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İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi; Madde 1Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit
doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler, birbirlerine karşı
kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar.

-BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
-Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
-AB Sosyal Şartı
-ILO Sözleşmeleri
Eşitlik/ayrımcılık yasağı; işkence ve onur kırıcı muamele
yasağı; özel hayata saygı; çalışma özgürlüğü ve adil bir
ücret, dinlenme hakkı vb.

Anayasa
• İnsan haklarına saygı (m. 2)
• Kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin
temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle
bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal
engelleri kaldırmak; insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için
gerekli şartları hazırlamaya çalışmak (m. 5)
• Eşitlik (m. 10)
• Kişi dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığın korunması (m.17)
• Angarya yasağı (m. 18)
• Kişi özgürlüğü ve güvenliği (m. 19)

Anayasa
• Özel hayatın gizliliği ve korunması (m. 20)
• Haberleşme özgürlüğü (m.22)
• Yerleşme ve seyahat özgürlüğü (m. 23)
• Din ve vicdan özgürlüğü (m. 24)
• Düşünce ve ifade özgürlüğü (m. 25 ve m. 26)
• Örgütlenme, toplantı ve gösteri hakkı (m. 33 ve m. 34)
• Hak arama özgürlüğü ve adil yargılanma hakkı (m. 36)
• Çalışma ve sözleşme özgürlüğü (m. 49)
• Uygun işte çalışma ve dinlenme hakkı (m. 50)

Anayasa
• Sendikal haklar, grev hakkı (m. 51, m. 53 ve m. 54)
• Ücrette adalet hakkı (m. 55)
• Sağlık hakkı (m. 56)
• Sosyal güvenlik hakkı (m. 60)
• Pozitif ayrımcılık (m.61)
• Dilekçe ve bilgi edinme hakkı (m. 74)

Ceza hukuku
• Eziyet (m. 96)
Bir kimsenin eziyet çekmesine yol açacak davranışları gerçekleştiren kişi
hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur
• Cinsel taciz (m. 105)
Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti
üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adli para cezasına … fiilin
çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına
hükmolunur.
a) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı
kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
c)Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan
veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az
olamaz.

Ceza hukuku

• Tehdit (m. 106)
Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel
dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit
eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı
itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden
bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adli
para cezasına hükmolunur.
• Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi (m. 113)
Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla;
a) Bir kamu faaliyetinin yürütülmesine,
b) Kamu kurumlarında veya kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşlarında verilen ya da kamu makamlarının verdiği izne dayalı olarak
sunulan hizmetlerden yararlanılmasına,
engel olunması hâlinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına
hükmolunur.

Ceza hukuku
• İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme (m. 115)
Cebir veya tehdit kullanarak, bir kimseyi dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç,
düşünce ve kanaatlerini açıklamaya veya değiştirmeye zorlayan ya da bunları
açıklamaktan, yaymaktan men eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
ile cezalandırılır.
Dini inancın gereğinin yerine getirilmesinin veya dini ibadet veya ayinlerin
bireysel ya da toplu olarak yapılmasının, cebir veya tehdit kullanılarak ya da
hukuka aykırı başka bir davranışla engellenmesi hâlinde, fail hakkında birinci
fıkraya göre cezaya hükmolunur.
Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir
kimsenin inanç, düşünce veya kanaatlerinden kaynaklanan yaşam tarzına
ilişkin tercihlerine müdahale eden veya bunları değiştirmeye zorlayan kişiye
birinci fıkra hükmüne göre ceza verilir.

