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I. BAŞVURUNUN KONUSU 

1. Başvuru, psikolojik taciz nedeniyle kişinin maddi ve manevi varlığını koruma 
ve geliştirme hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir. 

il. BAŞVURU SÜRECİ 

2. Başvuru 27/5/2014 tarihinde yapılmıştır. 

3. Başvuru , başvuru formu ve eklerinin idari yönden yapılan ön incelemesinden 
sonra Komisyona sunulmuştur. 

4. Komisyonca başvurunun kabul edilebilirlik incelemesinin Bölüm tarafından 

yapılmasına karar verilmiştir . 

5. Bölüm Başkanı tarafından başvurunun kabul edilebilirlik ve esas incelemesinin 
birlikte yapılmasına karar verilmiştir. 

6. 2014/20231 numaralı bireysel başvuru dosyasının kişi ve konu bakımından 
hukuki irtibat nedeniyle 2014/7998 sayılı dosya ile birleştirilmesine ve incelemenin bu dosya 
üzerinden yapılmasına karar verilmiştir. 
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7. Başvuru belgelerinin bir örneği bilgi ıçın Adalet Bakanlığına (Bakanlık) 

gönderilmiştir. Bakanlık, görüş bildirmemiştir. 

8. Birinci Bölüm tarafından 4/7/2018 tarihinde yapılan toplantıda, niteliği 

itibarıyla Genel Kurul tarafından karara bağlanması gerekli görüldüğünden başvurunun 

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 28. maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca Genel Kurula 
sevkine karar verilmiştir. 

111. OLAY VE OLGULAR 

9. Başvuru formu ve eklerinde ifade edildiği şekliyle ve Ulusal Yargı Ağı Bilişim 
Sistemi aracılığıyla erişilen bilgi ve belgeler çerçevesinde olaylar özetle şöyledir: 

1 O. Başvurucu 11/7/2007 tarihinde Erzurum İl Gıda Kontrol Laboratuvar 
Müdürlüğüne (Kurum) veteriner hekim olarak naklen atanmıştır. 

1 1. Başvurucu, Kurum içinde huzurun sağlanmasında daha dikkatli davranması 

hususunda Kurum Müdürü Y.K. tarafından ilk olarak 23/6/2010 tarihinde yazılı şekilde 

uyarılmıştır. 

12. Görevin iş birliği içinde yapılması ilkesine aykırı davrandığı, Kurumun huzur ve 
sükununu bozduğu, amirlerine saygılı davranmadığı gerekçeleriyle Kurum Müdürü Y.K. 
tarafından 7/10/201 O tarihli kararla başvurucuya kınama cezası verilmiştir. Söz konusu 
işleme karşı açılan iptal davası Erzurum 1. İdare Mahkemesi tarafından reddedilmiştir. 

13. Kurum içinde başvurucunun görev yerinin değiştirilmesine ilişkin işlemler 

gerçekleştirilmiştir. Başvurucu; 8/9/2009 tarihinde Mikrobiyoloji ve Mikotoksin Laboratuvar 
biriminde, 13/10/2009 tarihinde Kimyasal Laboratuvar biriminde, 4/3/201 O tarihinde 
Mikotoksin Laboratuvar biriminde, 18/5/2010 tarihinde Destek Projeleri Geliştirme 

biriminde, 8/6/2011 tarihinde Ette Tür Tayini Analizleri biriminde ve Numune Kabul 
biriminde görevlendirilmiştir. 

14. Kurum Müdürü Y.K. tarafından hazırlanan ve başvurucuya tebliğ edilen 
13/10/2011 tarihli yazıda, başvurucunun hangi sağlık kurumunda, nasıl tedavi olduğu 

hususunda idareye bilgi vermediği ifade edilmiştir. 9/12/2011 tarihli yazıda ise başvurucunun 
tedavi gerekçesiyle Kurumda bulunmayarak usul ve esaslara uymadığı, bu eylemin aylıktan 
kesme disiplin cezası gerektirdiği belirtilerek bu hususta savunma vermesi talep edilmiştir. 
21/3/2012 tarihli yazıda da başvurucunun savunma ekinde sunduğu 21/11/2011 tarihli 
reçetenin hangi sağlık kuruluşuna ait olduğu, ilgili sağlık kuruluşuna giriş ve çıkış saatlerinin 
reçetede bulunmadığı, bu nedenlerle belgenin yeterli görülmediği belirtilmiştir. 

15. Başvurucu, Kurumun huzur ve sükununun korunması adına daha dikkatli 
davranması gerektiği belirtilerek Kurum Müdürü Y.K. tarafından 16/3/2012 tarihinde yazılı 
şekilde uyarılmıştır. 

16. Başvurucu hakkında, mesai saatinde Kurumda bulunmaması ve sağlık 

kuruluşuna gitmeden önce onaylı izin belgesi doldurmaktan imtina ederek belirlenen usul ve 
esaslara uymaması nedenleriyle 4/4/2012 tarihinde Kurum Müdürü Y.K. tarafından uyarma 
ve kınama disiplin cezası işlemleri tesis edilmiştir. 
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17. Kurum Müdürü Y.K. tarafından Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına 

gönderilen 30/4/2012 tarihli yazıda, başvurucunun Başbakanlık İletişim Merkezine (BİMER) 
asılsız şikayetler göndermesi nedeniyle Kurumun gereksiz yere meşgul edildiği belirtilmiş ve 
başvurucunun Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının diğer birimlerinde görevlendirilmesi 
talep edilmiştir. 

18. Başvurucu hakkında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş 
Başkanlığınca düzenlenen raporda; başvurucunun Kurumun iş verimini olumsuz şekilde 

etkilediği, huzurun bozulmasına ve diğer personelin farklı kurumlara geçme yolları aramasına 
neden olduğu gerekçesiyle il içindeki başka bir müdürlük bünyesine atanmasının uygun 
olacağı ifade edilmiştir. 

19. 2/10/2012 tarihli işlemle başvurucu, Erzurum İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere Erzurum Valiliği (Valilik) emrine naklen atanmıştır. 

20. Başvurucu hakkında 2011-2013 yılları arasında düzenlenen sağlık raporları ile 
ilaç kullanım raporları şöyledir: 

i. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ruh ve Sinir Hastalıkları 
Polikliniğinin karışık anksiyete ve depresif bozukluk tanısıyla sertralin etken maddeli 
ilacın 365 gün süreyle kullanılmasının gerekli olduğunu belirten 5/12/2011 tarihli 
ilaç kullanım raporu 

ii. Başvurucunun iki ay süreyle istirahatinin uygun olduğunu belirten Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ruh ve Sinir Hastalıkları Polikliniğinin 
6/12/2011 tarihli sağlık kurulu raporu 

iii. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ruh ve Sinir Hastalıkları 
Polikliniğinin karışık anksiyete ve depresif bozukluk tanısıyla sertralin etken maddeli 
ilacın 365 gün süreyle kullanılmasının gerekli olduğunu belirten 23/11/2012 tarihli 
ilaç kullanım raporu 

iv. Başvurucunun bir ay süreyle istirahatinin uygun olduğunu belirten Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ruh ve Sinir Hastalıkları Polikliniğinin 
27/11/2012 tarihli sağlık kurulu raporu 

v. Başvurucunun otuz gün süreyle istirahatinin uygun olduğunu belirten 
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 21/11 /2013 tarihli sağlık kurulu 
raporu 

vi. Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinin karışık anksiyete ve 
depresif bozukluk tanısıyla sertralin etken maddeli ilacın bir yıl süreyle 
kullanılmasının gerekli olduğunu belirten 21/11/2013 tarihli ilaç kullanım raporu 

vii. Başvurucunun bir ay süreyle istirahatinin uygun olduğunu belirten Erzurum 
Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 23/12/2013 tarihli sağlık kurulu raporu 

A. İdari Soruşturma Süreci 

21. Başvurucu; 2010-2012 yılları arasında çeşitli tarihlerde Kurum Müdürlüğüne, 
BİMER'e ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına sunduğu dilekçelerde Kurum Müdürü 
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Y.K. tarafından uygun olmayan koşullarda çalışmaya zorlandığını, sık sık savunmasının 

alındığını, hakarete uğradığını, keyfi uygulamalarla yıldırılmaya çalışıldığını, sağlık izni 
taleplerinin keyfi şekilde reddedildiğini ve Kurumda imtiyazlı grupların oluşturulduğunu ileri 
sürmüştür. Söz konusu dilekçelerde başvurucu; amiri Y.K. tarafından tehdit edildiğini, 

sürekli olarak aşağılandığını, bu eylemlerin kamera görüntüleriyle sabit olduğunu, tüm bu 
hususların uzun süredir devam ettiğini ve kendisine psikolojik taciz uygulandığını 

belirtmiştir. 

22. Başvurucu 24/2/2012 tarihinde Valiliğe sunduğu dilekçesinde; daha önce dile 
getirdiği şikayetlerinin sonuçsuz kaldığını, Y.K.nın kendisine yönelik tehditlerini 
sürdürdüğünü ve saldırganlığını artırdığını iddia ederek Y .K. hakkında idari soruşturma 
başlatılmasını talep etmiştir. 

23. Valilik tarafından verilen 29/2/2012 tarihli onay emriyle Kurum Müdürü Y.K. 
hakkında inceleme başlatılmış, Erzurum İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü ön incelemeci 
olarak atanmıştır. 

