyo mekanını 
zenginleştirirken, tozlanmanın da önüne 
geçerek temizliği kolaylaştırıyor

Banyoda Şeffaf Bir Çözüm
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