Ceza hukuku

• İş ve çalışma hürriyetinin ihlali (m. 117)
Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla, iş ve
çalışma hürriyetini ihlal eden kişiye, mağdurun şikayeti halinde, altı aydan iki
yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir.
Çaresizliğini, kimsesizliğini ve bağlılığını sömürmek suretiyle kişi veya kişileri
ücretsiz olarak veya sağladığı hizmet ile açık bir şekilde orantısız düşük bir
ücretle çalıştıran veya bu durumda bulunan kişiyi, insan onuru ile
bağdaşmayacak çalışma ve konaklama koşullarına tabi kılan kimseye altı
aydan üç yıla kadar hapis veya yüz günden az olmamak üzere adli para cezası
verilir.
Cebir veya tehdit kullanarak, işçiyi veya işverenlerini ücretleri azaltıp
çoğaltmaya veya evvelce kabul edilenlerden başka koşullar altında
anlaşmalar kabulüne zorlayan ya da bir işin durmasına, sona ermesine veya
durmanın devamına neden olan kişiye altı aydan üç yıla kadar hapis cezası
verilir

Ceza hukuku
• Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi (m. 118)
Bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın
faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika
yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla, cebir veya
tehdit kullanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla
bir sendikanın faaliyetlerinin engellenmesi halinde, bir yıldan üç yıla
kadar hapis cezasına hükmolunur.
(Değinilen suçların kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak
suretiyle işlenmesi ağırlaştırıcı nedendir)

Ceza hukuku
• Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi (m. 121)
Kişinin belli bir hakkı kullanmak için yetkili kamu makamlarına verdiği
dilekçenin hukuki bir neden olmaksızın kabul edilmemesi halinde, fail
hakkında altı aya kadar hapis cezasına hükmolunur.
• Nefret ve ayırımcılık (m. 122)
Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç,
din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle;
… Bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını / Bir
kişinin işe alınmasını / Bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte
bulunmasını,
engelleyen kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Ceza hukuku
• Kişilerin huzur ve sükununu bozma (m. 123)
Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi,
gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta
bulunulması halinde, mağdurun şikayeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis
cezası verilir.
• Hakaret (m. 125)
Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya
olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına
saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.
Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat
ederek işlenmesi gerekir.
Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi
halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.
Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından,
değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve
yasaklarına uygun davranmasından dolayı işlenirse ceza alt sınırı 1 yıldan az olamaz.
Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.

Ceza hukuku
• Haberleşmenin gizliliğini ihlal (m. 132)
Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu gizlilik ihlali haberleşme
içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleşirse, verilecek ceza bir kat artırılır.
Kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini hukuka aykırı olarak ifşa eden
kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Kendisiyle yapılan haberleşmelerin içeriğini diğer tarafın rızası
olmaksızın hukuka aykırı olarak alenen ifşa eden kişi, bir yıldan üç yıla
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın
yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.

Ceza hukuku
• Özel hayatın gizliliğini ihlal (m. 134)
Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar
hapis cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda
alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.
Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak
ifşa eden kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de
aynı cezaya hükmolunur.

Ceza hukuku
• Kişisel verilerin kaydedilmesi (m. 135)
Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye bir yıldan üç yıla kadar
hapis cezası verilir.
Kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı
olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya
sendikal bağlantılarına ilişkin bilgileri kişisel veri olarak kaydeden kimse,
yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.
• Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme (m. 136)
Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele
geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Bu suçların; kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye
kullanılmak suretiyle / belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan
yararlanmak suretiyle, işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Ceza hukuku
• Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama (m. 216)
Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı
özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve
düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği
açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan
üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge
farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi, altı aydan bir yıla kadar
hapis cezası ile cezalandırılır.
Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi,
fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan bir yıla
kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Ceza hukuku
• Görevi kötüye kullanma (m. 257)
Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin
gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya
kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan
kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin
gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin
mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız
bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası
ile cezalandırılır.