24. Ön incelemeci tarafından Kurum Müdürü Y.K. hakkında başvurucu tarafından 
dile getirilen iddialar çerçevesinde kamera kayıtları, saatlik izin kayıt defteri, performans 
çizelgesi, Kurum iş akış şeması ve hangi personelin ne kadar iş yaptığını gösteren belgeler 
istenerek incelenmiştir. İdari soruşturma kapsamında ayrıca başvurucunun, Kurum Müdürü 
Y.K.nın ve Kurumda görev yapan ilgili personelin yazılı ifadeleri alınmıştır. 

25. Ön inceleme raporu 9/4/2012 tarihinde Valilik makamına sunulmuştur. Raporda, 
idari soruşturmanın konusu "görev yerinde baskı ve haksızlık yapılması, görevi kötüye 
kullanma ve görevi ihmal etme" olarak belirtilmiştir. Raporda; birtakım eylem, işlem ve 
ihmaller liste halinde sıralanarak bunlara muhatap kılınan başvurucuya psikolojik taciz 
uygulandığı ifade edilmiştir. Söz konusu liste şöyledir: 

i. Başvurucunun görev konusunun birçok kez değiştirilmesi 

ii. Her durum yazışmaya dökülerek iletişimin zayıflatılması ve koparılması 

iii. Birbirleriyle sorun yaşayan personelin sorunlarının çözülememesi ve artarak 
büyümesi 

iv. Her hususun disiplin soruşturmasına dönüştürülerek savunma istenmesi 

v. Muhakkikin aynı disiplin cezasını talep ettiği iki personel hakkında 

başvurucunun aleyhine olacak şekilde farklı disiplin cezaları tesis edilmesi 

vi. Muhakkik raporundan sonra yeniden yazışmalar yapılması ve konunun 
devam ettirilmesi 

vii. Sık sık savunma istenmesi, verilen savunmanın yetersiz görülmesi 
durumunda ceza verilmesi gerekirken yeniden savunma istenmesi 

viii. Savunmada verilen belgelerin ( doktor tarafından yazılan reçetede saatin 
belirtilmemesi gibi nedenlerle) yetersiz görülmesi 

ix. Diyalogla çözülecek konularda dahi işlem yapılması 
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x. İş hacmi puanlama cetvellerinde yıllara ve birimlere göre farklı puanlama 
yapılması 

xi. Kurumda kutuplaşmaya zemin hazırlanması ve bu sorunun çözülememesi 

xii. Yaşanan süreçte başvurucunun karışık anksiyete ve depresif bozukluk 
hastalığından muzdarip olması 

xiii. Kurumda bulunan kameralar, kısa süreli izin defterinin tutulması ve 
hastalık nedeniyle izin alınması gibi personeli olumsuz etkileyen durumların 

bulunması 

xiv. Bazı personelin çalışma düzeni 

xv. Kurumda çok sayıda soruşturmanın bulunması 

xvi. Başvurucu ile soruşturulan Kurum Müdürü Y.K.nın odalarının birbirine 
yakın ve karşı karşıya olması 

Ön inceleme raporunun sonuç kısmında Y.K.nın anılan eylem ve işlemlerle 
personel arasında farklı inisiyatif kullandığı, psikolojik taciz iddiasının sübuta erdiği 

belirtilmiştir. Raporun son kısmında Y.K. hakkında disiplin hukuku yönünden yapılacak bir 
işlemin olmadığı, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin 
Yargılanması Hakkında Kanun gereğince işlem yapılması gerektiği ve soruşturma izni 
verilmesinin uygun olacağı şeklinde değerlendirmelere yer verilmiştir. 

26. Valilik Makamının 12/4/2012 tarihli kararıyla Kurum Müdürü Y.K. hakkında 
soruşturma izni verilmesine karar verilmiştir. Kararda; 

i. Başvurucunun görev yaptığı birimin sık sık değiştirildiği, 

ii. Reçetelerin sunulmasının sağlık kuruluşuna başvurulduğu anlamına geldiği 
açık olmasına ve adli bir olay da bulunmamasına rağmen giriş/çıkış saatlerinin 
yazılmaması gerekçe gösterilerek kusur arama çabasına girişildiği , 

iii. İş hacmi puanlama cetvellerinde personele farklı kazanımlar sağlandığı , 

iv. Kurum Müdürü ile diğer personel arasında çok sayıda adli ve idari 
soruşturmaların olduğu, muhakkiklerin verdiği raporlar sonrasında Y.K.nın yeniden 
inceleme yaparak farklı bir kanaatle yeniden soruşturmalar başlattığı, aynı konuda 
farklı disiplin cezalan tesis ettiği, 

v. Kurum Müdürü'nün 19/3/2011 tarihli ve 27879 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 2011/2 sayılı İşyerlerinde Psikolojik Tacizin 
(Mobbing) Önlenmesi başlıklı Başbakanlık Genelgesi ile 13/4/2005 tarihli ve 25785 
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik 
Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esaslan Hakkında Yönetmelik hükümlerine 
aykırı hareket ederek işyerinde psikolojik taciz uyguladığı şeklinde tespitlere yer 
verilmiştir. 
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B. Ceza Yargılaması Süreci 

27. Kurum Müdürü Y.K., hakkında tesis edilen soruşturma izni verilmesine ilişkin 
işlemin iptali talebiyle Erzurum Bölge İdare Mahkemesine itiraz dilekçesi sunmuştur. Y.K. 
3/5/2012 tarihli dilekçesinde; hakkındaki isnatların gerçek dışı olduğunu, başvurucunun 

görev yeri değişikliklerinin keyfi şekilde yapılmadığını, bir kısmının ihtiyaçtan 
kaynaklandığını, bir kısmının ise başvurucunun talebi doğrultusunda gerçekleştirildiğini, 

başvurucunun sunduğu reçeteye açıklık getirmek zorunda olduğunu, bu nedenle yapılan 
yazışmanın kusur arama mahiyetinde olmadığını ve kurallara kasten uymayan başvurucunun 
disiplin suçu işlediğini, başvurucu hakkında uyguladığı disiplin cezasının haksız olmadığını, 
personele haksız kazanımlar sağlamadığını, kimseye ayrımcılık yapmadığını, başvurucunun 

Mobbing ile Mücadele Derneği üyesi olduğunu, kendi tutum ve davranışları ile olayları 

bilinçli olarak büyüttüğünü, kendisi ve diğer personel hakkında sürekli olarak BİMER'e 
usulsüz şikayetlerde bulunduğunu, başvurucunun kendisini tehdit ettiğini , kendisine isnat 
edilen eylem ve işlemlerin aksine Kurum içi dengeleri gözettiğini, diğer personelin moral ve 
motivasyonun etkilenmemesi için gayret gösterdiğini, kamu yararını amaç edinerek 
görevlerini yerine getirdiğini ve psikolojik tacize maruz kalanın aslında kendisi olduğunu 
ifade etmiştir. 

28. Erzurum Bölge İdare Mahkemesinin 11/5/2012 tarihli kararıyla Y.K.nın 
itirazının reddine karar verilmiştir. Karar gerekçesinde, hakkında ön inceleme yapılan kamu 
görevlisinin üzerine atılı suçlardan dolayı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlık soruşturması 
yapılmasını gerektirecek yeterli kanıtın dosyada mevcut olduğu belirtilmiştir. 

29. Soruşturma izni verilmesi işleminin kesinleşmesi üzerine Erzurum Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafından Kurum Müdürü Y.K. hakkında görevi kötüye kullanma ve tehdit 
suçlamalarıyla 10/10/2012 tarihli iddianame düzenlenmiştir. İddianamede başvurucudan 
sürekli olarak savunmalar istendiği, muhakkik raporu göz ardı edilerek soruşturulan diğer 
personele nazaran başvurucu hakkında daha ağır bir disiplin cezası uygulandığı, 

başvurucunun hastalığının irdelendiği, hasta ile hekim arasındaki özel durumun araştırıldığı 
belirtilmiştir. İddianamede; başvurucunun Kurum Müdürü Y.K. tarafından dışlanarak 
ayrımcılığa uğradığı, uygun olmayan koşullarda çalışmaya zorlandığı ve tehdit edildiği ifade 
edilmiştir. 

30. (Kapatılan) Erzurum 6. Asliye Ceza Mahkemesinin 26/5/2015 tarihli kararıyla 
Kurum Müdürü Y.K.nın beraatine karar verilmiştir. Karar gerekçesinde; sanık Y.K.nın 

başvurucuyu yıpratmak maksadıyla görevi gereği sahip olduğu birtakım yetkileri kötüye 
kullandığı ancak psikolojik taciz eyleminin haksız fiil kabul edildiği , her suçun haksız fiil 
olduğu ancak her haksız fiilin kanunlarda suç olarak karşılığının bulunmadığı belirtilmiştir. 
Kararda, bu durumun başvurucunun tazminat alma hakkını ortadan kaldırmadığı, psikolojik 
taciz oluşturabilecek hakaret, tehdit, cinsel taciz, cinsel saldırı gibi eylemlerin ceza 
kanunlarında ayrıca suç olarak düzenlendiği, sanığın eylemlerinin ise bunlardan birini 
oluşturmadığı ifade edilmiştir. Kararda, sanığın yetkilerini kötüye kullanmasının maddi 
anlamda görevi kötüye kullanma suçunu oluşturmayacağı, bu durumun disiplin cezasını ve 
tazminatı gerektiren bir eylem olarak kabul edilmesi gerektiği vurgulanmıştır. 

