
 1 / 3 

T.C. 

 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU   

2.DAİRE KARARI 

Başvuru Numarası :2022/28 

Toplantı Tarihi/Sayısı :9.2.2022/7 

Karar Numarası :2022/98 

Başvuran                                                    :H… P… K…  

Başvuran Vekili                                         :-- 

Adres                                                         :… 

Muhatap Kurum/Kişi :-- 

Muhatap Adres :-- 

 I. BAŞVURUNUN KONUSU 

 1.Başvuru, iş yerinde engelliliğe dayalı yıldırma (mobbing) iddialarına ilişkindir. 

 II. BAŞVURANIN İDDİA VE TALEPLERİ  

 2. Başvuran dilekçesinde, … Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü  …’ün sosyolog kadrosunda görev 

yapan ve ruhsal engeli olan oğluna ve kendisine şiddetli mobbing uyguladığını, oğlunun işten atılmasına 

sebep olduğunu, …Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu fakat bir sonuç alamadığını, oğlunun 

…'e karşı açtığı tazminat davasında …’ün kendisine ''ruh hastası'' diyerek hakaret ettiğini, yine yapmış 

oldukları telefon görüşmesinde …'ün “Senin deli oğlunu …’dan sürdüreceğim.” dediğini iddia ederek, adı 

geçenin görevinden alınmasını ve mağduriyetlerinin giderilmesini talep etmektedir. 

 III. İLGİLİ MEVZUAT 

3.5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Hakaret” başlıklı 125’inci maddesi: “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 adlî para cezası ile 

cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek 

işlenmesi gerekir.” şeklinde hükme bağlanmıştır. 

4.5237 sayılı Kanun’un ''Soruşturma ve kovuşturma koşulu'' başlıklı 131'inci maddesi ise: ''Kamu 

görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hariç; hakaret suçunun soruşturulması ve kovuşturulması, 

mağdurun şikayetine bağlıdır.''  hükmünü içermektedir. 

5.6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu’nun "Tanımlar" başlıklı 2'nci maddesine 

göre:" (...) g) İşyerinde yıldırma: Bu Kanunda sayılan ayrımcılık temellerine dayanılarak kişiyi işinden 

soğutmak, dışlamak, bıktırmak amacıyla kasıtlı olarak yapılan eylemleri" olarak ifade edilmektedir.  

6. 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. 

7.Mezkûr Kanun'un  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 bırakılan ya da koruma altına alınan 

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

ve sonuçlarını takip etmek" Türkiye İnsan Haklan ve Eşitlik Kurumunun görevleri arasında sayılmıştır. 

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. 
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8.Mezkur Kanun’un “Başvurular” başlıklı 17’nci maddesinde: “(1) Ayrımcılık yasağı ihlalinden zarar 

gördüğü iddiasında bulunan her gerçek ve tüzel kişi Kuruma başvurabilir.(…) (9)İşleme konulamayacak 

başvurular ve gerekçeli kabul edilmezlik kararları ile başvuruya ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle 

düzenlenir.” hükmüne yer verilmiştir. 

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

Yönetmelik’in “Başvurunun kanuni temsilci veya vekil aracılığıyla yapılması” başlıklı 37’nci 

maddesinde:“(1) Başvurular, kanunî temsilci veya vekil tarafından da yapılabilir. Kanunî temsilci veya 

vekil aracılığıyla yapılan başvurularda temsile veya vekâlete dair geçerli bir yetki belgesinin sunulması 

zorunludur.” ifadesine yer verilmiştir. 

10.Mezkur Yönetmelik’in  “Ön incelemenin yapılması” başlıklı 48’inci maddesi: “(1) Kuruma yapılan 

başvurular, inceleme ve araştırmaya geçilmeden önce ön incelemeye tabi tutulur ve sonucunda; a) 

Kurumun görev alanına girip girmediği (…) yönlerinden incelenir.” hükmü haizdir. 