6701 Sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik
Kurumu Kanunu
• MADDE 1 - Bu Kanunun amacı; insan onurunu temel alarak insan haklarının
korunması ve geliştirilmesi, kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence
altına alınması, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada
ayrımcılığın önlenmesi ile bu ilkeler doğrultusunda faaliyet göstermek,
işkence ve kötü muameleyle etkin mücadele etmek ve bu konuda ulusal
önleme mekanizması görevini yerine getirmek üzere Türkiye İnsan Hakları
ve Eşitlik Kurumunun kurulması, teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin
esasların düzenlenmesidir.
• MADDE 25- Ayrımcılık yasağının ihlali hâlinde, bu ihlalin etki ve sonuçlarının
ağırlığı, failin ekonomik durumu ve çoklu ayrımcılığın ağırlaştırıcı etkisi
dikkate alınarak ihlalden sorumlu olan kamu kurum ve kuruluşları, kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel
kişileri hakkında bin Türk lirasından on beş bin Türk lirasına kadar idari para
cezası uygulanır.

6701 Sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik
Kurumu Kanunu
• MADDE 17 - Ayrımcılık yasağı ihlalinden zarar gördüğü iddiasında
bulunan her gerçek ve tüzel kişi Kuruma başvurabilir. Kuruma başvuru,
illerde valilikler, ilçelerde kaymakamlıklar aracılığıyla da yapılabilir.
Başvuru hakkının etkin bir şekilde kullanılmasına hiçbir surette engel
olunamaz. Başvurulardan herhangi bir ücret alınmaz.
• MADDE 21 - Münhasıran ayrımcılık yasağının ihlali iddiasıyla Kuruma
yapılan başvurularda, başvuranın iddiasının gerçekliğine ilişkin kuvvetli
emarelerin ve karine oluşturan olguların varlığını ortaya koyması
halinde, karşı tarafın ayrımcılık yasağını ve eşit muamele ilkesini ihlal
etmediğini ispat etmesi gerekir.

6701 Sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu
• Ayrı tutma: Kişilerin bu Kanunda sayılan temellerden biri veya birden fazlası
nedeniyle, bir eylem veya eylemsizliğin sonucu olarak diğerlerinden ayrı
tutulması durumunu,
• Ayrımcılık talimatı: Bir kişinin kendi nam veya hesabına eylem ve işlemlerde
bulunmaya yetkili kıldığı kişilere veya bir kamu görevlisinin diğer kişilere
verdiği ayrımcılık yapılmasına yönelik talimatı,
• Doğrudan ayrımcılık: Bir gerçek veya tüzel kişinin, hukuken tanınmış hak ve
hürriyetlerden karşılaştırılabilir durumdakilere kıyasla eşit şekilde
yararlanmasını bu Kanunda sayılan ayrımcılık temellerine dayanılarak
engelleyen veya zorlaştıran her türlü farklı muameleyi,
• Dolaylı ayrımcılık: Bir gerçek veya tüzel kişinin, görünüşte ayrımcı olmayan
her türlü eylem, işlem ve uygulamalar sonucunda, bu Kanunda sayılan
ayrımcılık temelleriyle bağlantılı olarak, hukuken tanınmış hak ve
hürriyetlerden yararlanma bakımından nesnel olarak haklılaştırılamayan
dezavantajlı bir konuma sokulmasını,

6701 Sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu
• İşyerinde yıldırma: Bu Kanunda sayılan ayrımcılık temellerine
dayanılarak kişiyi işinden soğutmak, dışlamak, bıktırmak amacıyla
kasıtlı olarak yapılan eylemleri,
• Taciz: Psikolojik ve cinsel türleri de dahil olmak üzere bu Kanunda
sayılan temellerden birisine dayanılarak, insan onurunun çiğnenmesi
amacını taşıyan veya böyle bir sonucu doğuran yıldırıcı, onur kırıcı,
aşağılayıcı veya utandırıcı her türlü davranışı,
• Varsayılan temele dayalı ayrımcılık: Bir gerçek veya tüzel kişinin, bu
Kanunda sayılan ayrımcılık temellerinden birisiyle gerçekte ilgisi
olmamasına rağmen, bu temellerden birisini taşıdığı sanılarak
hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanma bakımından
ayrımcı muameleye maruz kalmasını
İfade eder.