31. Başvurucu tarafından anılan karara karşı yapılan temyiz başvurusu Yargıtayda 
derdesttir. 
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C. İptal Davası Süreci 

32. Başvurucu, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 
Valilik emrine naklen atanmasına ilişkin 2/10/2012 tarihli işlemin iptali talebiyle 28/12/2012 
tarihinde Erzurum 1. İdare Mahkemesinde (İdare Mahkemesi) dava açmıştır. Dava 
dilekçesinde başvurucu; Kurum Müdürü Y.K. başta olmak üzere ekip halinde hareket eden 
bazı çalışma arkadaşlarının psikolojik tacizine maruz kaldığını, görev yerinin değiştirilmesini 
öneren teftiş raporunu hazırlayan müfettişin Y .K.nın hemşehrisi olduğunu, bu nedenle 
raporun tarafsız şekilde hazırlanmadığını ve hukuka aykırı şekilde tesis edilen atama 
işleminin sürgün niteliğinde olduğunu ileri sürmüştür. İdare tarafından sunulan savunma 
dilekçesinde ise dava konusu atama işleminin hukuki kriterler gözetilerek hukuka uygun 
şekilde gerçekleştirildiği ifade edilmiştir. 

33 . İdare Mahkemesinin 25/9/2013 tarihli kararıyla iptal davasının reddine 
hükmedilmiştir. Kararda, başvurucunun görev yerinin değiştirilmesinde hukuki isabet 
bulunmadığı ancak aralarında husumet bulunan Y.K. ile başvurucunun aynı yerde 
çalışmalarının uygun olmadığı vurgulanmıştır. Kararda, Kurum içinde yıpranan 

başvurucunun görevine devam etmesi durumunda hem kendisi hem de diğer personel 
açısından olumsuz sonuçlar ortaya çıkabileceği belirtilerek kullanılan takdir yetkisinde kamu 
yararı ve hizmet gerekleri açısından hukuka aykırılık görülmediği ifade edilmiştir. 

34. Söz konusu karara karşı yapılan itiraz Erzurum Bölge İdare Mahkemesinin 
30/1/2014 tarihli kararıyla reddedilmiştir. 

35. Karar düzeltme talebi ise aynı Mahkemenin 10/4/2014 tarihli kararıyla 

oyçokluğuyla reddedilmiştir. Karşıoy gerekçesinde, Anayasa'nın 90. maddesinin beşinci 

fıkrası gereğince usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin 

uluslararası sözleşmelerin kanun hükmünde olduğu belirtilerek 27/9/2006 tarihinde 
onaylanan ve 9/4/2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 3/5/1996 tarihli Gözden 
Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı'nda yer alan çalışma koşullarına ilişkin düzenlemeler 
hatırlatılmıştır. Karşıoy gerekçesinde; dava konusu atama işleminin başvurucunun 

uluslararası sözleşmelerle garanti altına alınan hakları görmezden gelinerek tesis edildiği , 

başvurucunun yargı yerine başvurmak zorunda bırakıldığı ve kullanılan takdir yetkisinde 
hukuka uygunluk bulunmadığı belirtilmiştir. 

36. Nihai karar 28/4/2014 tarihinde başvurucuya tebliğ edilmiştir. 

D. Tam Yargı Davası Süreci 

37. Başvurucu 27/6/2012 tarihli dava dilekçesiyle, Kurum Müdürü Y.K. ve 
personeli tarafından sürekli olarak yıldırıldığını , kişisel güveninin sarsıldığını, mesleki 
anlamda zarar görmesi için çaba sarf edildiğini, kısacası kendisine psikolojik taciz 
uygulandığını belirterek 15.000 TL manevi tazminat talebiyle Erzurum 1. İdare 
Mahkemesinde tam yargı davası açmıştır. Davalı Valilik tarafından sunulan savunma 
dilekçesinde ise psikolojik taciz iddiasının doğru olmadığı, başvurucu ile Kurum Müdürü 
Y.K. arasındaki olayların amir-memur ilişkisi kapsamında, mevzuata uygun şekilde 

gerçekleştirildiği ifade edilmiştir. Savunma dilekçesinde, doktora öğrenimi gören 
başvurucuya izin konusunda kolaylık sağlandığı ve idari yaptırım gerektiren birçok konuda 
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Kurum müdürü tarafından kendisine hoşgörü gösterildiği belirtilmiştir. Davalı idarenin 
savunma dilekçesinde, başvurucunun Kurumuna müracaat ederek elde edeceği bilgileri farklı 
yollardan elde etme çabasına girdiği, bu durumun Kurum müdürünü yıpratmak amacıyla 
BİMER'e başvuruda bulunmayı alışkanlık haline getirmesinden anlaşıldığı belirtilmiştir. 
Savunma dilekçesinde, başvurucunun kendisine ayrıcalıklı davranılmasını beklediği, Kurum 
Müdürünü küçümsediği, kendisinin daha vasıflı olduğunu dillendirdiği ve bu doğrultuda 
asılsız iddialarla açılan davanın reddedilmesi gerektiği ifade edilmiştir. 

38. İdare Mahkemesinin 30/12/2013 tarihli kararıyla davanın reddine 
hükmedilmiştir. Kararda; manevi tazminata hükmedilebilmesi için idarenin hukuka aykırı bir 
işlemi veya eylemi sonucu ağır bir elem ve üzüntünün duyulması, ilgilinin şeref ve onurunun 
zedelenmesi, yaşama ve kazanma gücünün azalması sonucunu doğuran olayların meydana 
gelmesi gerektiği vurgulanmıştır. Kararda, Kurum Müdürü Y.K. hakkında idare tarafından 
soruşturma izni verilerek şahsi davranışlarından dolayı yargılanmasının sağlandığı, bu 
nedenle idareye atfedilebilecek ölçüde başvurucunun şeref ve haysiyetini rencide eden bir 
durumun bulunmadığı ifade edilmiştir. Aynca kararda, Kurum Müdürü Y.K.nın şahsi 

davranışlarından kaynaklanan zararlara karşı adli yargıda tazminat davası açılabileceği 

belirtilmiştir. 

39. Söz konusu karara karşı yapılan itiraz Erzurum Bölge İdare Mahkemesinin 
22/5/2014 tarihli kararıyla oyçokluğuyla reddedilmiştir. Karşıoy gerekçesinde, memur olan 
başvurucunun amiri tarafından psikolojik tacize maruz kaldığının Valilik tarafından tespit 
edildiği, bu durumda gerekli önlemleri zamanında almayan idare açısından ortada ağır bir 
hizmet kusurunun bulunduğu ve psikolojik taciz nedeniyle başvurucunun uğradığı zarar 
oranında manevi tazminata hükmedilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

40. Karar düzeltme talebi de aynı Mahkemenin 5/11/2014 tarihli kararıyla 

oyçokluğuyla reddedilmiştir. Karşıoy gerekçesinde, idarenin kusurunun niteliği ve ağırlığı 

dikkate alınarak başvurucu lehine manevi tazminata hükmedilmesi gerektiği ifade edilmiştir. 

41. Nihai karar 24/11/2014 tarihinde başvurucuya tebliğ edilmiştir. 

42. 27/5/2014 tarihinde bireysel başvuruda bulunulmuştur. 

IV. İLGİLİ HUKUK 

A. Ulusal Hukuk 

1. İlgili Mevzuat 

43. 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Kişilerin 

uğradıkları zararlar" kenar başlıklı 13. maddesinin birinci fıkrasının ilgili kısmı şöyledir : 

"Kişiler kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan dolayı bu 
görevleri yerine getiren personel aleyhine değil, ilgili kurum aleyhine dava açarlar ... 
Kurumun, genel hükümlere göre sorumlu personele rücu hakkı saklıdır. " 

44. 657 sayılı Kanun'un ''Amir durumda olan devlet memurlarının görev ve 
sorumlulukları" kenar başlıklı 1 O. maddesi şöyledir: 

9 



Başvuru Numarası 

Karar Tarihi 
: 2014/7998 
: 19/7/2018 

"Devlet memurları amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve 
yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve 
yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol 
etmekten görevli sorumludurlar. 

Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Amirlik yetkisinı 
kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanır. 

Amir, maiyetindeki memurlara kanunlara aykırı emir veremez ve maiyetindek. 
memurdan hususi bir menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez 
ve borç alamaz. " 

45. 657 sayılı Kanun'un "Disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve 
haller" kenar başlıklı 125. maddesinin ilgili kısımları şöyledir: 

ır 

A- Uyarma : Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin 
yazı ile bildirilmesidir. 

Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: 

a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde 
kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, 
araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz 
davranmak, 

b) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini 
terketmek, 

d) Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak, 

e) Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak, 

j) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak .. . 

h) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak .. . 

B- Kınama: Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile 
bildirilmesidir. 

Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: 

a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde 
kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, 
araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak, ... 

c) Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak, 
d) Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte 

davranışlarda bulunmak, ... 

g) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede 
bulunmak, ... 

10 



Başvuru Numarası 

Karar Tarihi 
: 2014/7998 
: 19/7/2018 

h) İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak, ... 

j) Verilen emirlere itiraz etmek, ... 

l) Kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmak ... " 

46. 4483 sayılı Kanun 'un "Ön inceleme" kenar başlıklı 5. maddesinin ilgili 
kısımlan şöyledir: 

"İzin vermeye yetkili merci, bu Kanun kapsamına giren bir suç işlediğini bizzat veya 
yukarıdaki maddede yazılı şekilde öğrendiğinde bir ön inceleme başlatır. 

