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Dear colleagues, we are a huge family consisting of 26000 employees. We are serving sincerely and heartily to our great country 

and all of the population, by making sacrifices most of the time. Unfortunately, we sometimes experience discrepancies and 

problems, under the weight of this tremendous and divine responsibility. 

It is clear that behaviours of psychological abuse at workplace, which are defined through the concept of "mobbing"; is a process 

mainly affecting the branch of labour and productivity in a negative way. Most of the victims, going through this process, 

experience physical and psychological problems, disinclination to workplace and they have difficulty in concentrating on work as 

a result of these behaviours of mobbing. 

We, as the Social Security Institution, feel right proud of being the first governmental body in Turkey to institutionalise the struggle 

against mobbing, establishing commissions regarding this issue and evaluating the existing problems in monthly gatherings. 

Because each and every one of the employees of this great institution is precious for us. We are constantly trying to prevent 

injustice and help the downtrodden. In accordance with this purpose, this booklet is a result of our efforts to inform you, my 

valuable colleagues, about mobbing and raise awareness. 

We, as the employees of The Social Security Institution from all ranks, spend a considerable period of our time under the roof of 

SSI, in an intense work environment, in order to provide the best service to our citizens. As the employees of the Social Security 

Institution, which put a sign under a historic reform, we keep hold of the ability to reinforce unity and solidarity and strenghten our 

labor peace. 

I hope this booklet will be helpful to all readers. 

Yadigar GÖKALP İLHAN
President of the Social Security Institution and Administrative Board
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Değerli çalışma arkadaşlarım;

Biz, 26 bin çalışanı olan dev bir aileyiz. Hepimiz çoğu zaman büyük fedakârlıklar göstererek, içtenlik ve gayretle güzel ülkemize ve 

toplumumuzun tamamına hizmet vermekteyiz. Bu büyük ve kutsal sorumluluğun ağırlığı altında zaman zaman, istemeden de 

olsa bir takım uyuşmazlıklar ve sorunlar yaşayabilmekteyiz.
 

Bildiğiniz gibi, modern çalışma hayatında genel olarak "mobbing"kavramıyla ifade edilen iş yerinde psikolojik taciz davranışları, 

esas olarak çalışma barışını ve verimliliği olumsuz yönde etkileyen bir süreçtir. Bu süreçte birçok mağdur, maruz kaldığı mobbing 

davranışları nedeniyle fizyolojik ve psikolojik sorunlar yaşamakta, çalıştığı işyerinden soğumakta ve işine yoğunlaşmakta güçlük 

çekmektedir. 

SGK olarak biz, mobbing ile mücadeleyi kurumsallaştıran, bu konuda komisyonlar oluşturan ve her ay toplanarak mevcut 

sorunları değerlendiren Türkiye'deki ilk kamu kurumu olmanın haklı gururunu taşıyoruz. Çünkü bu büyük Kurumun her çalışanı 

bizler için çok değerli. Kimsenin haksızlığa uğramaması, uğramışsa da bu haksızlığın bir an önce giderilmesi için sürekli çalışıyoruz. 

Elinizdeki kitapçık, bu amaç doğrultusunda siz değerli çalışma arkadaşlarımı mobbing konusunda bilgilendirmek ve farkındalık 

yaratmak için ortaya konulan bir çabanın ürünüdür. 

Sosyal Güvenlik Kurumunun tüm kademe çalışanları olarak hayatımızın önemli bir zaman dilimini SGK çatısı altında geçiriyoruz, 

yoğun bir iş temposuyla vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Tarihi bir reforma imza atan 

Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanları olarak, sizlerle hayat bulan yeni hizmet anlayışımızda birlik ve bütünlüğümüzü pekiştirmek, 

çalışma barışımızı daha da güçlendirmek yine bizlerin elinde. 

Kitapçığın tüm okuyuculara faydalı olması dileğiyle. 

Yadigar GÖKALP İLHAN
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı 
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What is the Mobbing ?

Psychological abuse at workplace or with its widely known name mobbing is "a process in which one or more 

person systematically, intentionally and for a long time behave aggressively towards another person and that 

particular person feels defenceless against these attitudes." It can also be specified by using some different 

concepts such as bullying, intimidation, suppression and pschological terrorism. 

All the descriptions made regarding the concept of mobbing have some points in common, like, it is an 

emotional attack, it is applied systematically, intended to leave the victim defenceless and desperate thereby 

forcing him or her to resign by unethical and hostile behaviours. 

Is Every Negative Attitude a Mobbing? 

Not all the bad attitudes encountered at workplace can be regarded as mobbing. Mobbing evolves slowly with 

its effects getting worse; it also involves continuing negative behaviours, which are getting more intense, 

repetitive and long lasting gradually. It is generally based on unequality in power relationships and it directly or 

indirectly gives harm to the mental health of the worker by means of emotional attacks. 

Who are the Sides of Mobbing? 

The sides of mobbing consist of the one who is being subject to mobbing (the victim), the person or persons 

who commit the psychological abuse (the doer or harasser) and the other workers who witness this 

psychological abuse. It is stated that the victims of mobbing are generally distinctive and conspicuous, 

conflicting the group norms, vulnerable, hardworking and succesful people despite being timid in 

socialization. 

1 Sosyal Güvenl�k 
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Mobbing Nedir ?

İşyerinde psikolojik taciz ya da kamuoyunda yaygın kullanılan adıyla mobbing "bir işyerinde bir veya daha fazla 

kişinin, genellikle bir diğer kişiye sistematik, kasıtlı ve uzun süreli saldırgan davranışlar yönelttiği ve hedef kişinin 

bu davranışlar karşısında kendisini savunmasız hissettiği bir süreç" olarak tanımlanabilir. Bu süreç zorbalık, 

yıldırma, sindirme veya psikolojik terör gibi farklı kavramlarla da nitelendirilebilmektedir. 

Kavrama ilişkin yapılan tanımlar mobbingin; duygusal bir saldırı olduğu, sistematik bir biçimde uygulandığı, 

çaresiz ve savunmasız bırakmaya yönelik düşmanca ve etik dışı davranışlarla mağdurun dayanma gücü yok 

edilerek kendiliğinden işten çıkarılmaya zorlandığı noktalarında birleşmektedir. 

Her olumsuz davranış mobbing midir? 

İşyerinde karşılaşılan her olumsuz davranış mobbing değildir. Mobbing yavaş yavaş gelişen ve etkileri her 

aşamada yoğunlaşan, tekrarlanan, uzun süre varlığını ve etkisini sürdüren olumsuz davranışlardan oluşur. 