11.Mezkur Yönetmelik’in “Gerekçeli kabul edilmezlik kararı”  başlıklı 67’nci maddesi: “(1) Ön inceleme 

aşamasında, başvurunun açıkça dayanaksız olup olmadığı, başvurunun hakkın kötüye kullanımını teşkil 

edip etmediği, ayrımcılık yasağı ihlalinden kaynaklanan bir zararın bulunup bulunmadığının tespiti 

açısından incelenebilirliğin esasla birlikte incelenmesi kararlaştırılan başvurulara ilişkin esas inceleme 

ve araştırma aşamasında söz konusu koşulları taşımayan başvurularla ilgili gerekçeli kabul edilmezlik 

kararı verilir. (2) Ön inceleme aşamasında incelenebilir bulunan ya da incelenebilirliği esasla birlikte 

incelenmesi ve araştırılması kararlaştırılan başvuruların 48’inci maddede belirtilen gerekli koşulları 

taşımadığının anlaşılması halinde de bu başvurularla ilgili gerekçeli kabul edilmezlik kararı verilir.” 

şeklindedir. 

 IV.  DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE 

12.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. 

13.6701 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 başvurulara ilişkin görevleri arasında sayılmıştır.  

14.6701 sayılı Kanun’un 2'nci maddesinde işyerinde yıldırma, Kanun'da sayılan ayrımcılık temellerine 

dayanılarak bir kişiyi işinden soğutmak, dışlamak, bıktırmak amacıyla kasıtlı olarak yapılan eylemler 

şeklinde tanımlanmıştır. Aynı Kanun’un 3’üncü maddesinde ise ayrımcılık temelleri, cinsiyet, ırk, renk, 

dil, din, inanç, mezhep, felsefi ve siyasi görüş, etnik köken, servet, doğum, medeni hâl, sağlık durumu, 

engellilik ve yaş şeklinde sıralanmıştır. Buna göre, işyerinde yıldırma sonucunu doğurduğu iddia edilen 

eylemlerin yukarıda sayılan temellere dayalı olarak kişiyi işinden soğutmak, dışlamak veya bıktırmak 

amacıyla yapılması ve yıldırma kastının bulunması gerekmektedir. 

15.Başvuranın kendisi ile ilgili iddiaları yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ile birlikte ele alındığında,  

başvuranın kendisine mobbing uyguladığını iddia ettiği … ile arasında işçi-işveren ilişkisi 

bulunmamaktadır. Öte yandan …'ün başvuranın oğluna söylediğini iddia ettiği sözler hakkında 5237 sayılı 

Türk Ceza Kanunu’nun “Hakaret” başlıklı 125’inci maddesi kapsamında yargı makamlarına müracaatta 

bulunulabileceği değerlendirilmektedir.  

16.Başvuranın oğlu ile ilgili iddialarına gelince, 6701 sayılı Kanun'un 17'nci maddesinde, Kuruma bireysel 

başvuruda bulunma hakkının, ayrımcılık yasağı ihlalinden zarar gördüğü iddiasında bulunan gerçek ve 

tüzel kişilere ait olduğu düzenlenmiştir. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanununun 

Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 37'nci maddesinde ise, başvuruların 

kanunî temsilci veya vekil tarafından da yapılabileceği, kanunî temsilci veya vekil aracılığıyla yapılan 

başvurularda temsile veya vekâlete dair geçerli bir yetki belgesi sunulmasının zorunlu olduğu ifade 

edilmiştir. 

17.Yukarıda açıklanan gerekçeler çerçevesinde başvuranın oğlu hakkında ileri sürdüğü iddialar 

yönünden,6701 sayılı Kanun’un 17’nci maddesi gereğince aranan ehliyet kriterini taşımadığından, şahsı 
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hakkında ileri sürdüğü iddialar yönünden ise, 6701 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesi gereğince Kurumun 

başvuru incelemesi yapabileceği alanlar olarak belirtilen ayrımcılık yasağı ve ulusal önleme mekanizması 

kapsamında değerlendirilemediğinden inceleme şartlarını taşımayan başvurunun kabul edilmez olduğu 

kanaatine varılmıştır. 

V. KARAR 

1.Başvurunun KABUL EDİLMEZ OLDUĞUNA, 

2. Kararın başvurana tebliğine ve KAMUOYUNA DUYURULMASINA, 

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

başvurulabileceğine, 

  09.02.2022 tarihinde, OY BİRLİĞİYLE, karar verildi.   

  

 
  Av. Alişan TİRYAKİ   

Daire Başkanı 

      

 
Dr. Burhan ERKUŞ 

Üye 

  Av. Harun MERTOĞLU 

Üye 

      

 
İsmail AYAZ 

Üye 

  Av. Zennure BER 

Üye 

 