Ön inceleme, izin vermeye yetkili merci tarafından bizzat yapılabileceği gibi, 
görevlendireceği bir veya birkaç denetim elemanı veya hakkında inceleme yapılanın üstü 
konumundaki memur ve kamu görevlilerinden biri veya birkaçı eliyle de yaptırılabilir. 
İnceleme yapacakların, izin vermeye yetkili merciin bulunduğu kamu kurum veya 
kuruluşunun içerisinden belirlenmesi esastır. İşin özelliğine göre bu merci, anılan 
incelemenin başka bir kamu kurum veya kuruluşunun elemanlarıyla yaptırılmasını da ilgilı 

kuruluştan isteyebilir ... " 

47. 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 8. maddesinin ilgili 
kısımlan şöyledir: 

"Yetiştirme ve ikmal kaynakları Bakanlıklar veya tüzel kişiliği haiz genel müdürlüklere 
bağlı olup il genel teşkilatı içinde birden fazla istihdam yerleri bulunan meslek, fen ve 
uzmanlık kadrolarına dahil görevlerden: 

A) İlçe idare şube başkanı sıfatını haiz olanlarla il merkezinde Devlet gelir, 
giderlerinin ve mallarının tahakkuk, tahsil, ödeme ve idaresiyle ilgili ikinci derecedeki 
müdürler, şube şefleri ve kontrol memurları, nakit muhasip/eriyle, lise, orta ve o 
derecelerdeki okul müdür ve öğretmenleri, hastaneler mütehassıs hekimleri, Bakanlıklar 
veya tüze/kişiliği haiz genel müdürlükler tarafından tayin edilirler. 

B) Bunun dışında kalan bütün memurlar Bakanlıklar veya tüze/kişiliği haiz genel 
müdürlükler tarafından valilik emrine tayin edilerek il idare şube başkanının inhası üzerine 
valiler tarafından istihdam yerleri tesbit olunur; 

C) Yukardaki fıkralarda yazılı bütün memurların lüzumu halinde il içinde nakil ve 
tahvilleri mensup olduğu il idare şube başkanlarının inhası üzerine valiler tarafından icra 
edilmekle beraber mensup oldukları Bakanlıklar veya genel müdürlüklere sebepleriyle 
bildirilir. " 

48. 12/8/2009 tarihli ve 2 731 7 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe 
giren Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle 
Atanmalarına İlişkin Yönetmelik'in (Yönetmelik) "Zorunlu atamalar" kenar başlıklı 20. 
maddesi şöyledir : 

"(]) Aşağıdaki hallerde, hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süresini tamamlaması 
şartı aranmadan, nakil dönemlerine bağlı kalmaksızın personelin ataması yapılabilir; 

a) Haklarında adli ve idari bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda 
görev yerinde kalmalarında sakınca görülmüş olanlar, 
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b) İki yıl üst üste olumsuz sicil almış olanlar, 

(2) Bu şekilde İl dışında yapılacak atamalar (C) ve (D) hizmet grubu illerine 
yapılabilir. 

(3) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri gereği il içine tayin edilmesi uygun görülen 
personel haklarındaki kararın mahiyetine göre Bakanlık veya Valilik tarafından il içinde 
durumuna uygun ilçelere/birimlere/kuruluşlara atanır. 

(4) Bu madde gereği atananlar, diğer yerlere üç yıl geçmeden, ayrıldıkları 

illere/ilçelere/kuruluşlara/birimlere ise beş yıl geçmeden atanma talebinde bulunamazlar." 

49. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esaslan Hakkında 
Yönetmelik'in "Saygınlık ve güven" kenar başlıklı 10. maddesinin üçüncü fıkrası şöyledir: 

"Yönetici veya denetleyici konumunda bulunan kamu görevlileri, keyfi davranışlarda, 
baskı, hakaret ve tehdit edici uygulamalarda bulunamaz, açık ve kesin kanıtlara 

dayanmayan rapor düzenleyemez, mevzuata aykırı olarak kendileri için hizmet, imkan veya 
benzeri çıkarlar talep edemez ve talep olmasa dahi sunulanı kabul edemezler. " 

50. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Mayıs 2014 tarihinde 
hazırlanan "İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing)" isimli bilgilendirme rehberinde 
psikolojik tacizin tanımı şöyledir: 

"İşyerlerinde bir veya birden fazla kişi tarafından diğer kişi ya da kişilere yöneliA 
gerçekleştirilen, belirli bir süre sistematik biçimde devam eden, yıldırma, pasifize etme veya 
işten uzaklaştırmayı amaçlayan; mağdur ya da mağdurların kişilik değerlerine, mesleki 
durumlarına, sosyal ilişkilerine veya sağlıklarına zarar veren; kötü niyetli, kasıtlı, olumsuz 
tutum ve davranışlar bütünüdür." 

51. 2011 /2 sayılı "İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi" konulu 
Başbakanlık Genelgesi'nin ilgili kısımlan şöyledir: 

"Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işyerlerinde gerçekleşen psikolojik taciz, 
çalışanların itibarını ve onurunu zedelemekte, verimliliğini azaltmakta ve sağlığını 

kaybetmesine neden olarak çalışma hayatını olumsuz etkilemektedir. 

Kasıtlı ve sistematik olarak belirli bir süre çalışanın aşağılanması, küçümsenmesi, 
dışlanması, kişiliğinin ve saygınlığının zedelenmesi, kötü muameleye tabi tutulması, 

yıldırılması ve benzeri şekillerde ortaya çıkan psikolojik tacizin önlenmesi gerek iş sağlığı 
ve güvenliği gerekse çalışma barışının geliştirilmesi açısından çok önemlidir. 

Bu doğrultuda, çalışanların psikolojik tacizden korunması amacıyla aşağıdakı 

tedbirlerin alınması uygun görülmüştür. 

1. İşyerinde psikolojik tacizle mücadele öncelikle işverenin sorumluluğunda olup 
işverenler çalışanların tacize maruz kalmamaları için gerekli bütün önlemleri alacaktır. 

2. Bütün çalışanlar psikolojik taciz olarak değerlendirilebilecek her türlü eylem ve 
davranışlardan uzak duracaklardır. 

3. Toplu iş sözleşmelerine işyerinde psikolojik taciz vakalarının yaşanmaması için 
önleyici nitelikte hükümler konulmasına özen gösterilecektir. 
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5. Çalışanların uğradığı psikolojik taciz olaylarını izlemek, değerlendirmek ve önleyici 
politikalar üretmek üzere ... "Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu" kurulacaktır. 

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

7. Psikolojik taciz iddialarıyla ilgili yürütülen iş ve işlemlerde kişilerin özeı 

yaşamlarının korunmasına azami özen gösterilecektir. 

8. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve sosyal 
taraflar, işyerlerinde psikolojik tacize yönelik farkında/ık yaratmak amacıyla eğitim ve 
bilgilendirme toplantıları ile seminerler düzenleyeceklerdir. " 

52. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu tarafından 
2010 yılında hazırlanan "İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) ve Çözüm Önerileri" başlıklı 
raporda psikolojik taciz kavramıyla ilgili şu hususlara yer verilmiştir: 

"Mobbing, sistemli bir şekilde, süreklilik arzeden bir sıklıkta çalışanı sindirme maksadı 
ile kişinin özgüvenine uygulanan psikolojik ve hatta fiziksel saldırgan davranışları ifade 
etmektedir. Başka bir ifade ile işyerinde bir kişinin veya birkaç kişinin, istenmeyen kişi 

olarak ilan ettikleri bir kişiyi, dışlayarak, sözlü ya da fiziksel tacizde bulunarak mutlak 
itaate zorlamak, yıldırmak ve bezdirmektir. 

Mobbinge maruz kalan kişiler gördükleri zararın büyüklüğü ve etkisiyle, işlerini 

yapamaz duruma gelmektedirler. Konu ile ilgili yapılan araştırmalar göstermiştir ki, en kısa 
mobbing süresi 6 ay, genelde ortalama süre 15 ay, sürecin kalıcı ağır etkilerinin ortaya 
çıktığı dönem ise, 29-46 aydır. 

Hangi işyerlerinde ve hangi kişilerin mobbinge uğradığına bakıldığında -araştırmalara 
göre- kar amacı gütmeyen kuruluşlar, öncelikle sağlık ve eğitim sektöründe yaygın olduğu 
ve özellikle de üniversitelerde bunun çok daha sıklıkla yaşandığı görülmektedir ... " 

2. İlgili Yargı Kararları 

53. Danıştay İkinci Dairesinin 13/7/2007 tarihli ve E.2007/1297, K.2007/3247 sayılı 
kararının ilgili kısımlan şöyledir: 

"... İdarelerin yapmakla yükümlü kılındıkları görevlerin yerine getirilmesinde bir 
kusurun olması ve bu kusur neticesinde bir zararın doğması durumunda, idarece bu zararın 
tazmin edilmesi Anayasa 'nın yukarıda yer verilen 12 5. maddesi hükmünün gereğidir. 

Kamu idareleri yapmakla yükümlü bulundukları hizmetleri gereği gibi ifa etmekle 
beraber bu hizmetin işleyişini sürekli olarak kontrol etmek ve hizmetin yürütülmesi sırasında 
gerekli önlemleri almakla da yükümlüdür ... 