Genellikle eşitsiz güç ilişkilerine dayanır ve dolaylı ya da dolaysız duygusal saldırılar yoluyla çalışanın ruhsal 

sağlığının bozulmasına neden olur. 

Mobbingin Tarafları Kimlerdir? 

Mobbing sürecinin taraflarını ise psikolojik tacize maruz kalan kişi (mağdur), psikolojik tacizi uygulayan kişi veya 

kişiler (fail veya tacizci) ile psikolojik tacize tanık olan çalışanlar oluşturmaktadır. Mağdurların farklı ve dikkati 

çeken, grup normları ile çatışan, savunmasız, sosyalleşme konusunda çekingen olmalarına karşın işlerinde 

çalışkan ve başarılı kişilik özellikleri sergilediği belirtilmektedir. 

2Sosyal Güvenl�k 
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The Organizational and Administrative Reasons 

It has been assessed that the factors effecting the occurance of mobbing at workplaces are the wrong choice 

and employment of staff members, perodical employment, the absence of a fair evaluation system in the 

process of promotion. Besides these, there are other organizational and administrative reasons such as; 

   Using mobbing as a means of discipline and increase in the productivity at workplace, 

   Weakness of the communication channels, 

   Lack of leadership skills, 

   The absence of the process of laying a complaint, 

   Inefficiencies in handling the problems, 

   The social habits concerning accusing and condemning someone, 

   The lack or absence of the notion of teamwork. 

can be effective on procees of mobbing. 

The Individual and Social Reasons
 

The fact that the victims of mobbing are generally qualified, hardworking, sociabe people; it causes them to be 

seen as strong rivals and threats in carreer planning. On the other hand, the doers are desperate people, taking 

delight in being hostile to others and accusing them of his own faults. Another individual reason of mobbing is 

speechlessness and passivity of the ones who witness the process of mobbing and prefer remaining silent. 

However mobbing is closely releated to the social, economic and cultural structure of the society. The 

perception of strong's dominance over the weak, employees' work overload, management of the changes and 

reforms to the disadvantage of the employees, alienation and nepotism are among the social norms and 

values that constitute the basis for mobbing. 

3 Sosyal Güvenl�k 
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Örgütsel ve Yönetsel Nedenler 

İşyerinde mobbingin yaşanmasında yanlış personel seçimi ve işe alımı, dönemsel işçi istihdamı, üst bir kadroya 

atanma sürecinde adil değerlendirme mekanizmasının yokluğu gibi faktörlerin etkili olduğu saptanmıştır. 

Ancak bunların yanı sıra;
 

   İşyerinde disiplinin sağlanması ve verimin arttırılmasında mobbingin araç olarak kullanılması, 

   İletişim kanallarının zayıflığı, 

   Liderlik vasıflarındaki zayıflık, 

   Şikâyet sürecinin işletilememesi, 

   Sorunları yönetmedeki yetersizlikler, 

   Birini suçlama ve suçlu bulmaya dair toplumsal alışkanlıklar, 

   Takım çalışması anlayışının olmaması ya da düşük olması, 

gibi örgütsel ve yönetsel nedenler de etkili olabilmektedir. 

Bireysel ve Toplumsal Nedenler 

Mobbing mağdurlarının genellikle nitelikli, çalışkan, girişken kişiler olmaları kariyer planlamalarında güçlü bir 

rakip ve tehdit olarak görülmelerine yol açmakta iken failler hayal kırıklığına uğramış, düşmanca tavırlar 

takınmaktan zevk alan, kendi hataları için başkalarını suçlayan kişilik özellikleri sergilemektedir. 

Mobbing sürecinin bireysel boyutta bir diğer nedeni de mobbing sürecine şahit olan ancak seyirci kalmayı 

tercih eden tanıkların sessizliği ve tepkisizliğidir. Diğer taraftan mobbing, toplumun sosyal, ekonomik ve 

kültürel yapısıyla yakından ilgilidir. Güçlü olanın zayıf olanı yok etme algısı, çalışanlara aşırı iş yüklenmesi, 

değişim ve yeniliklerin çalışanların aleyhine yönetilmesi, yabancılaşma ve adam kayırmacılık mobbinge zemin 

oluşturan toplumsal norm ve değerler arasında sayılmaktadır. 

4Sosyal Güvenl�k 
Kurumu



İŞ YERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ

PSYCHOLOGICAL ABUSE AT WORKPLACE MOBBINGThe Process of Mobbing

5

The Stages of Mobbing 

The process of mobbing generally consists of three stages. In the first stage, irresistable and obscure negative 

behaviours are displayed; in the second stage, the mobbing behaviours get worse and are openly observed; in 

the third and the last stage, the victim is directly becomes the focus of threats and attitudes containing both 

physical and psychological violence and intimidation, as a result of which he or she is forced to resign. The 

victim systematically becomes the target of negative behaviours and by means of these, he or she is drifted into 

intimidation and harrassment. 

The Behaviours of Mobbing 

The types of behaviours developed through the process of mobbing can be cathegorized as; attack on the 

process of communication, attack on social relationships, attack on reputation, attack on life and business 

quality and attack directly on health. Unfair comment, finding fault, ostracizing, ignoring, not inviting to social 

gatherings, switching the conversation when he or she comes into the room, ridiculing, mocking at his or her 

clothing can be given as an example to the attacks mentioned above. 

The Types of Mobbing 

Vertical mobbing is the type of mobbing, which is addressed to the inferiors by the high-rankings. Horizontal 

mobbing is the type of mobbing, which takes place between the colleagues having similar tasks and similar 

working conditions. Upward mobbing, being rarely seen, can be defined as the mobbing, which is carried out 

by the employees to the boss. Mobbing can vary depending on the extent of the rivalry and opposition in the 

workplace. However it is known that mobbing is seen more frequently and intensely at workplaces in which 

there is heavy job workload, unfair approaches and nepotism; and in which the "closed door policy" is adopted. 

