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I. BAŞVURUNUN KONUSU 

1. İş yerinde taciz iddialarına ilişkindir. 

II. BAŞVURANIN İDDİA VE TALEPLERİ 

2. Başvuranlar başvuru dilekçesinde özetle; …Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde çalıştıklarını, 

Müdürlükte çalışan kadın personelin İl Müdürü ve ona yakın erkek çalışanların tacizine maruz kaldığını, Müdürün 

kadın personele kıyafetleri üzerinden baskı yaptığını, teftiş kuruluna şikayette bulunanların şikayetlerinin üstünün 

örtüldüğünü, İl Müdürü tarafından kendilerine eziyet edildiğini ve şikayet edenlerin görevlendirmelerinin iptal 

edilerek Kurumdan gönderildiklerini, bu nedenle alenen tacize uğrayan bir kadın personelin aynı muameleye 

maruz kalmaktan korktuğu için şikayette bulunamadığını, kendilerinin de baskı görmekten korktuklarını ve 

Kurumumuza gerçeği yansıtmayan isim ve adres bilgisi ile başvuru yaptıklarını ifade ederek, mağduriyetlerinin 

giderilmesini talep etmektedirler. 

III. İLGİLİ MEVZUAT 

3. 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu’nun “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. 

4. Mezkûr 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.” hükmü yer almaktadır. 

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

Yönetmelik’in “Başvurunun yapılış usulü” başlıklı 35’nci maddesi: “(6)(…) Kuruma yapılan başvurularda 

aşağıdaki hususlara yer verilir: a) Başvurucu gerçek kişi ise; 1) Adı, soyadı ve imzası, 2) Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaşları için vatandaşlık kimlik numarası, yabancılar için pasaport numarası, uyruğu 

ve varsa kimlik numarası, 3) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi, 4) Aleyhine başvuru yapılan 

kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, gerçek kişiler ve özel hukuk 

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. 
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tüzel kişileri, başvuru konusu ve talep, 5) İlgili tarafa başvuru tarihi ve ilgili tarafın cevap tarihi, 6) 

Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası eklenir” hükmünü haizidir. 

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

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

Başvuruda bulunması gereken bilgilerin yer alıp almadığı, (...) yönlerinden incelenir.” hükmünü 

içermektedir. 

7. Mezkûr 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 

8. 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. 

9. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu’nun 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. 

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

Yönetmelik’in “Başvurunun yapılış usulü” başlıklı 35’inci maddesinin 6’ncı fıkrasına göre başvurucunun gerçek 

kişi olması durumunda başvuranın ad, soyad ve imzasının, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numarasının, tebligata 

esas yerleşim yeri ve iş adresinin başvuru dilekçesinde yer alması gerekmektedir. 

11. Bununla birlikte başvuranlar başvuru dilekçelerinde kendilerini “… Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 

Çalışanları” şeklinde tanıtmış; Kurumda gerçekleştiğini iddia ettikleri taciz eylemlerinin taraflarına uygulanması 

kaygısıyla gerçeği yansıtmayan ad, soyadı ve adres ile başvuru yaptıklarını ifade etmişlerdir. 

12. Başvuranların iddiaları yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ile birlikte incelendiğinde; başvurunun 

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

Yönetmelik’in 35’inci maddesine göre inceleme şartlarını taşımadığı ve bu nedenle 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, 

11.05.2022 tarihinde, OY BİRLİĞİYLE, karar verildi. 
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Av. Alişan TİRYAKİ 

Daire Başkanı 

 

  
Dilek ERTÜRK 

Üye 

İsmail AYAZ 

Üye 

 

  
Saffet BALIN 

Üye 

Av. Zennure BER 

Üye 