Öte yandan yine İdare Hukukunun yerleşik ilkelerine göre manevi tazminata 
hükmedilebilmesi için idarenin hukuka aykırı bir işlemi veya eylemi sonucu ağır bir elem ve 
üzüntünün duyulmuş olması ya da ilgilinin şeref ve onurunun zedelenmesi veya kişinin fizik 
yapısını zedeleyen, yaşama ve kazanma gücünün azalması sonucunu doğuran olayların 
meydana gelmesi gerekmekte olup; doktrinde de kabul edildiği üzere manevi tazminat 
ilgilinin mal varlığında meydana gelen bir eksilmeyi karşılamaya yönelik bir tazmin aracı 
olmayıp, manevi tatmin aracıdır. Başka türlü giderim yollarının bulunmayışı veya yetersiz 
kalışı, manevi tazminatın parasal olarak belirlenmesini zorunlu hale getirmektedir. Olayın 
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gelişimi ve sonucu, ilgilinin durumu itibariyle uğradığı manevi zarara karşılık takdir 
edilecek manevi tazminatın, manevi tatmin aracı olmasından dolayı zenginleşmeye yol 
açmayacak miktarda, fakat idarenin olaydaki kusurunun niteliğini ve ağırlığını ifade edecek 
ölçüde saptanması zorunlu bulunmaktadır. 

Olayda . . . davalı idarece davacıya karşı hasmane bir tutum izlendiği, nesnellik 
ilkesinden uzaklaşılarak keyfi muameleye tabi tutulmasına yol açıldığı sonucuna varılmakla 
yaşamış olduğu derin üzüntünün karşılığı olacak ve idarenin olaydaki kusurunun niteliğini 
ve ağırlığını ifade edecek ölçüde mahkemece takdir edilecek miktarın ilgililerine rücu 
edilmek kaydıyla, yasal faiziyle, manevi tazminat olarak davacıya ödenmesine karar 
verilmesi gerekirken aksi yönde hüküm kurulmasında hukuki isabet görülmemiştir ... 11 

54. Danıştay Beşinci Dairesinin 10/4/2013 tarihli ve E.2012/9795, K.2013/2945 
sayılı kararının ilgili kısımları şöyledir: 

11••• Anayasanın 49 uncu maddesinin ikinci fıkrasında; Devletin, çalışanların hayat 
seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek ve çalışanları korumak için; 56 nez 
maddesinin ikinci fıkrasında ise, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini 
sağlamak üzere gerekli tedbirleri alacağı hükmü bulunmaktadır. 

Sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma, çalışanların tümü için en temel insan 
haklarından biridir. 

Kamu hizmetlerinde istenilen verimliliğinin sağlanabilmesi açısından çalışma ortamı 
koşullarının önemi oldukça büyüktür. Bu nedenle çalışma ortamı koşullarının fiziksel ve 
psikolojik açıdan çalışanlara rahatsızlık vermeyen, sıkıntıya yol açmayan, sorunlardan 
arındırılmış bulunması ve çalışanların yeterli ve güvenli çalışma ortamına sahip olabilmesi 
için her türlü önlemin alınmış olması gerekmektedir. 

Dosyada yer alan fotoğraf ve CD kayıtlarının incelenmesinden, davacının, Ankara 
Hurdacılar Sitesi ... adresinde bulunan , içerisinde 2 masa ve 4 sandalyenin olduğu, telefon 
v.b. araç, gereç ve teçhizatın bulunmadığı bir büroda görevlendirildiği; büronun fiziksel 
koşullarının (çalışma ortamı, araçlar, teçhizat v.b.) bir kamu görevlisinin görevini fiziksel ve 
psikolojik açıdan rahat bir şekilde yürütebilecek nitelik taşımadığı, dolayısıyla kamu 
hizmetinde esas olan kamu hizmetinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine elverişli 
olmadığı anlaşılmaktadır ... 11 

55. Danıştay Onikinci Dairesinin 1/7/2015 tarihli ve E.2011 /5125, K.2015/4394 
sayılı kararının ilgili kısımları şöyledir: 

"... İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi konulu 2011/2 sayılı 
Başbakanlık Genelgesinde; kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işyerlerinde 

gerçekleşen psikolojik tacizin, çalışanların itibarını ve onurunu zedelediği, verimliliğini 

azalttığı ve sağlığını kaybetmesine neden olarak çalışma hayatını olumsuz etkilediği 

belirtilmiş, kasıtlı ve sistematik olarak belirli bir süre çalışanın aşağılanması, 

küçümsenmesi, dışlanması, kişiliğinin ve saygınlığının zedelenmesi, kötü muameleye tabi 
tutulması, yıldırılması ve benzeri şekillerde ortaya çıkan psikolojik tacizin önlenmesinin 
gerek iş sağlığı ve güvenliği gerekse çalışma barışının geliştirilmesi açısından çok önemli 
olduğu vurgulanmış, bu doğrultuda çalışanların psikolojik tacizden korunması amacıyla 
birtakım tedbirler alınmıştır . 

. . . Bakılan olayda ... görev yaptığı her iki başhekim tarafından da farklı filleri nedeniyle 
hakkında verilen disiplin cezaları yargı denetiminden geçmeyerek kesinleşen ve hizmetindt 
yetersiz kaldığından bahisle görev yeri değişiklikleri talep edilen davacıya amirleri 
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tarafından sistematik olarak ve kendisini yıldırma amaçlı mobbing uygulandığı hususunur. 
açık olarak ortaya konulamadığı anlaşılmaktadır ... " 

56. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 15/10/2015 tarihli ve E.2014/1989, 
K.2015/3546 sayılı kararının ilgili kısımları şöyledir: 

"... kamu görevlisi olan eski defterdar yardımcısının, mesai saatleri içerisinde kendi 
makam odasında idarenin görev ve faaliyet alanında, idarenin kendisine yüklediği ve 
tanıdığı yetkileri aşarak ve yine, resmi yetki, görev ve görevin araç ve olanaklarını 

kullanarak davacıya zarar verdiğinden ve kamu görevlisinin suç niteliğindeki eylemi idarea 
yürütülen hizmetten soyutlanamaz ve ayrılamaz nitelikte olduğundan, Hazineye ait 
taşınmazların belli bedeller karşılığında sahte tapu senedi verilmek suretiyle satılması 
olayında, görev kusuru niteliğinde hizmet kusuru nedeniyle davacının meydana geler 
zararlarının davalı idarece tazminine karar verilmesi gerekirken aksi yönde verilen idare 
mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır ... " 

57. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 1/2/2012 tarihli ve E.2011/4-592, K.2012/25 
sayılı kararının ilgili kısımları şöyledir: 

"... gerek Anayasa, gerekse Devlet Memurları Kanunu 'nda yer alan düzenlemelerin, 
memur ve kamu görevlisinin sorumluluğunu ortadan kaldırmadığı; daha sonra ilgilisine 
rücu edilmek üzere ilk etapta devletin sorumluluğuna giderek, mağdura zararını daha iyi bir 
şekilde giderecek bir muhatap ve tereddütsüz bir yargı yolu sağladığı; bugüne kadar ki 
uygulamada, kamu personelinin mali sorumluluğunu çözmek için "hizmet kusuru" ve 
"kişisel kusur" ayrımına gidilmiş olmasının yerinde olmadığı, zira yasada böyle bir unsur 
bulunmayıp; bunun tamamen idare ile memur arasında görülecek rücu davasının sorunu 
olduğu; öte yandan, Anayasa 'nın 129/5 maddesinde sayılan görevlinin görevini yerine 
getirirken veya yetkilerini kullanırken kasten islediği eylemin bu koruma altına girip 
girmeyeceğine ilişkin olarak da, yasanın "kusur" ifadesi kullanması karşısında eylemin 
kasten veya ihmalen işlenmesine bakılmaksızın idarenin sorumluluğuyla güvence altına 
alındığı, ceza mahkemesinde yargılanmasının hatta ceza almasının dahi öneminin 
bulunmadığı, bunun da ancak rücu davasında dikkate alınacağı; sonuçta, memur ve kamu 
görevlisinin görevi sırasında hizmet araçlarını kullanarak yaptığı eylem ve işlemlerim 

ilişkin kişisel kusurunun kasti suç niteliği taşısa bile hizmet kusuru oluşturacağı bu nedenle 
açılacak davanın idare aleyhine açılması gerektiği; görev yapılan yerde dahi olsa memur ve 
kamu görevlisinin yaptığı iş ile ilgisi olmayan eylemlerin varlığı halinde ise bu eylemden 
memurun kişisel olarak sorumlu tutulacağı, bu nedenle açılacak davaların da ancak adli 
yargıda ve kamu görevlisi veya memur aleyhine açılabileceği, ilke olarak oyçokluğu ile 
kabul edilmiştir ... " 

58. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 25/9/2013 tarihli ve E.2012/9-1925, 
K.2013/1407 sayılı kararının ilgili kısımları şöyledir: 

"... uyuşmazlık; davacı yararına somut olayda psikolojik taciz (mobbing) nedeniyü. 
manevi tazminata hükmedilmesi gerekip gerekmediği; ayrıca davacının maddi tazminat 
talebi bakımından yer değiştirmeye bağlı olarak yaptığı giderlere ilişkin dosyaya sunulan 
belgelerin yerel mahkemece değerlendirilmesi gerekip gerekmediği noktalarında 

toplanmaktadır . 
... Türk Hukukunda psikolojik taciz (mobbing); işyerinde çalışanlara, diğer çalışanlar 

veya işverenler tarafından sistematik biçimde uygulanan, tekrarlanan her türlü kötü 
muamele, tehdit, şiddet, aşağılama gibi davranışlar olarak ifade edilmiştir. Psikolojik 
tacizin en bariz örnekleri, kendini göstermeyi engellemek, sözünü kesmek, yüksek sesle 
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azarlamak, sürekli eleştiri, çalışan iş ortamında yokmuş gibi davranmak, iletişimin 

kesilmesi, fikirlerine itibar edilmemesi, asılsız söylenti, hoş olmayan imalar, nitelikli iş 

verilmemesi, anlamsız işler verilip sürekli yer değiştirilmesi, ağır işler verilmesi ve fiziksel 
şiddet tehdidi sayılabilir (Tınaz, Pınar/Bayram, Fuat/Ergin, Hediye: Çalışma Psikolojisi VE 

Hukuki Boyutlarıyla İşyerinde Psikolojik Taciz (mobbing), Beta Yayınları, İstanbul 2008, 
s. 7, s.53-58, aktaran K. Ahmet Sevimli, agm., s.116). 

