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YARGI KARARLARINDA MOBBİNG  

Mobbing olgusu seçimli hareketli bir eylemdir. Bu kapsamda meydana gelen bir mobbing 
vakasının yukarıda açıkladığımız yasal mevzuatımız gereği farklı Kanunun veya düzenleme 
kapsamına alınma durumu söz konusu olabilmektedir. Bu konuda ikame edilen aşağıdaki emsal 
kararlarda görüleceği üzere mobbing davaları da yer almaktadır:  

Danıştay, 2014/2634, Karar No : 2015/218 kararında; öğretim görevlisi olarak görev yapan 
davacının, kendisine Yüksekokul müdürü, müdür yardımcısı ve bölüm başkanı tarafından 
mobbing uygulandığından bahisle 20.000,00 (bin) ̈ manevi tazminatın yasal faiziyle birlikte 
ödenmesi istemiyle açılmıştır. Dava dosyasının inceleme neticesinde tanzim edilen raporda; 
"inceleme kapsamında ifadesine başvurulan bazı öğretim görevlisi ve idari personelin "bazı 
hocaların (öğretim görevlisi) yıllık izin dilekçeleri getirdiğinde müdür yardımcıları görmeden 
alınmaması yönünde Yüksekokul Sekreteri tarafından talimat verildiği" yönünde, yine bazı 
öğretim görevlisi ve idari personelin "Yüksekokul Sekreterince Okul Müdürünün talimatı ile idari 
personele sekiz kişilik isim listesi verilerek listede ismi geçen kişilerin işlerini görmeleri, bunun 
dışında muhatap olmamaları yönünde talimat verildiğini" beyan ettikleri, bunun yanında son iki 
yılda idari personel ve akademik personel arasında sıkıntılar olduğu yönünde beyanların 
bulunduğu görülmekte olup, bu beyanlar davacının kendisine izin konusunda ve davranış 
konusunda ayrımcılık yapıldığı iddiasını teyit eder niteliktedir. İfade kesitlerinden de davacının 
da arasında bulunduğu bir kısım öğretim görevlisi ile konuşulmaması, onlarla muhatap 
olunmaması yönünde talimat verilerek, yine izin konusunda farklı uygulamaya tabi tutularak 
listede adı geçenlerin çalışma ortamından dışlandığı ve bu bağlamda davacının, belirtilen 
hususları gerekçe göstererek görev yerini değiştirdiği dikkate alındığında, mobbing olarak 
değerlendirilebilecek haksız eylem ve işlemlere maruz kaldığı, kişilik haklarının saldırıya uğradığı 
sonucuna varılmaktadır. Bu durumda, davalı idarenin, davacının kişilik haklarını ve manevi 
bütünlüğünü zarara uğrattığı sonucuna varıldığından davalı idare tarafından davacıya takdiren 
5.000,00 (bin) ̈ manevi tazminat ödenmesi, fazlaya ilişkin talebin ise reddi gerekmektedir.  

İstanbul, 2. İdare Mahkemesi, Esas No: 2013/893, Karar No: 2014/587’sunda; Devlet 
Hastanesinde hemşire olarak çalışan davacının hastane yönetimince kendisine mobbing 
uygulandığından bahisle 10.000-TL manevi tazminatın ödenmesine karar verilmesi istemiyle 
açılmıştır. Dosyanın incelenmesinden, hemşire olarak görev yapan davacı sürekli görev yeri 
değiştirilerek ve hemşire olarak tanımlanan görevine uygun olmayan işlerde görevlendirildiğini, 
hastane yönetiminin psikolojik baskısına maruz kaldığını bu nedenle psikolojisinin bozulduğunu 
ve Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'ndan aldığı majör Depresyon teşhisi konulan ve 
tedavisinin devamının gerektiği tesbitini içeren raporu da ekleyerek mobbing iddiasıyla 
10.000,00 TL manevi tazminat isteğiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Davacı 
tarafından kendisine mobbing uygulandığı, yanlı davranıldığı iddia edilmiş ise de; yaygın olarak 
kabul edildiği üzere mobbingin özellikle hiyerarşik yapılanmış gruplarda ve kontrolün zayıf 
olduğu örgütlerde, gücü elinde bulunduran kişinin ya da grubun yaş, ırk, cinsiyet ayrımı 
gözetmeden, taciz, rahatsız etme ve kötü davranış gibi psikolojik yollarla, uzun süreli sistematik 
baskı uygulaması olduğu dikkate alındığında amirin astına mevzuata uygun olarak bir görev 
vermesinin bu kapsama girmediği ve davacının hastanedeki görevlerini gereği gibi 
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yapmadığından iki kez uyarma cezası verildiği ve bu cezalara karşı İstanbul 1.İdare 
Mahkemesinde (2012/1600 Esas, 2013/917 Karar) ve İstanbul 7.İdare Mahkemesinde 
(2012/2023 Esas, 2013/1185 Karar) açılan davaların reddedildiği görüldüğünden davacının 
iddialarına itibar edilmeyerek manevi tazminatın şartlarının oluşmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 
Açıklanan nedenlerle, davanın reddine, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itiraz 
isteminde bulunulabileceği hususunun taraflara duyurulmasına, karar verilmiştir.  