Sosyal Güvenl�k 
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Mobbingin Aşamaları 

Mobbing genellikle üç aşamalı bir oluşum süreci izlemektedir: İlk aşama; karşı koyulması zor olan ve açıkça 

algılanamayan olumsuz davranışların yöneltildiği, ikinci aşama; mobbing davranışlarının daha da şiddetlendiği 

ve açık olarak gözlenebildiği, üçüncü aşama ise mağdurun doğrudan tehditlerin, fiziksel ve psikolojik şiddet 

içeren davranışların hedefi olduğu, yıldırılmaya, istifaya zorlandığı aşamadır. Mağdur, sistematik olarak olumsuz 

davranışların hedefi haline gelmekte, şiddeti giderek yükselen bu davranışların etkisiyle bezdirilmeye ve 

yıldırılmaya çalışılmaktadır. 

Mobbing Davranışları 

Mobbing sürecinde geliştirilen davranış türleri iletişim kurma sürecine saldırı, sosyal 

ilişkilere saldırı, itibara saldırı, yaşam ve iş kalitesine saldırı ile doğrudan sağlığa saldırı 

olarak sıralanmaktadır. Bu saldırılara haksız eleştiride bulunmak, hata aramak, 

dışlamak, yok saymak, sosyal toplantılara çağırmamak, odaya girdiğinde konuyu 

değiştirmek, alay etmek, kılık kıyafetiyle dalga geçmek gibi davranışları örnek olarak 

gösterebiliriz. 

Mobbingin Oluşum Türleri 

İşyerindeki ast-üst ilişkileri ve buna bağlı olarak geliştirilen iletişim kanalları mobbingin oluşum türlerini etkiler. 

Buna göre; Düşey mobbing, üst konumda yer alanların astlarına yönelik mobbing davranışlarını; Yatay 

mobbing, benzer görevlerde ve benzer olanaklara sahip koşullarda çalışan iş arkadaşlarının birbirlerine 

uyguladıkları mobbingi; Dikey mobbing ise çalışanın yöneticiye uyguladığı ve nadir görülen bir mobbing 

türünü oluşturmaktadır.  İşyerlerinde yaşanan rekabetin ya da çatışmanın boyutlarına göre mobbing farklı tür 

özellikleri de sergileyebilir. Ancak özellikle iş stresinin ağır, haksız ve ayrıcalıklı yaklaşımların yaygın ve "kapalı 

kapı" politikasının personel yönetiminde benimsenmiş olduğu işyerlerinde mobbingin daha sık ve daha yoğun 

yaşandığı bilinmektedir. 

Sosyal Güvenl�k 
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Individual Effects 

The effects of mobbing can vary depending on the stamina of the victim. However, some psychological and 

physical illnesses can be seen in the victims in relation to the duration and severity of the mobbing. In the first 

stage of the mobbing, generally the symptoms are crying frequently without a reason, having sleep disorders 

and quick temper. These symptoms are accompanied with high blood pressure, stomach problems and 

depression in the second stage. And in the third stage, the depression gets deeper; additionally, panic attack 

and anxiety occurs. 

Although the victim, who does not want to go to work anymore and starts to arrive late; sometimes manages 

to leave the job as a result of the repression and find another one; he or she may carry some of the negative 

effects to the new workplace. This causes the continuance of his or her reputation being destroyed and results 

in status deprivation. While the victim is economically ruined as a result of the treatment expenditures to 

improve his or her physical and mental health and the revenue loss releating to leaving jobs; the damage of the 

social image, isolation because of the depressive attitudes, loss of the occupational identitiy, results in a rupture 

in the victim's family relations and individual life. 

Sosyal Güvenl�k 
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Bireysel Etkileri
 

Mobbingin vereceği zararın etkisi mağdurun dayanma gücüne, mobbingin süresine ve şiddetine bağlı olarak 

değişebilmektedir. Mağdur yaşadığı mobbing sürecine bağlı olarak birbirinden farklı birtakım psikolojik ve 

fizyolojik rahatsızlıklar yaşayabilmektedir. Mobbing sürecinin ilk aşamasında genellikle her tür durum karşısında 

nedensiz ağlama, uyku bozuklukları, hemen sinirlenme şeklinde ortaya çıkan bireysel etkilere ikinci aşamada, 

yüksek tansiyon, mide şikâyetleri ve depresyon da eklenebilmektedir. Üçüncü aşamada ise depresyonun şiddeti 

artmakta, panik atak ve endişe durumu ortaya çıkmaktadır. 

İşe gitmek istemeyen ve işe geç gelmeye başlayan mağdur, yaşadığı baskılar nedeniyle işten ayrılıp bir başka işe 

girmeyi başarsa bile daha önce uğradığı mobbingin bazı olumsuz etiketlerini peşi sıra sürükleyebilmektedir. Bu 

ise yeni girdiği işyerinde de itibarının zedelenmesinin devam etmesine ve statü kaybına yol açmaktadır. Diğer 

taraftan; mağdurun ruhsal ve fiziksel sağlığını iyileştirmek amacıyla yaptığı tedavi harcamaları ve işten çıkışlara 

bağlı olarak yaşadığı gelir kaybı ekonomik açıdan mağduru sarsmakta iken sosyal imajının zedelenmesi, 

depresif davranışları nedeniyle yalnızlaşması ve mesleki kimliğini yitirmesi sosyal bir birey olarak aile ilişkilerinin 

ve özel hayatının zarar görmesine neden olmaktadır. 

Sosyal Güvenl�k 
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The Effects of Mobbing

Organizational Effects 

Mobbing brings about disturbance, conflicts and disorder in the organization thereby decreases the 

productivity and causes a loss of commitment in the employees. 

As their sense of belonging weakens, the employees start to look for better working conditions. With the 

leaving of the experienced staff; the experience of the organization becomes lost. Moreover, new hiring 

processes and reimbursements resulting from the legal struggle of the aggrieved parties brings a financial 

burden on the organization. All of these provide the basis for a stressful atmosphere in the organization, a 

decay in the working culture and a surrounding of mistrust. Increasing sick leaves and early retirement 

requests pull down the performance of the organization. 

Social Effects 

Other than the individuals and organizations; mobbing also affects the families and social surroundings of 

the victims and the employees who witness this process. Especially families have to bear the psychological 

and economic effects together. In a country, as a result of mobbing, unemployment, health expenditures, 

insurance charges, the rate of early retirement and the number of people losing their professional 

competency increases; while the coordination in bussiness life decreases. 

Sosyal Güvenl�k 
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Mobbingin Etkileri

Örgütsel Etkileri 

Mobbing; örgütte birçok huzursuzluğun, çatışmanın ve karışıklığın yaşanmasına yol açarak verimliliğin 

düşmesine, çalışanların örgüte olan bağlılığının zayıflamasına ve zamanla kaybolmasına yol açar. 