Görüldüğü üzere, bir eylemin psikolojik taciz olarak kabul edilebilmesi için, bir işçinin 
hedef alınarak gerçekleştirilmesi, belli bir süreye yayılması ve bu durumun sistematik bir 
hal alması gerekir. Belirtilen şartların gerçekleşip gerçekleşmediğinin, her somut olayda 
ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir. Psikolojik tacizin nedenleri farklılık göstermesine karşın 
amaç, çoğu kez işçinin işyerinden ayrılmasını sağlamaktır . ... 

Somut olaya gelince; 56 yaşında evli bir kadın olan davacının ... kısa sürelerle 9 ay 
boyunca ve 30 kez yer değiştirmek suretiyle görevlendirildiği dosya kapsamından 

anlaşılmaktadır. 

Davalı işveren, yapılan görevlendirmenin olağan bir uygulama olduğu ve diğer benzer 
durumda çalışanlara da uygulandığı yönünde bir savunma getirmediği gibi, davacının risA 
tasfiye ekibi içinde tek avukat olarak görev yaptığı anlaşılmaktadır. Bankanın diğer 

avukatlarının aynı dönemde benzer şekilde görevlendirildikleri ileri sürülmüş ise de bu 
husus kanıtlanmış değildir. Davacının iş sözleşmesinin feshi öncesinde 9 aylık sürede 
gerçekleşen görevlendirmelerin hangi ihtiyaçtan kaynaklandığı da somut biçimde ortaya 
konulmamıştır. 

Görüldüğü üzere, davalı avukatın maruz kaldığı bu durum, psikolojik taciz mahiyetinde 
olup, bu yolla davacı avukatın istifa ya da emekliliği tercih etmesi sağlanarak işyerinden 
ayrılması amaçlanmaktadır ... " 

59. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 17/1/2018 tarihli ve E.2017/4-1433, 
K.2018/49 sayılı kararının ilgili kısımları şöyledir: 

"... Uyuşmazlığın çözümüne geçilmeden önce, konuya ilişkin yasal düzenlemelerin VE 

ilkelerin ortaya konulmasında yarar vardır: 

Kamu personelinin mali sorumluluğuna ilişkin düzenlemeler öncelikle Anayasa olmak 
üzere ilgili kanunlarında yer almaktadır ... 

Görülmektedir ki, Anayasa'nın 40/3, 125/son ve 129/5. maddeleri ile uygulamanın 
çerçevesi net olarak çizilmiş; "memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini 
kullanırken işledikleri kusurlardan doğan tazminat davalarının, ancak rücu edilmek şartı ile 
idare aleyhine açılabileceği" açıkça ifade edilmiştir. 

Anayasa 'nın bu hükümleri ile amaçlanan, memur ve diğer kamu görevlilerinin 
yetkilerini kullanırken kusurlu davrandıklarından bahisle haklı ya da haksız olarak yargı 
mercileri önüne çıkarılmasını önlemek, kamu hizmetinin sekteye uğratılmadan yürütülmesini 
sağlamak ve aynı zamanda zarara uğrayan kişi yönünden de memur veya diğer kamu 
görevlisine oranla ödeme gücü daha yüksek olan devlet gibi bir sorumluyu muhatap kılarat. 
kamu düzenini korumaktır . ... 

Sonuç olarak, Anayasa 'nın 129/5. maddesi ile 657 sayılı Kanun 'un 13/1. maddesi 
gereğince memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken kusurlu eylemleri 
nedeniyle oluşan zararlardan doğan tazminat davaları, kendilerine rücu edilmek kaydıyla ve 
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yasada gösterilen biçim ve koşullara uygun olarak idare aleyhine açılabilir. İdare aleyhine 
böyle bir davanın açılabilmesi, hizmet kusurundan kaynaklanmış, idari işlem ve eylem 
niteliğini yitirmemiş davranışlar ile sınırlıdır. Kamu görevlisinin, özellikle haksız 

eylemlerde, Anayasa ve özel yasalardaki bu güvenceden yararlanma olanağı 

bulunmamaktadır ... 

Bilindiği gibi, görev kusuru, daha çok kamu görevlisinin görevinden ayrılamayan 
kişisel kusuru olarak kendini gösterir. Bu kişisel kusur, görev içinde ve dolayısıyla idarenin 
ajanına yüklediği ödev yetki ve araçlarla işlenmektedir. Kişisel kusurda ise; kamıı 

görevlisinin eyleminde açıkça ve kolayca görevinden ayrılabilen tasarruf ve hatalar görülür. 
Bir başka deyişle, kişisel kusurda idare nam ve hesabına hareket eden bir kamu görevlisinin 
idareye atif ve izafe olunacak yerde, doğrudan doğruya kendi şahsına isnat olunan ve kişisel 
sorumluluğunu intaç eden hukuka aykırı eylem ve işlemleri belirgindir ve burada kamu 
görevlisi zarar doğurucu eylemini kamusal görevin yerine getirilmesi saiki ile ancak salt 
kişisel kusuru ile işlemiştir ... 

. . . somut olay değerlendirildiğinde; davacı, davalının süreklilik gösteren yıldırma 

niteliğindeki eylemleri nedeniyle manevi zarar gördüğü gerekçesi ile manevi tazmina. 
isteminde bulunduğundan davacının istemini dayandırdığı bu maddi olgulardan, davalı 

rektörün göreviyle ilgili bir eylemine değil, salt kişisel kusuruna dayanıldığı anlaşılmaktadır. 

Hal böyle olunca, davalının görevi dışında kalan kişisel kusuruna dayanıldığına ve 
hizmet kusuru niteliğinde bir eylemi bulunmadığı anlaşıldığına göre, husumetin kamu 
görevlisi olan davalıya yöneltildiği eldeki davanın adli yargı yerinde görülerek işin esasının 
incelenmesine işaret eden ve Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma 
kararına uyulmak gerekirken önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır ... " 

B. Uluslararası Hukuk 

60. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (Sözleşme) "Özel ve aile hayatına saygı 
hakkı" kenar başlıklı 8. maddesi şöyledir: 

"l. Herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve haberleşmesine saygı gösterilmesini 
isteme hakkına sahiptir. 

2. Bu hakların kullanılmasına ulusal güvenlik, kamu güvenliği, ülkenin ekonomik 
refahı, suçun veya düzensizliğin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması, 

başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla, hukuka uygun olarak yapılan ve 
demokratik bir toplumda gerekli bulunan müdahaleler dışında, kamu makamları tarafından 
hiçbir müdahale yapılamaz. " 

61. Sözleşme'nin "İşkence yasağı" kenar başlıklı 3. maddesi şöyledir: 

"Hiç kimseye işkence veya insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele veya ceza 
uygulanamaz. " 

62. Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı 'nın "Onurlu çalışma hakkı" kenar 
başlıklı 26. maddesi şöyledir: 

"Akit Taraflar, tüm çalışanların onurlu çalışma haklarının etkili bir biçimde 
kullanılmasını sağlamak amacıyla işverenlerin ve çalışanların örgütlerine danışarak, 
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1. Çalışanların işyerinde ya da işle bağlantılı cinsel taciz konusunda bilinçlenmesi, 
bilgilenmesi ve bunun engellenmesini desteklemeyi ve çalışanları bu tür davranışlardan 
korumaya yönelik tüm uygun önlemleri almayı; 

2. Çalışanların birey olarak işyerinde ya da işle bağlantılı olarak maruz kaldıkları 
kınanılacak ya da açıkça olumsuz ya da suç oluşturan, yinelenen eylemler konusunda 
bilinçlenmesi, bilgilenmesi ve bunların engellenmesini desteklemeyi ve çalışanları bu tür 
davranışlardan korumaya yönelik tüm uygun önlemleri almayı taahhüt ederler. " 

63. 4/6/2003 tarihinde onaylanan ve 11/8/2003 tarihli 
yayımlanarak yürürlüğe giren 16/12/1966 tarihli Ekonomik, Sosyal 
İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin 7. maddesinin ilgili kısmı şöyledir : 

Resmi Gazete'de 
ve Kültürel Haklara 

"Bu Sözleşme'ye Taraf Devletler, herkesin adil ve elverişli çalışma koşullarından 

yararlanmak hakkını kabul ederler. Bu hak özellikle şunları güvence altına alır: 