657 sayılı DMK
Madde 10 - Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde
davranır. Amirlik yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen
esaslar içinde kullanır. Amir, maiyetindeki memurlara kanunlara aykırı
emir veremez ve maiyetindeki memurdan hususi bir menfaat temin
edecek bir talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez ve borç alamaz.
Madde 11 - Devlet memuru amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun,
tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu
aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini
yazı ile yenilerse, memur bu emri yapmağa mecburdur. Ancak emrin
yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir.
Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine
getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.

657 sayılı DMK
Madde 17 - Devlet memurları, bu kanun ve bu kanuna dayanılarak
yayınlanan tüzük ve yönetmeliklere göre tayin ve tesbit olunup
yürürlükte bulunan hükümlerin kendileri hakkında aynen
uygulanmasını istemek hakkına sahiptirler.
Madde 21 - Devlet memurları kurumlarıyla ilgili resmi ve şahsi
işlerinden dolayı müracaat; amirleri veya kurumları tarafından
kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayet ve dava
açma hakkına sahiptirler.
Müracaat ve şikayetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlayarak
silsile yolu ile şikayet edilen amirler atlanarak yapılır.

657 sayılı DMK
Madde 125 – Disiplin
İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede
bulunmak,
İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak,
Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve
hareketler yapmak,
Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç,
din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan
davranışlarda bulunmak,
Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette
bulunmak veya bunları tehdit etmek,
Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak,

4857 sayılı İş Kanunu
• Eşit davranma ilkesi (m. 5)
İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefi
inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz.
İşverenin bu kurala aykırı davrandığını işçi ispat etmekle yükümlüdür.
Ancak, işçi bir ihlalin varlığı ihtimalini güçlü bir biçimde gösteren bir
durumu ortaya koyduğunda, işveren böyle bir ihlalin mevcut olmadığını
ispat etmekle yükümlü olur.
• Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi ( m. 22)
Çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı
olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan
ve işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen
değişiklikler işçiyi bağlamaz.

4857 sayılı İş Kanunu
• İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı (m. 24)
İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak
şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde
bulunursa.
İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya
gözdağı verirse, yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı
davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler, yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine
karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet
kırıcı asılsız ağır isnad veya ithamlarda bulunursa.
İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize
uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler
alınmazsa.

6098 sayılı Borçlar Kanunu
MADDE 49 - Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı
gidermekle yükümlüdür.
MADDE 58 - Kişilik hakkının zedelenmesinden zarar gören, uğradığı manevi
zarara karşılık manevi tazminat adı altında bir miktar para ödenmesini
isteyebilir.
Hakim, bu tazminatın ödenmesi yerine, diğer bir giderim biçimi
kararlaştırabilir veya bu tazminata ekleyebilir; özellikle saldırıyı kınayan bir
karar verebilir ve bu kararın yayımlanmasına hükmedebilir.
MADDE 72 - Tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü
öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her halde fiilin işlendiği tarihten
başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Ancak, tazminat ceza
kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir
fiilden doğmuşsa, bu zamanaşımı uygulanır.
Haksız fiil dolayısıyla zarar gören bakımından bir borç doğmuşsa zarar gören,
haksız fiilden doğan tazminat istemi zamanaşımına uğramış olsa bile, her
zaman bu borcu ifadan kaçınabilir.

6098 sayılı Borçlar Kanunu
MADDE 417 - İşveren, hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak ve
saygı göstermek ve işyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni
sağlamakla, özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları ve
bu tür tacizlere uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri için
gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.
İşveren, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her
türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak; işçiler de
iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla
yükümlüdür.
İşverenin yukarıdaki hükümler dahil, kanuna ve sözleşmeye aykırı
davranışı nedeniyle işçinin ölümü, vücut bütünlüğünün zedelenmesi
veya kişilik haklarının ihlaline bağlı zararların tazmini, sözleşmeye
aykırılıktan doğan sorumluluk hükümlerine tabidir.
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