Aidiyet duyguları azalan çalışanların, daha iyi bir çalışma ortamı arayışına girmeleri ve deneyimli işgücünün 

işten ayrılmasıyla örgüte kazandırılmış olan tecrübe yitip gider. Örgüte yeni personel işe alım süreçleri ve 

mağdurların hukuki mücadelesine paralel olarak yapılacak ödemeler, örgüte ekonomik bir yük getirir.Tüm 

bunlar ise gergin bir örgüt iklimine, çalışma kültüründe ve değerlerinde çöküşe ve güvensizlik ortamına zemin 

oluşturur. Artan hastalık izinleri ve erken emeklilik talepleri örgütün performansını aşağılara çeker. 

Toplumsal Etkileri 

Mobbing, bireyleri ve örgütleri etkilediği gibi mağdurların ailelerini, sosyal çevrelerini ve bu sürece tanık olan 

çalışanları da etkilemekte, özellikle aileler mobbingin psikolojik ve ekonomik sonuçlarına bir arada katlanmak 

zorunda kalmaktadır. 

Bununla birlikte mobbing, bir ülkede işsizliğin, sağlık harcamalarının, sigorta masraflarının, erken emeklilik 

oranının, mesleki yeterliliğini yitirmiş ve tükenmiş bireylerin artmasına ve iş hayatında çalışma barışının 

bozulmasına da yol açmaktadır. 
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Counteracting Mobbing in Care of the Manager 

Our managers have tremendous responsibility in preventing or minimizing mobbing in our institution. In this 

respect, the managers should monitor if the division of labour between the employees is fair and equal, and if 

the tasks assigned to employees are given in accordance with their status and skills. At this point, it is important 

that the managers being able to evaluate their own achievements and failures. Instead of accusing the 

employees of lower status in case of a failure; it would be more favourable in the struggle with mobbing, if the 

managers adopt new and more efficient ways of increasing the productivity and discipline. In general; 

   Encouraging team work and spirit, 

   Keeping the communication channels open, 

   Making effective, fair and consistent decisions in the division of labour, 

   Treating the employees in an impartial, objective and humane way, 

   Setting a good example for the employees in respect of personality and manners, 

   Being closely acquainted with the employees and the given responsibilities, 

   Observing and paying attention to the problems of the employees, 

   Being open to the views and comments of the subordinates through the process of labour, 

   Developing a democratic and participative working culture, 

                                                can eliminate the behaviours and negative effects of mobbing. 

The Effects of Mobbing
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Mobbingi Yönetici Eliyle Etkisizleştirmek 

Birey, örgüt ve toplum düzeyinde daha pek çok olumsuz etki oluşturan mobbingin Kurumumuzda 

yaşanmaması veya en aza indirilebilmesi için yöneticilerimize önemli görevler düşmektedir. Bu noktada 

yöneticiler, çalışanlar arasında görev paylaşımının adil ve dengeli bir şekilde yapılıp yapılmadığının, çalışanlara 

statü ve becerilerine göre iş verilip verilmediğinin takipçisi olmalıdır. Yöneticilerin, kendi başarı ve 

başarısızlıklarını iyi değerlendirebilmeleri önem arz etmektedir. Kendi hatalarının nedenlerini statü olarak daha 

düşük pozisyonda olanlarda aramak yerine verimliliği ve disiplini sağlamada etkili bir yönetim anlayışını 

benimsemenin bazı yolları ve yöneticilerin mobbingle mücadelede önemli etkileri bulunmaktadır. Bu etkiler 

mobbing davranışlarını ve olumsuz etkilerini ortadan kaldırabilir. 

Bu kapsamda genel olarak; 

   Ekip çalışmasını ve ruhunu özendirmek, 

   İletişim kanallarını açık tutmak, 

   Görev paylaşımında etkin, adil ve tutarlı kararlar almak, 

   Çalışanlara karşı yansız, objektif ve insancıl davranmak, 

   Kişilik ve davranışlarla çalışanlara örnek olmak, 

   Çalışanları ve verdiği sorumlulukları yakından tanımak, 

   Çalışanların yaşadıkları sorunları gözlemlemek ve dinlemek, 

   İşin yürütümünde astların görüş ve önerilerine açık olmak, 

   Demokratik ve katılımcı bir çalışma kültürü geliştirmek, 

mobbingi engellemede etkili olabilir. 
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PSYCHOLOGICAL ABUSE AT WORKPLACE MOBBINGMobbing in Law

In Europe
 

In comparative law, it is seen that the concept of mobbing is defined and regulated in a different way by 

different countries. The discrepancies in culture are influential on the reasons of mobbing. However, generally 

mobbing is defined as an attack on the worker's pride and selfesteem; and it is punished throughout the world. 

In France, with the Labour Law, the worker is protected against any emotional abuse that would harm his or her 

mental or physical health and destroy his or her rights and honour; besides, employer is held responsible for 

taking the necessary precautions in order to prevent psychological abuse. In this regard, all the transactions, 

including resignation, carried out because of mobbing are invalidated and the penal code may adjudge 

imprisonment or cash fine for the doer. 

In Germany, mobbing is handled within the scope of the German civil law. The employer is sentenced to cash 

fine as a result of his behaviours, more over the victim has the right to request an early retirement and apply to 

the aid and support centers for help and use his rights of refraining from function and invalidatig the labour 

contract for well-founded reasons. 

In Sweden the worker has the right to invalidate the labour contract for well-founded reasons within the limits 

of the Obligations Law's provisions. 

In Belgium, according to the regulations put into force in 2007 in Labour Law, the employer is held responsible 

for taking all kinds of precautions for preventing any abuse. If the precautions are not taken even after the 

worker's complaint; he or she can take legal action. 
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Avrupa'da 

Karşılaştırmalı hukukta mobbing olgusuna farklı ülkelerin farklı tanımlar ve düzenlemeler getirdiği görülür. 

Ülkeler arasındaki kültürel farklılıklar, mobbingin farklı tanımlanmasında olduğu gibi nedenleri üzerinde de 

etkilidir. Ancak genel olarak dünyada mobbing, işçinin onuruna ve haysiyetine yapılan bir saldırı olarak 

değerlendirilmekte ve cezalandırılmaktadır. 