(b) Güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları ... " 

64. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin 12. 
maddesinin ilgili kısmı şöyledir: 

"Bu Sözleşme'ye Taraf Devletler, herkesin, ulaşılabilecek en yüksek fiziksel ve zihinsel 
sağlık standardına sahip olma hakkını kabul ederler ... " 

65. 7/1 /2004 tarihli ve 5038 sayılı Kanun'la onaylanması uygun bulunan 155 sayılı 
İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 
Sözleşmesi'nin (155 sayılı ILO Sözleşmesi) 3. maddesinin ilgili kısmı şöyledir: 

"Bu sözleşmenin amacı bakımından; 

a) "Ekonomik faaliyet kolları " terimi, kamu hizmetleri dahil olmak üzere, işçi 

çalıştırılan bütün kolları kapsar. 

b) "İşçiler" terimi, kamu çalışanları dahil olmak üzere istihdam edilen bütün 
kişileri kapsar. 

e) "Sağlık " terimi, işle bağlantısı açısından, sadece hastalık veya sakatlığın 

bulunmaması halini değil, aynı zamanda, çalışma sırasındaki hijyen ve güvenlik ile 
doğrudan ilişkili olarak sağlığı etkileyen fiziksel ve zihinsel unsurları da kapsar. " 

66. ILO tarafından 2003 yılında hazırlanan "Sağlık Sektöründe İşyeri Şiddeti" 
başlıklı raporda psikolojik taciz tanımı şöyledir : 

"Bir çalışana veya bir grup çalışana intikamcı, acımasız veya kötüniyetli girişimlerh 
adaletsiz ve sürekli negatif tavır ve eleştiriler, sosyal ortamından izole etme, hakkında 

dedikodu yapma veya yanlış söylentiler yayma yoluyla zayıflatmak ya da aşağılamak amacını 
güden eziyet edilmeyi içeren psikolojik taciz şekli. " 
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67. Avrupa İnsan Haklan Mahkemesine (AİHM) göre Sözleşme'nin 8. maddesinde 
düzenlenen özel hayata saygı hakkı kapsamında korunan hukuksal çıkarlardan biri de bireyin 
fiziksel ve ruhsal bütünlük hakkıdır. Bu hak, negatif yükümlülüğe ek olarak özel hayata etkili 
bir biçimde saygının sağlanması bağlamında pozitif yükümlülükleri de içermektedir. Söz 
konusu pozitif yükümlülükler, bireyler arası ilişkiler alanında olsa da özel hayata saygıyı 
sağlamaya yönelik tedbirlerin alınmasını zorunlu kılar (X ve Y/Hollanda, B. No: 8978/80, 
26/3/1985, §§ 22, 23). 

V. İNCELEME VE GEREKÇE 

68. Mahkemenin 19/7/2018 tarihinde yapmış olduğu toplantıda başvuru incelenip 
gereği düşünüldü: 

A. Başvurucunun İddiaları 

69. Başvurucu; 

i. 2007 yılında naklen atandığı Kurumdan 2012 yılında zorunlu atama 
kapsamında haksız yere sürgün edildiğini, 

ii. Görev yaptığı dönemde başta Kurum Müdürü olmak üzere çalışma 

arkadaşları tarafından dışlandığını, hakarete uğradığını, tehdit edildiğini, görev 
yaptığı birimlerin değiştirildiğini, sağlık bilgilerinin araştırıldığını, 

iii. Keyfi şekilde tesis edilen disiplin cezalan ve uyan yazılarıyla sindirilmeye 
çalışıldığını, tüm bu süreçte cezalandırılan taraf olduğunu, 

iv. Sistemli ve sürekli biçimde psikolojik tacize maruz bırakıldığını, bu 
nedenlerle sağlığının bozulduğunu, 

v. Maddi ve manevi bütünlüğünü zedeleyen bu tür eylem, işlem ve ihmallerin 
engellenmesi konusunda idare tarafından gerekli önlemlerin alınmadığını, 

sorumluların yaptırımsız bırakıldığını, 

vi. Kamu görevlisinin kamu hizmetini yerine getirdiği sırada ihmal veya 
hatasıyla meydana getirdiği zararın hizmet kusuru kapsamında telafi edilmesi 
gerekmesine rağmen oluşan manevi zararlarının giderilmediğini, 

vii. Psikolojik tacize uğradığı idari kararlarla sabit olmasına ve yargısal 

makamlara başvurmasına rağmen etkili bir giderim ve koruma imkanından 

yararlandırılmadığını belirterek kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve 
geliştirme hakkı ile çalışma hakkının ihlal edildiğini iddia etmiş ve ihlalin tespiti ile 
lehine tazminata hükmedilmesi talebinde bulunmuştur. 

B. Değerlendirme 

70. Anayasa Mahkemesi, olayların başvurucu tarafından yapılan hukuki 
nitelendirmesi ile bağlı olmayıp olay ve olguların hukuki tavsifini kendisi takdir eder (Tahir 
Canan, B. No: 2012/969, 18/9/2013, § 16). Başvuruya konu şikayetler başvurucunun maddi 
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ve manevi bütünlüğüne yönelik iddialar içerdiğinden ve psikolojik taciz kapsamında 
kaldığından -Anayasa Mahkemesinin önceki kararları da dikkate alınarak- incelemenin 
Anayasa'nın 1 7. maddesi kapsamında yapılması gerektiği değerlendirilmiştir (Hüdayi 
Ercoşkun, B. No: 2013/6235, 10/3/2016, §§ 59, 60; Sümeyye Örnek, B. No. 2014/11091, 
7/6/2017, § 16; Mehmet Bayrakcı, B. No: 2014/8715, 5/4/2018, § 50). 

71. İddianın değerlendirilmesinde dayanak alınacak "Kişinin dokunulmazlığı, maddi 
ve manevi varlığı" kenar başlıklı Anayasa'nın 1 7. maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları 

şöyledir: 

"Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. 

Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya 
veya muameleye tabi tutulamaz. " 

72. Anayasa'nın "Temel hak ve hürriyetlerin korunması" kenar başlıklı 40. 
maddesinin üçüncü fıkrası şöyledir: 

şöyledir: 

"Kişinin, resmi görevliler tarafından vaki haksız işlemler sonucu uğradığı zarar da, 
kanuna göre, Devletçe tazmin edilir. Devletin sorumlu olan ilgili görevliye rücu hakkı 
saklıdır." 

73. Anayasa'nın "Yargı yolu" kenar başlıklı 125. maddesinin yedinci fıkrası 

"İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür." 

74. Anayasa'nın "Görev ve sorumlulukları, disiplin kovuşturulmasında güvence" 
kenar başlıklı 129. maddesinin beşinci fıkrası şöyledir: 

''Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan 
doğan tazminat davaları, kendilerine rücu edilmek kaydıyla ve kanunun gösterdiği şekil ve 
şartlara uygun olarak, ancak idare aleyhine açılabilir. " 

75. Anayasa'nın 17. maddesinin birinci fıkrasında, herkesin maddi ve manevı 
varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahip olduğu belirtilmekte olup söz konusu 
düzenleme, Sözleşme'nin 8. maddesinde düzenlenen özel hayata saygı hakkı kapsamında 

güvence altına alınan fiziksel ve zihinsel bütünlüğün korunması hakkına karşılık gelmektedir 
(Sevim Akat Eşki, B. No: 2013/2187, 19/12/2013, § 30). 

76. Anayasa Mahkemesinin önceki kararlarında Anayasa'nın 17. maddesinin birinci 
fıkrası ile üçüncü fıkrasının koruduğu temel haklara, bir eylemin Anayasa'nın 1 7. maddesinin 
üçüncü fıkrasının kapsamına girebilmesi için asgari bir ağırlık düzeyine ulaşmış olması 
gerektiğine ve söz konusu ağırlık düzeyi belirlenirken gözönüne alınması gereken durumlara 
ilişkin olarak ilkeler tespit edilmiştir (Şehnaz Ayhan, B. No: 2013/6229, 15/4/2014, §§ 21-26; 
Işıl Yaykır, B. No: 2013/2284, 15/4/2014, §§ 31-36; Emel Leloğlu, B. No: 2013/3512, 
17/7/2014, §§ 26-31; Hüdayi Ercoşkun, §§ 84-88; Hacer Kahraman, B. No: 2013/7935, 
20/4/2016, § § 51-56). Belirtilen tespitler ışığında somut olaya konu olan muamelelerin 
uygulanış şekli ve yöntemi ile özellikle meydana getirdiği fiziksel ve ruhsal etkiler açısından 
başvurunun Anayasa'nın 17. maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında değerlendirilmesi için 
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gerekli olan asgari eşiği aştığı söylenemez. Bu nedenle başvurucunun şikayetlerinin 

Anayasa'nın 17. maddesinin birinci fıkrası kapsamında değerlendirilmesi uygun görülmüştür. 