Ankara Bölge İdare Mahkemesi, 4. İdari Dava Dairesi, Esas No: 2017/1240, Karar No : 
2017/1594, Öğretim Görevlisi olan davacının, görevine kesintisiz gelmediğinden bahisle 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunun'un 94. maddesi uyarınca müstafi sayılmasına ilişkin işlemin 
iptali ile uğradığı maddi zararların ve manevi zarara karşılık 20.000,00-TL. manevi tazminatın 
ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan davada; dosyadaki bilgi ve belgelerin birlikte 
değerlendirilmesinden; davacının yasal ve geçerli bir mazereti olmaksızın mazeretsiz ve izinsiz 
kesintisiz olarak görevine gelmediğinin sonucuna varılması karşısında davacının müstafi 
sayılmasına ilişkin davacı hakkında tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı; maddi 
tazminat talebi bakımından, Anayasa'nın 125. maddesi ile idarelerin kendi eylem ve işlemleri ile 
ilgililere verdikleri zararları ödemekle yükümlü tutuldukları hüküm altına alınmakla birlikte 
yapılan yargılama ile hukuka aykırı olmadığı saptanan dava konusu işlem nedeniyle davacının 
meydana gelen parasal kayıpların yasal faizle birlikte davalı idare tarafından ödenmesine yönelik 
isteminin kabulüne hukuki olanak görülmediği; manevi tazminat istemi yönünden ise, mobbing 
iddialarının soyut iddialarından ibaret olduğu gerekçeleriyle davanın reddi yönünde 2. İdare 
Mahkemesi'nce verilen kararın; davacı tarafından hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek 
kaldırılması istenilmektedir. Konu edilen kararın usul ve esas yönünden hukuka uygun olup 
bozulmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, davanın Danıştaya temyiz yolu açık olmak 
üzere, karar verilmiştir.  

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi, Üçüncü İdari Dava Dairesi Esas No : 2016/49, Karar No: 
2016/360, Davacının Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak 
görev yaptığı dönemde hakkındaki soruşturmalar ve disiplin cezaları ile mobbinge maruz 
kaldığından bahisle uğradığı öne sürülen 5.000.-TL manevi zararın birlikte tazminine karar 
verilmesi istemiyle açılan davada; davacı hakkında tesis edilen disiplin cezaları mahkeme 
kararları ile iptal edilmiş, söz konusu mahkeme kararlarının iptal gerekçelerinin isnat edilen 
fiillerin davacı tarafından işlendiğinin tam olarak ortaya konulamadığı gerekçesine dayandığı, 
mesaiye geç gelme veya gizli bilgi ve belgelerin basına verilmesi hususlarının araştırılmasının ve 
buna bağlı olarak disiplin cezası verilmesinin idari işleyiş içerisinde personelinin disiplinini 
sağlamakla görevli olan idarenin yükümlülüğünün bir gereği olduğu ve söz konusu işlemlerin de 
bu zorunluluğa dayalı olduğu ve davacıya zarar verme kastıyla tesis edilmediği anlaşıldığından, 
davacıya yönelik olarak belli bir süreye yayılan ve sistematik bir hal alan dolayısıyla psikolojik 
taciz (mobbing) olarak değerlendirilebilecek bir davranışın veya işlemin bulunmadığı ve bu 
işlemlerden dolayı şeref ve haysiyetinin zedelenmesinin söz konusu olmadığı anlaşıldığından 
manevi tazminat isteminin kabulünün mümkün olmadığı gerekçesiyle davanın reddi yolunda 
İdare Mahkemesi'nce verilen kararın hukuka uygun olup bozulmasını gerektirecek bir nedende 
bulunmamış ve karar onanmıştır.  

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, E. 2013/19218 /K.NO: 2014/1749’lu kararında davacı tarafından, 
davalı aleyhine verilen dilekçe ile manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan 
yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen kararın Yargıtay’ca incelenmesi 



sürecinde Dava, haksız eylem nedeniyle uğranılan manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. 
Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz 
edilmiştir. Davacı, Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde şube müdürü olarak görev yaptığını, 
davalının ise il müdürü olarak görev yaptığını, görevine atandığından beri davalının yıldırma 
eylemlerine maruz kaldığını, sürekli görev yeri ve tanımını değiştirdiğini, göreviyle bağdaşmayan 
işler verdiğini, mobbing uyguladığını iddia ederek manevi tazminat talep etmiştir. Mahkemece, 
davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken veya 
görevlerini yaparken kişilere zarar vermesi ilgili kamu kurumunun hizmet kusurunu oluşturur. 
Bu durumda sorumlu, kamu görevlisinin emrinde çalışmakta olduğu kamu kurumu olup dava o 
kurum aleyhine açılmalıdır (T.C. Anayasası 40/III, 129/V, 657 Sy. K.13, HGK 2011/4-592 E., 
2012/25 K.) Dosya kapsamından, davalı yasalar kapsamında görevi gereği bir hizmeti yürütürken 
söz konusu eylemi gerçekleştirdiğinden; açılan davanın taraf sıfatı yokluğundan reddedilmesi 
gerekirken uyuşmazlığın esasına girilerek hüküm tesis edilmesi usul ve yasaya uygun düşmemiş 
kararın bozulması gerekmiştir.  

Bu bağlamda alınan kararlarda mobbing olgusu ispat edilemediğinden ve bazı kararlarda da 
taraf yoksunluğundan reddedilmiştir. Özellikle mobbing olgusunun somut delillerle ispat 
edilmesi ve tanık ifadelerinin önem arz ettiği ve açılan davaların taraf sıfatının net belirlenmesi 
gerektiği anlaşılmaktadır.  

 