Fransa'da, İş Kanunu'nda işçi, ruhsal ve fiziksel sağlığını tehlikeye düşürecek, haklarını ve onurunu zedeleyecek 

manevi tacize karşı korunmuş, işveren psikolojik tacizi engellemek için her türlü önlemi almakla yükümlü 

tutulmuştur. Bu kapsamda "mobbing sebebiyle gerçekleştirilen istifa dâhil tüm işlemler" hükümsüz sayılmış, 

ceza kanunlarında fail için "hapis ve para cezasına" hükmeden düzenlemelere yer verilmiştir. 

Almanya'da, Alman Medeni Kanunu hükümleri içerisinde düzenlenmiş olan mobbing işverenin işçiyi gözetme 

borcu kapsamında değerlendirilmektedir. İşverenin davranışının yaptırımı "tazminat" olmakla birlikte mağdur 

"erken emekliliğini" isteyebilmekte, "yardım ve destek merkezlerine başvuruda" bulunabilmekte, "iş görmekten 

kaçınma" ve iş akdini haklı nedenle "fesih" hakkını kullanabilmektedir. 

İsviçre'de, Borçlar Kanunun işçinin kişliğinin korunmasını esas alan hükümleri çerçevesinde mobbing nedeniyle 

"iş akdini haklı nedenle feshetme" hakkı tanınmaktadır. 

Belçika'da İş Hukuku'nda 10 Mayıs 2007 tarihinde yürürlüğe giren ve ayrımcılığa karşı alınması gereken 

tedbirleri düzenleyen yasa hükümlerine göre, işveren tacizi önleyici her türlü önlemi almak yükümlülüğündedir. 

İşçinin şikâyetine rağmen gerekli önlemler alınmaz ise mağdurun "yargı yoluna" başvurma hakkı vardır. 
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In Netherlands, the worker is protected against not only the employer's but also other workers' psychological 

abuse according to collective labour agreements which are regulate mainly employee and employer relations. 

In case the employer does not prevent mobbing, he or she has to pay a compensation to the worker. 

In Ireland, mobbing is classified within the legislation of equality according to put into force in 1998 in 

Empoyment Equality Act's provisions. With the regulation put into force in 2007, the employers are obliged to 

monitor and prevent mobbing. 

In Sweden, mobbing is considered as a crime since 1994, under the scope of the Law of Occupational Safety 

and Health. Besides a lot of regulations which about labour relations, Anti-Discrimination Law take equal 

treatment under protection in the work life since put into force in 2005. 

In Finland, mobbing is addressed in the Occupational Health and Safety Act (2002). According to the Act, the 

employer is under a duty to take measures against harassment and other inappropriate treatment of an 

employee occurring at work and causing hazards or risks to the employee's health. Mobbing is regarded as a 

crime of psychological violence since 2000. After becoming aware of the matter, the employer shall by 

available means take measures for remedying the situation. 
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Hukukta Mobbing

Hollanda'da ağırlıklı olarak toplu iş sözleşmeleriyle düzenlenen işçi-işveren ilişkileri çerçevesinde işçi, hem 

işverenin hem de diğer işçilerin psikolojik tacizine karşı korunmaktadır. İşveren, mobbingi engelleyici tedbirler 

almaması halinde işçiye tazminat ödeme yükümlülüğü altına da girebilmektedir. 

İrlanda'da mobbing 1998 yılında yürürlüğe giren "İstihdam Eşitlik Kanunu" hükümlerine göre ve eşitlik mevzuatı 

çerçevesinde ele alınan bir sorundur. İrlanda'da 2007'de yayımlanan yönetmelikle işverenlere "mobbingi takip 

ve önleme" zorunluluğu getirilmiştir. 

İsveç'te mobbing 1994"ten beri İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Yasası kapsamında suç sayılmakta; iş ilişkilerine ilişkin 

önemli sayıda düzenlemenin yanı sıra 2003 yılında yürürlüğe giren Ayrımcılığın Yasaklanması Kanunu'nda iş 

yaşamında eşit muamele korunmaktadır. 

Finlandiya'da, mobbing Mesleki Sağlık ve Güvenlik Kanunu (2002) kapsamında düzenlenmiştir. Kanun uyarınca 

işveren çalışanın işyerinde yaşanacak taciz ve diğer uygunsuz davranışlara ve sağlığını tehdit edecek tehlikelere 

karşı koruyucu tedbirler almakla yükümlüdür. 2000 yılından bu yana "psikolojik şiddet suçu" olarak kabul edilen 

mobbingin işveren tarafından farkına varılır varılmaz önlenmesine hükmeden düzenlemeler bulunmaktadır. 
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In Turkey 

In the struggle with mobbing, the Articles 10 and 17 of our Constitution impose some obligations on the 

government. But especially the 49th Article emphasizes this mission: "The government shall take all kinds of 

precautions in order to improve the living standards of workers, to protect the unemployed and workers for 

developing the worklife, to support labour, to establish an economic climate that would prohibit 

unemployment and to provide labour peace." 

In order to fulfill this constitution obligation, a Prime Ministry Circular numbered 2011/2 was issued on the 

Official Journal dated 19.03.2011 and numbered 27879. In this circular, titled Preventing Psychological Abuse 

(Mobbing) in the Workplace, the following precautions were set in order to prevent the workers against abuse: 

 Struggling with mobbing in the workplaces is primarily under the responsibility of the employer and the 

employer is obliged to take all the necessary precautions in order to prevent the workers from being 

exposed to abuse. Struggling with mobbing in the workplaces is primarily under the responsibility of the 

employer and the employer is obliged to take all the necessary precautions in order to prevent the workers 

from being exposed to abuse. 

Sosyal Güvenl�k 
Kurumu



İŞ YERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ

PSYCHOLOGICAL ABUSE AT WORKPLACE MOBBING Mobbing Süreci

18

Türkiye'de 

Anayasamızın 10 uncu ve 17 nci maddeleri mobbingle mücadelede devlete anayasal görevler yüklemektedir. 

Anayasanın 49 uncu maddesinde yer alan "Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını 

geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir 

ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır."hükmü, bu görevi doğrudan vurgular 

niteliktedir. 

Anayasamızda yer alan bu yükümlülükle ilgili olarak 19.03.2011 tarihli ve 27879 sayılı Resmi Gazetede 2011/2 

sayılı Başbakanlık Genelgesi yayınlanmıştır. "İşyerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi" başlıklı bu 

Genelge'de çalışanların psikolojik tacizden korunması amacıyla alınacak tedbirler şöyle sıralanmıştır: 

 İşyerinde psikolojik tacizle mücadele öncelikle işverenin sorumluluğunda olup işverenler çalışanların tacize 

maruz kalmamaları için gerekli bütün önlemleri alacaktır. 
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   All the workers shall stay away from all kinds of acts and behaviours that could be regarded as psychological 

abuse. 

