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ANAYASA MAHKEMESİ’NİN “İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ”E İLİŞKİN  

GÜNCEL KARARI HAKKINDA BİLGİ NOTU  

1. Giriş 

Anayasa Mahkemesinin (“AYM”) psikolojik taciz nedeniyle kişinin maddi ve manevi varlığını 

koruma ve geliştirme hakkının ihlal edildiğine ilişkin 2018/27032 başvuru numaralı 14/09/2022 tarihli 

kararı1 (“Karar”) 11 Ekim 2022 tarihli 31980 numaralı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Karar 

hakkındaki özet bilgilendirmeyi bilgilerinize sunarız. 

2. Dava Konusu 

Bir üniversitede doktor öğretim üyesi unvanıyla görev yapan başvurucu hakkında 2011 – 2013 

yılları arasında dokuz farklı disiplin cezası tesis edilmiş, bu disiplin cezalarından üçü itiraz üzerine YÖK 

tarafından kaldırılmış, diğerleri ise derece mahkemelerince hukuka aykırı oldukları gerekçesiyle iptal 

edilmiştir. Sürecin devamında, başvurucunun doktora tezi intihal gerekçesiyle iptal edilerek doktor unvanı 

geri alınmış, bu işlem de mahkeme tarafından iptal edilmiştir.  

Bunun üzerine başvurucu, hakkında yürütülen disiplin soruşturmalarının ve verilen disiplin 

cezalarının bir işkence aracı olarak kullanıldığını iddia ederek bu hususta tam yargı davası açmış, ancak 

dava reddedilmiştir.  

Başvurucu, yaşadığı olaylar nedeniyle tedavi görmek zorunda kaldığını, kendisine sürekli ve 

sistematik olmak üzere psikolojik taciz uygulandığını belirterek özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğini 

iddia etmiş ve AYM’ye bireysel başvuruda bulunmuştur. 

3. AYM’nin Kararı 

AYM, başvuruya konu şikâyetlerin tümünü önceki kararlarına binaen Avrupa İnsan 

Hakları Sözleşmesi’nin 8. maddesinde düzenlenen özel hayata saygı hakkına karşılık gelen 

Anayasa’nın 17. maddesi kapsamında değerlendirmiştir. Anayasa’nın 17. maddesinde kişinin 

dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı güvence altına alınmıştır. 

AYM, her somut olayın kendi bütünlüğü içinde değerlendirilmesi koşuluyla bireylerin çalışma 

ortamlarında maruz bırakıldığını ileri sürdükleri eylem, işlem veya ihmallerin psikolojik taciz derecesine 

ulaşıp ulaşmadığının tespiti için birtakım unsurların denetlenmesi gerekliliğini vurgulamıştır. Buna göre, 

söz konusu muamelelerin psikolojik taciz olarak adlandırılmaları için; işyeri ile ilgili olarak işyerindeki 

yöneticiler ve/veya diğer çalışanlar tarafından gerçekleştirilmesi veya bu tür müdahalelere göz 

yumulması, süreklilik arz edecek şekilde tekrarlanması, keyfilik içermesi, sistemli ve kasıtlı olması, 

yıldırma ve dışlama amacı taşıması, mağdurun kişiliğinde, mesleki durumunda veya sağlığında zarar 

ortaya çıkaran ya da ciddi bir zarar tehlikesi içermesi gerekir.  

 
1 Erişim için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/10/20221011-3.pdf  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/10/20221011-3.pdf
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Diğer taraftan AYM, çalışanların yaşamlarına etkisi bakımından çekilmez bir ağırlık ve yoğunluk 

derecesine ulaşarak onların manevi bütünlüklerini tehdit eden ve psikolojik taciz olarak adlandırılacak 

eylem, işlem veya ihmallerin meydana gelmemesi için önlem alma, denetim mekanizmaları oluşturma, 

bu tarz davranışlara maruz kalanların zararlarının giderilmesi, sorumluların yasal çerçevede 

cezalandırılması gibi Anayasa’nın 17. maddesinin birinci fıkrası kapsamında devletin üstlenmesi gereken 

pozitif yükümlülüklere atıfta bulunmuştur.  

AYM, başvurucu hakkında iki yıllık süre içerisinde uygulanan dokuz farklı disiplin cezasının 

farklı şekillerde kaldırıldığını ve iptal edildiğini, disiplin cezalarının tesis edildiği dönemde başvurucu 

hakkında “depresif duygu durumu, depresif nöbet, anhedoni ve insomnia” tanılarıyla sağlık raporları 

düzenlendiğini, derece mahkemelerinin başvurucunun ciddi iddiaları hakkında değerlendirme 

yapmadığını ve hatta başvurucunun psikolojik taciz iddialarına mahkeme kararının dava özeti kısmında 

dahi yer verilmediğini tespit etmiştir. 

AYM, kamusal makamların yalnızca psikolojik taciz oluşturan durumları tespit etmesinin yeterli 

olmadığını, bu tür davranışların oluşmaması veya telafi edilmesi amaçlarıyla etkili önlemleri hızlıca 

alması gerektiğini belirtmiştir. Başvurucu tarafından açılan tam yargı davasının reddedilmesiyle 

başvurucunun var olduğu açık olan manevi zararlarının tazmin edilemediğinden hareketle AYM, 

Anayasa’nın 17. maddesinin birinci fıkrası kapsamında kamusal makamlarca üstlenilmesi gereken pozitif 

yükümlülüklerin yerine getirilmediği kanaatine varmıştır.  

Tüm bu değerlendirmelerin sonucunda AYM, başvurucunun Anayasa’nın 17. Maddesi ile 

düzenlenen kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkının ihlal edildiğine ve 

ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için derece mahkemesince yeniden yargılama yapılmasına 

oybirliğiyle karar vermiştir.  

Saygılarımızla, 

 

Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu 

 

 

 
*Çalışmamızda yer verilen açıklamalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükte olan mevzuatı ve ilgili resmi mercilerin kamuya yaptığı 

bilgilendirmeler esas alınarak hazırlanmış olup, tereddütlü hususlarda nihai işlemler gerçekleştirilmeden evvel tarafımızdan görüş ve destek 

alınmasını tavsiye ederiz. Aksi takdirde, burada yer verilen açıklamalar temel alınarak yapılacak işlemler ve bunların sonuçlarıyla ilgili olarak 

Avukatlık Büromuz sorumlu tutulamaz. 


