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I. BAŞVURUNUN KONUSU 

1. İş yerinde yıldırma (mobbing) iddiasına ilişkindir. 

II. BAŞVURANIN İDDİA VE TALEPLERİ 

2. Başvuran dilekçesinde; Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı …  Personel Eğitim Merkezinde 

zabıt kâtibi unvanında geçici görevli olarak görev yapmakta iken, 

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın, Aile ve Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından konferans vermesinin resmi 

yazı ile talep edildiğini, resmi yazının ardından kendisine yönelik mobbinge başlandığını, Eğitim Dairesi 

Daire Başkanı tarafından programa katılımının engellendiğini, bu olayın ardından  

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen bir çalıştaya katılımının 

da engellendiğini, ardından “gizli” ibareli bir elektronik belgeyi UYAP Portal üzerinden izni ve yetkisi 

olmamasına rağmen görüntülediği ve düzenleme yaptığı iddiasıyla hakkında soruşturma açıldığını, maruz 

kaldığı mobbing nedeniyle geçici görevlendirilmesinin sonlandırıldığını, asli görev yeri olan Ankara Bölge 

İdare Mahkemesine döndüğünü, hakkında açılan soruşturma sonucunda disiplin cezası verilmesine yer 

olmadığına karar verildiğini iddia etmekte ve mağduriyetinin giderilmesi için gereğinin yapılmasını talep 

etmektedir. 

3. Başvuran, 16.5.2022 tarihinde başvurusundan vazgeçtiğini bildirmiştir. 

III. İLGİLİ MEVZUAT 

4. 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 2’nci maddesinin (g) 

bendinde iş yerinde yıldırma: “Bu Kanunda sayılan ayrımcılık temellerine dayanılarak kişiyi işinden 

soğutmak, dışlamak, bıktırmak amacıyla kasıtlı olarak yapılan eylemler” şeklinde tanımlanmıştır. 

5. 6701 sayılı Kanun’un “Eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı” başlıklı 3’üncü maddesinde ayrımcılık 

yasağı: “(1) Herkes, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada eşittir. (2) Bu Kanun 

kapsamında cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, mezhep, felsefi ve siyasi görüş, etnik köken, servet, doğum, 

medeni hâl, sağlık durumu, engellilik ve yaş temellerine dayalı ayrımcılık yasaktır.” şeklinde hükme 

bağlanmıştır. 

6. Mezkûr Kanun’un “Kurumun görevleri” başlıklı 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde: “İnsan 

hakları ihlallerini resen veya başvuru üzerine incelemek, araştırmak, karara bağlamak ve sonuçlarını 

takip etmek”; (g) bendinde: “ayrımcılık yasağı ihlallerini resen veya başvuru üzerine incelemek, 

araştırmak, karara bağlamak ve sonuçlarını takip etmek”; (i) bendinde: “Özgürlüğünden mahrum 
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bırakılan ya da koruma altına alınan kişilerin ulusal önleme mekanizması kapsamındaki başvurularını 

incelemek, araştırmak, karara bağlamak ve sonuçlarını takip etmek” Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik 

Kurumunun görevleri arasında sayılmıştır. 

7. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik’in “Karar türleri” başlıklı 60’inci maddesinde: "Sadece başvurucuyu ilgilendiren başvurularda, 

başvurucu, Kurulca karar verilinceye kadar başvurusundan vazgeçebilir. Bu durumda Kurum inceleme 

ve araştırmasını sonlandırır.” hükmü yer almaktadır. 

8. Mezkûr Yönetmelik’in “Karar verilmesine yer olmadığına dair karar” başlıklı 73’üncü 

maddesinde: “Kurum; a) Başvurucunun başvurusundan vazgeçmesi, (...)üzerine inceleme ve araştırmasını 

sonlandırması hâlinde karar verilmesine yer olmadığına dair karar verir.” ifadesine yer verilmiştir. 

IV. DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE 

9. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun 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 etmektir. 

10. 6701 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesinde; insan hakları ihlallerini resen incelemek, araştırmak, karara 

bağlamak ve sonuçlarını takip etmek, ayrımcılık yasağı ihlallerini resen veya başvuru üzerine incelemek, 

araştırmak, karara bağlamak ve sonuçlarını takip etmek, özgürlüğünden mahrum bırakılan ya da koruma altına 

alınan kişilerin ulusal önleme mekanizması kapsamındaki başvurularını incelemek, araştırmak, karara bağlamak 

ve sonuçlarını takip etmek Kurumun görevleri arasında sayılmıştır. 

11. Başvuran, dilekçesinde işyerinde yıldırmaya maruz kaldığını iddia etmiş ancak 16.5.2022 tarihinde 

başvurusundan vazgeçtiğini Kurumumuza bildirmiştir. 

12. Başvuranın başvurusundan vazgeçmesi nedeniyle Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanununun 

Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 73’üncü maddesi uyarınca başvuru hakkında 

karar verilmesine yer olmadığı kanaatine varılmıştır. 

V. KARAR 

1. Başvuranın başvurusundan vazgeçmesi nedeniyle KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, 

2. Kararın başvurana tebliğine ve KAMUOYUNA DUYURULMASINA, 

3. Karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemesine başvurulabileceğine, 

14.06.2022 tarihinde, OY BİRLİĞİYLE, karar verildi. 

 

 

 
Av. Harun MERTOĞLU 

Daire Başkanı 

 

  
Dilek ERTÜRK 

Üye 

Mehmet Emin GENÇ 

Üye 
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Muhammet Ecevit CARTİ 

Üye 

Ünal SADE 

Üye 