   Provisions releated to preventing psychological abuse in the workplace shall be added to the collective 

labour agreements. 

   In order to support the struggle with the psychological abuse, the hotline ALO 170, the communication 

center of the Ministry of Labour and Social Security, shall provide assistance for the workers through 

psychologists. 

   A "Board of Struggling with Psychological Abuse" shall be established within the body of the Ministry of 

Labour and Social Security, with the attendance of the State Personnel Administration, non-governmental 

organizations and respective parties so as to monitor, evaluate and form anti-harrassment policies. 

   The inspectors shall handle and resolve the complaints about psychological abuse very carefully and quickly. 

Throughout the transactions regarding the claims about psychological abuse, the right of privacy shall be 

taken into consideration. 

   Educational and informative meetings and seminars shall be organized by the Ministry of Labour and Social 

Security, State Personnel Administration and the respective parties so as to raise awareness concerning 

psychological abuse at workplace. 

On the other side, the employers are obliged to take the necessary precautions for protecting the workers 

against psychological and sexual abuse in accordance with the Article 417 of the Turkish Code of Obligations 

numbered 6098. It is also very important that the relevant provisions of The State Personnel Law numbered 

657, are implemented through an efficient inspection for the civil servants' struggle against mobbing. 
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   Bütün çalışanlar psikolojik taciz olarak değerlendirilebilecek her türlü eylem ve davranışlardan uzak 

duracaklardır. 

   Toplu iş sözleşmelerine işyerinde psikolojik taciz vakalarının yaşanmaması için önleyici nitelikte hükümler 

konulmasına özen gösterilecektir. 

   Psikolojik tacizle mücadeleyi güçlendirmek üzere ÇSGB İletişim Merkezi, ALO 170 üzerinden psikologlar 

vasıtasıyla çalışanlara yardım ve destek sağlanacaktır. 

   Çalışanların uğradığı psikolojik taciz olaylarını izlemek, değerlendirmek ve önleyici politikalar üretmek üzere 

ÇSGB bünyesinde Devlet Personel Başkanlığı, sivil toplum kuruluşları ve ilgili tarafların katılımıyla "Psikolojik 

Tacizle Mücadele Kurulu" kurulacaktır. 

    Denetim elemanları, psikolojik taciz şikâyetlerini titizlikle inceleyip en kısa sürede sonuçlandıracaktır. 

   Psikolojik taciz iddialarıyla ilgili yürütülen iş ve işlemlerde kişilerin özel yaşamlarının korunmasına azami özen 

gösterilecektir. 

   ÇSGB, DPB ve sosyal taraflar, işyerlerinde psikolojik tacize yönelik farkındalık yaratmak amacıyla eğitim ve 

bilgilendirme toplantıları ile seminerler düzenlenecektir. 

Diğer taraftan, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun 417 nci maddesi ile işveren "işçilerin psikolojik ve cinsel tacizden 

korunmaları" için gerekli tedbirleri almakla yükümlü tutulmuştur. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer 

alan ilgili hükümlerin de etkili bir denetimle işletilmesi kamu çalışanlarının mobbingle mücadelesi için önem arz 

etmektedir. 
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PSYCHOLOGICAL ABUSE AT WORKPLACE MOBBINGStruggle Against Mobbing 

Administrative Struggle
 

First of all, it should be known that, mobbing is a workinglife problem, which everybody can face regardless of 

gender, hierarchy, seniority, etc. However, this concept is not a general definition of every negativity and 

oppression in workinglife. In this respect, some educational activities need to be organized for informing the 

workers and raising the awareness about the issues such as what mobbing is, which systematically negative 

attitudes does it contain and what kind of a process does it follow. 

Organizational struggle is more functionally important rather than the individual struggle in the prevention of 

mobbing. For this reason, not only legal but also administrative processes would be beneficial in uncovering at 

level of institutive, preventing and resolving this societal problem without creating any victims among the 

workers. 

The most crucial step in preventing behaviours of mobbing is taking measures in time, thereby preventing it to 

give harm to workers or to the organization. At this point, the determination of the inclinations to mobbing and 

factors which trigger this inclinations are very important. 

The another point which should be taken into consideration in this struggle is that coping with the passive 

aggressive is more difficult than the active one. Because the passive aggressives act like they are insightful and 

sincere in order to cover their mobbing behaviours and claim that the reason of the offensive attitudes is the 

victim's being "misfit" while "making him or her the scapegoat". In this respect, the other workers may find it 

more advantageous not to support the weak because of the oppression they feel as a result of isolation the 

victim experiences. In order to cope with this kind of attitudes which isolates the victim thereby leave him or her 

unprotected; it is very important to establish a working culture, which is based upon the unity of the workers, 

within the boundaries of the administrative struggle. 
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İdari Mücadele
 

Mobbing, cinsiyet, hiyerarşi, kıdem vb. farklılıklar gözetmeksizin herkesin başına gelebilecek bir çalışma hayatı 

sorunudur. Bu anlamda mobbing kavramının "iş ortamında yaşanan her türlü olumsuzluk ve baskının genel bir 

karşılığı olmadığı" dikkatlerden kaçmamalıdır. Farkındalığın geliştirilmesi için mobbingin "ne anlama geldiği", 

"hangi sistematik olumsuz davranışları kapsadığı" ve "nasıl bir süreç izlediği" konularında çalışanların 

bilgilendirilmesi ve bu amaçla eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi gerekmektedir. Mobbingin önlenmesinde 

bireysel mücadeleden ziyade idari mücadele, daha işlevsel bir öneme sahiptir. Bu nedenle yalnızca hukuki değil 

yönetsel süreçlerle de mobbingle mücadele edilmesi gerekmektedir. İdari mücadele, kurumsal boyutta 

mobbing sorununun açığa çıkarılmasında, önlenmesinde ve çalışanlar arasında mağdurlar yaratmadan 

çözümlenmesinde önemli yararlar sağlamaktadır. 

Mobbing davranışlarını önlemede en önemli adımı zamanında önlem alarak mobbingin kuruma ve çalışanlara 

zarar vermesini engellemek oluşturmaktadır. Bu noktada işyerindeki mobbing eğilimlerinin ve bu eğilimleri 

tetikleyen ve etkileyen faktörlerin tespit edilmesi önem arz etmektedir. 

Mobbing vakalarında pasif saldırganla başa çıkmanın aktif saldırgana göre daha zor olduğu da bu mücadelede 

dikkat edilmesi gereken bir diğer husustur. Çünkü pasif saldırganlar, mobbing davranışlarını örtmek için uygun 

ortamlarda anlayışlı ve samimi bir tavır takınmakta, saldırgan davranışlarının nedeni olarak günah keçisi olarak 

ilan ettikleri mağdurun uyumsuzluğunu işaret etmektedir. Bu anlamda çalışma ilişkilerinin dışına itilen 

mağdurun yaşadıkları karşısında dolaylı olarak baskı altına alınan diğer çalışanlar, zayıf olanın yanında yer 

almamayı kendi menfaatlerine daha uygun bularak hareket edebilir. Mağduru yalnızlaştıran ve saldırgana karşı 

daha savunmasız bırakan bu gibi tutumların önüne geçmek için, mobbinge karşı yürütülecek idari mücadele 

kapsamında çalışanlar arasındaki dayanışmayı güçlendirecek uygulamalara dayalı bir çalışma kültürünün 

geliştirilmesi önem taşımaktadır. 
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Individual Struggle 

Individual struggle is start to have information about the reasons, process and effectives of mobbing. Due to 

the awareness, person can be effective upon to prevent mobbing process by different strategic approachs 

such as; 

   The person should be able to determine if the behaviour that he or she is exposed to is mobbing or not. 

Accordingly, the person should have information about what mobbing is, what kind of behaviours does it 

contain, if he or she is exposed to that kind of behaviour or not, what actions should he or she needs to take in 

case of such an exposure, what kind of rights does he or she have in such an occasion. 

   The person should be able to manage the process properly in accordance with the direction of the mobbing 

after identifying the direction, type and severeness of the mobbing. For example, if the direction of the 

mobbing is from senior to the inferior; the person, in the first place, can try talking to his or her senior before 

taking action; besides he or she can apply for a trade-union support. In case, mobbing still continues, he or she 

can take legal action. If the direction of the mobbing is between people of equivalent rank; the one who is 

exposed to mobbing can try to resolve the problem within make impressive communication, instead of 

immediately cutting off the communication. If the mobbing still continues, then an action should be taken. 

   Accordingly, the person can call hotline ALO 170, the communication center of the Ministry of Labour and 

Social Security in order to learn his or her rights and to take legal action. 

   The Form for Psychological Abuse at Workplace in the annex of Procedures and Principles Regarding the 

Prevention of Mobbing (Systematic Psychological Abuse at Workplace) in the section e-legislation / 

procedures and principles, on the intranet portal of our Institution, can be filled in and an e-mail can be sent to 

the Preassessment Committee for making an application. 

    During this period, all the requests, questions and tasks assigned by the seniors, should be in written. 

   Apart from these, the person exposed to mobbing, can also receive psychological support, write down the 

events in detail on daily basis, make activities to improve his or her self reliance in order to cope with the stress 

resulting from mobbing, find a new area of interest and take up new hobbies. 
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Bireysel Mücadele 

Bireysel mücadele mobbing süreci, nedenleri ve etkileri hakkında bilgi sahibi olmakla başlamaktadır. Bireyin 

sahip olduğu farkındalıkla mobbing süreciyle mücadele edebilmesinde aşağıda belirtilen stratatejik yaklaşımlar 

etkili olabilir: 

   Birey, kendisine yönelik yapılan bir davranışın mobbing olup olmadığının kararını kendisi verebilmelidir. Bu 

doğrultuda mobbingin ne olduğu, hangi davranışları kapsadığı, böyle bir davranışa maruz kalıp kalmadığı, 

kalmışsa bu durumda neler yapabileceği, haklarının neler olduğu konularında bilinçli olmalıdır. Yaşadığı 

mobbingin yönünü, biçimini ve şiddetini doğru tanımlayan birey, mobbingin yönüne göre süreci doğru 

yönetebilir. Örneğin; mobbingin yönü üstten asta doğru ise; birey ilk etapta aktif mücadele yollarına 

başvurmadan önce mobbingi uygulayan üstüyle konuşabilir, bunun yanı sıra sendikal destek sağlamaya 

çalışabilir. Bütün bunları yaparken mobbingin halen devam etmesi durumunda aktif mücadele yollarına 

başvurabilir. Eğer mobbingin yönü eşdeğer konumda olan bireyler arasında ise; mobbinge maruz kalan birey 

mobbing yapan kişiyle iletişimini derhal koparmak yerine, karşısındakiyle etkili bir iletişim kurarak sorunu 

çözmeye çalışabilir. Bu girişimlere rağmen mobbing devam ediyorsa aktif mücadele yollarına başvurulmalıdır. 

   Aktif mücadele ile ilgili birey, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İletişim Merkezi Alo 170'i arayarak haklarını 

öğrenebilir ve hukuki yollara başvurabilir. 

   Kurumumuz intranet portalının "e-mevzuat/usul ve esaslar" bölümünde, "Mobbingin (İşyerinde Psikolojik 

Taciz) Önlenmesine Dair Usul ve Esaslar" ekinde yer alan "İşyerinde Psikolojik Taciz Formu" doldurularak "Ön 

Değerlendirme Komisyonuna" e-posta gönderilerek başvuruda bulunulabilir. 

   Bu süreçte, üstler tarafından yöneltilen talep, soru ve verilen görevlerin olabildiğince yazılı olarak alınması 

önem arz etmektedir. 

   Mobbinge maruz kalan birey ayrıca "psikolojik destek" alabilir, yaşadığı olayları ayrıntılı bir şekilde ve 

tarihleriyle "günlük" olarak yazabilir, bunların yanı sıra mobbing sonucu yaşadığı stresle mücadele edebilmek 

için "özgüven arttırıcı faaliyetlere" yönelebilir, kendisine "yeni ilgi alanları ve hobiler" yaratabilir. 
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Adopting the principle that all the employees, being equal individuals who share the same human dignity, have 

the right to work in humanely working conditions based on equal rights and responsibilities, regardless of the 

status or mission or the place of work; the Social Security Institution is developing a policy against mobbing that 

threatens the labour peace. 

In accordance with this adopted policy, our Institution has established the Commission of Struggling Against 

Mobbing and the Preassessment Committee by specifying the Procedures and Principles Regarding the 

Prevention of Mobbing (Systematic Psychological Abuse at Workplace). For our personnel, who thinks that he 

or she is exposed to mobbing, there is a "Mobbing Form" issued in the section e-legislation / procedures and 

principles, on the intranet portal of our Institution. Applications can be made directly through a petition or to 

the mobbing@sgk.gov.tr address, by filling the mentioned form. It has been adjudged in the mentioned 

procedures and principles that the name of the claimant will be kept secret. The applications which are decided 

to be in compliance with the criterias of mobbing; are submitted to the Commission of Struggling Against 

Mobbing. In the cases which can not be cathegorized as mobbing as a result of the evaluations, the applicants 

are informed about the reasons of the decision. 
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Sosyal Güvenlik Kurumu, statüsü veya görevi ne olursa olsun, hangi işyerinde çalışıyor olursa olsun aynı insanlık 

onurunu paylaşan eşit bireyler olarak tüm çalışanların eşit hak ve sorumluluklar temelinde insanca çalışma 

koşulları içerisinde çalışma hakkına sahip olduğu ilkesini benimseyerek çalışma barışını tehdit eden mobbinge 

karşı bir mücadele politikası geliştirmektedir. 

Benimsenen bu politika doğrultusunda Kurumumuz tarafından mobbingin (işyerinde sistematik psikolojik 

taciz) önlenmesine dair usul ve esaslar belirlenerek "Mobbing ile Mücadele Komisyonu ve Ön Değerlendirme 

Komisyonu" oluşturulmuştur. Mobbinge uğradığını düşünen personelimiz için, "Mobbing Formu" adı altında 

matbu bir başvuru formu hazırlanarak, usul ve esaslar ekinde Kurum Intranet portalının e-mevzuat içeriğindeki 

usul ve esaslar ekinde yayımlanmıştır. Sözü edilen usul ve esaslarda şikâyet sahibinin adının gizli tutulacağı 

hükme bağlanmıştır. Başvurular dilekçe ile doğrudan veya belirtilen form doldurularak "mobbing@sgk.gov.tr" 

adresinden yapılabilmektedir. Mobbing kriterlerine uyduğuna karar verilen başvurular Komisyonun 

değerlendirilmesine sunulmakta ve Komisyon incelemesi sonucunda mobbing olarak değerlendirilemeyeceği 

belirlenen başvurularla ilgili şikâyet sahibine gerekçesi ile bilgi verilmektedir. 
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SSI the Commission of Struggling Against Mobbing 

The Commission of Strugling Against Mobbing assembles monthly under the presidency of the Vice Chairman 

of the Institution and consists of four permanent members and an ombudsman of equal treatment. The 

missions of the Commission of Strugling Against Mobbing are specified as follows: 

    Evaluating and determinig the cases designated as psychological abuse at workplace, 

   Carrying out studies in the institution so as to raise awareness about the struggling against psychological 

abuse at workplace, 

    Taking precautions in the institution in order to prevent the cases of psychological abuse at workplace. 

   If it is necessary, the Commission is also authorized to call the employee and the person who commits 

mobbing, for a meeting during the process of the evaluation of the claims of our personnel who thinks that he 

or she is exposed to mobbing. The ombudsman is responsible for helping, providing legal counselling and 

giving support service to the claimants. 

SSI the Commission of Struggling Against Mobbing – the Works and Studies of 2012 

After the establishment of the Commission of Struggling Against Mobbing of our Institution, the first meeting 

was held on May 2012. During the monthly meetings of the Commission, the applications of mobbing are 

evaluated and new activities are brought out in order to form preventive policies against mobbing. 

Our Commission is focused on the activities to arise awareness and institutional precautions to take in order to 

prevent the cases of mobbing in our Institution. As part of these studies, it has been decided that in the first 

place some educational activities should be organized in 2013. 

Adopting the principle of labour peace, our Institution has established the Commission of Struggling Against 

Mobbing and seeing the peace and wellfare of its personnel, who work devotedly for the social security of the 

whom living in our country , as the grounds of its success; will adamantly continue the fight against mobbing. 
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SGK Mobbing ile Mücadele Komisyonu
 

Kurum Başkan Yardımcısı başkanlığında her ay toplanarak çalışmalarını sürdüren Mobbing ile Mücadele 

Komisyonu, bir başkan yardımcısı, dört asil üye ve bir eşit muamele ombudundan oluşmaktadır. 

Mobbing ile Mücadele Komisyonunun görevleri şu şekilde sıralanmıştır; 

     İşyerinde psikolojik taciz olarak belirlenen vakaları değerlendirmek ve karara bağlamak, 

  Kurumda işyerinde psikolojik taciz ile mücadele konusunda farkındalık yaratmak amacıyla çalışmalar 

yürütmek, 

    Kurumda işyerinde psikolojik taciz vakalarının önüne geçmek için tedbirler almak. 

Komisyon, mobbinge uğradığını düşünen personelin iddialarının incelenmesi sürecinde gerekli görmesi 

halinde çalışanı ve mobbing uygulayan kişiyi toplantıya çağırarak dinleme yetkisine de sahip bulunmaktadır. 

Ombud ise, mobbing şikâyetinde bulunan kişilere yardım, hukuki danışmanlık ve destek hizmeti verme görevini 

yürütmektedir. 

SGK Mobbing ile Mücadele Komisyonunun Çalışmaları 

Kurumumuz Mobbingle Mücadele Komisyonu oluşturulmasının ardından 2012 yılının Mayıs ayında ilk 

toplantısını gerçekleştirmiştir. Komisyonun her ay yapmakta olduğu toplantılarda, mobbing başvuruları 

değerlendirilmekte ve Kurumumuzda mobbinge karşı geliştirilebilecek önleyici politikalar ve bu kapsamda 

gerçekleştirilebilecek faaliyetler üzerinde durulmaktadır.

Kurumumuzda mobbing vakalarının önlenmesi için Komisyon, alınabilecek kurumsal tedbirleri ve 

yürütülebilecek farkındalık arttırıcı etkinlikler üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırmış bulunmaktadır. Bu 

çalışmalar kapsamında ilk olarak eğitim düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. 

Çalışma barışı ilkesini benimseyerek Mobbingle Mücadele Komisyonunu oluşturan Kurumumuz, ülkemizde 

yaşayan tüm insanların sosyal güvenliği için özveriyle çalışan personelinin huzur ve esenliğini, başarısının en 

önemli temellerinden biri olarak görerek mobbingle mücadelesine kararlılıkla devam etmektedir. 
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