1. Kabul Edilebilirlik Yönünden 

77. Somut başvuruya konu ihlal iddiasına benzer uyuşmazlıklar açısından hukuki 
tazmin yolunun daha yüksek başarı şansı sunabilecek, kullanılabilir ve etkili bir başvuru yolu 
olduğu hususu Anayasa Mahkemesinin önceki kararlarında belirtilmiştir (Işıl Yaykır, § 44; 
Aslı Kırmızı Demirseren, B. No. 2013/5680, 15/4/2014, § 41; Gülşin Oral, B. No. 2013/6129, 
16/9/2015, § 47; Sümeyye Örnek,§ 26). Somut olayda her ne kadar ceza davası derdest ise de 
başvurucu tarafından tam yargı davası açma yoluna gidildiği, bu davadan sonuç alınamaması 
üzerine süresi içinde bireysel başvuruda bulunulduğu anlaşıldığından başvuru yollarının 

tüketildiği sonucuna varılmıştır. 

78. Açıkça dayanaktan yoksun olmadığı ve kabul edilemezliğine karar verilmesini 
gerektirecek başka bir neden de bulunmadığı anlaşılan kişinin maddi ve manevi varlığını 

koruma ve geliştirme hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna karar 
verilmesi gerekir. 

Serdar ÖZGÜLDÜR bu görüşe katılmamıştır. 

2. Esas Yönünden 

a. Genel İlkeler 

79. Anayasa Mahkemesinin önceki kararlarında; çalışan bireylerin maddi ve manevi 
varlıklarının korunması bağlamında devletin Anayasa'nın 17. maddesinin yanı sıra 5., 12., 49. 
ve 56. maddeleri çerçevesinde üstlenmesi gereken negatif ve pozitif yükümlülüklerinin 
kapsamına, başta Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı ile ILO bünyesinde imzalanan 
sözleşmeler olmak üzere uluslararası sözleşmelere taraf olan devletlerin taahhütlerine ve bu 
doğrultuda hayata geçirilen düzenlemelere ilişkin açıklayıcı değerlendirmelere ve genel 
ilkelere yer verilmiştir (Mehmet Bayrakcı, §§ 61-68). 

80. Söz konusu değerlendirmelerde Anayasa Mahkemesi, her somut olayın kendi 
bütünlüğü içinde değerlendirilmesi koşuluyla bireylerin çalışma ortamlarında maruz 
kaldıklarını ileri sürdükleri eylem, işlem ya da ihmallerin psikolojik taciz derecesine ulaşması 
için birtakım unsurların aranması gerektiğini vurgulamıştır. Bu bağlamda, ILO ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan yayın ve raporlar da dikkate alındığında 

muamelelerin psikolojik taciz olarak vasıflandınlabilmesi için; 

i. İşyeri ile ilgili olarak işyerindeki yöneticiler ve/veya diğer çalışanlar 
tarafından gerçekleştirilmesi ya da bu tür müdahalelere göz yumulması, 

ii. Süreklilik arz edecek şekilde tekrarlanması, keyfilik içermesi, sistemli ve 
kasıtlı olması, yıldırma ve dışlama amacı taşıması, 

iii. Mağdurun kişiliğinde, mesleki durumunda veya sağlığında zarar ortaya 
çıkaran ya da ciddi bir zarar tehlikesi içeren nitelikte olması gerekir (Mehmet 
Bayrakcı, § 69). 
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81. Muamelelerin neden olduğu sonuçların boyutu mağdurun konumuna, 
muamelelerin süresine, sıklığına, kim ya da kimler tarafından gerçekleştirildiğine, mağdurun 
cinsiyetine, yaşına ve sağlık durumuna kadar birçok faktöre göre değişebilmektedir (Aynur 
Özdemir ve diğerleri, B. No: 2013/2453, 24/3/2106, § 79; Hacer Kahraman, § 69; Mehmet 
Bayrakcı, § 70). 

82. Yine bu değerlendirmelere göre çalışanların yaşamlarına etkisi bakımından 
çekilmez bir ağırlık ve yoğunluk derecesine ulaşarak onların manevi bütünlüklerini tehdit 
eden ve psikolojik taciz olarak nitelendirilen eylem, işlem ya da ihmaller konusunda 
Anayasa'nın 17. maddesinin birinci fıkrası kapsamında devletin üstlenmesi gereken pozitif 
yükümlülükler temel olarak şöyle sıralanabilir : 

i. Çalışanlara yönelen psikolojik taciz mahiyetindeki davranışların oluşmaması 
için önlemler alınması 

ii. Şikayetleri etkili şekilde inceleyecek denetim mekanizmalarının 

oluşturulması 

iii. Pozitif ayrıcalıklar sunulması gereken çalışanların önündeki güçlüklerin 
kaldırılması ve kolaylaştırıcı imkanlardan yararlandırılmasının sağlanması 

iv. Yıldırıcı ve kasıtlı tutumlara maruz kalanların uğradıkları maddi ve manevi 
zararlarının giderilmesi ya da ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin yasal 
altyapının oluşturulması ve suç teşkil eden durumlarda sorumluların yasal çerçevede 
cezalandırılmalarının sağlanması 

v. Oluşan zararların tazmin edilmesi amacıyla açılan davalarda mağdurların 
haklarını adil şartlarda savunabileceği etkili usule ilişkin güvencelerden 
yararlandırılması ve yargılamalar sonucunda temel hakların içerdiği güvenceleri 
koruyacak şekilde mahkemelerce ulaşılan sonuçların ilgili ve yeterli gerekçelerle 
açıklanması (Mehmet Bayrakcı, § 71) 

83 . Son olarak Anayasa Mahkemesince yapılan değerlendirmelerde, daha önceki 
kararlarda sıklıkla vurgulandığı üzere mevzuatın yorumlanmasıyla ilgili sorunları çözmenin 
öncelikle derece mahkemelerinin yetki ve sorumluluk alanında olduğu hatırlatılmıştır. 

Sistemli ve kasıtlı olarak haksız şekilde gerçekleştirildiği iddia edilen eylem, işlem ve 
ihmallerin psikolojik taciz olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine yönelik olarak 
yapılacak incelemede olayın tüm tarafları ile doğrudan temas halinde bulunan derece 
mahkemelerinin olayın koşullarını değerlendirmek açısından daha avantajlı konumda 
bulunduğu tartışmasızdır. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesinin rolü bu kuralların yorumunun 
Anayasa'ya uygun olup olmadığını belirlemekle sınırlıdır (Aynur Özdemir ve diğerleri, § 81; 
Hacer Kahraman, § 70; Mehmet Bayrakcı, § 72). 

b. İlkelerin Olaya Uygulanması 

84. Başvurucu; Kurum Müdürü tarafından hakkında hukuka aykırı disiplin işlemleri 
tesis edildiğini, sık sık savunmasının alındığını, görev yaptığı birimlerin değiştirildiğini , 

tehdit edildiğini, hakarete uğradığını, sağlık bilgilerinin araştırıldığını , dışlandığını , zorunlu 
atama kapsamında sürgün edildiğini ve sistemli bir biçimde kendisine psikolojik taciz 
uygulandığını ileri sürmektedir. Başvurucu, Kurum Müdürü'nün süreklilik arz eden ve 
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kendisini yıldırma amacı taşıyan işlemleri ile idare tarafından gerekli önlemlerin alınmaması 
nedenleriyle beden ve ruh sağlığının olumsuz şekilde etkilendiğini belirtmektedir. 

85 . Başvurucunun maddi ve manevi bütünlüğüne yönelik olarak işyerinde maruz 
kaldığını ileri sürdüğü söz konusu ihlal iddialarının yukarıda belirtilen ilkeler doğrultusunda 
devletin pozitif yükümlülükleri bağlamında ele alınması gerekir. 

86. Somut olayda başvurucunun şikayetleri doğrultusunda Valilik tarafından Kurum 
Müdürü Y.K. hakkında yapılan ön inceleme sonucunda hazırlanan 9/4/2012 tarihli rapor ile 
soruşturma izni verilmesine ilişkin 12/4/2012 tarihli Valilik kararında başvurucunun 

yakındığı hususları doğrulayan tespitlerde bulunulduğu görülmektedir. Söz konusu tespitler 
arasında başvurucunun görev konusunun çok sayıda değiştirildiği, Kurum Müdürü tarafından 
kusur arama çabasına girişildiği, tüm konuların yazışmaya dökülerek iletişimin koparıldığı, 

her durumda disiplin soruşturması başlatılarak başvurucunun sık sık savunmasına 

başvurulduğu, verilen savunmanın yetersiz görülmesi durumunda ceza verilmesi gerekirken 
yeniden savunma istendiği hususları yer almıştır. Bunlara ek olarak başvurucu hakkında 
karışık anksiyete ve depresif bozukluk tanısını içeren sağlık raporlarının yaşanan süreçte 
sunulduğu, hastalık nedeniyle izin alınması gibi personeli olumsuz etkileyen durumların 

bulunduğu ve Kurum içinde çok sayıda soruşturma yürütüldüğü belirtilmiştir. Kararın sonuç 
kısmında da başvurucunun psikolojik tacize uğradığı ve bu durumun sorumlusunun Kurum 
Müdürü Y.K. olduğu açıkça belirtilmiştir. Bu kapsamda Kurum Müdürü Y.K. hakkında 
Erzurum Başsavcılığı tarafından görevi kötüye kullanma ve tehdit suçlamasıyla kamu davası 
açılmıştır. 

87. Öte yandan Kurum Müdürünün talebi üzerine başlatılan idari soruşturma 
sonucunda görev yerinde kalmasında sakınca görülen başvurucu 2/10/2012 tarihli işlemle 

Valilik emrine naklen atanmıştır. Söz konusu atama işleminin iptali talebiyle açılan davada 
İdare Mahkemesi, başvurucunun görev yerinin değiştirilmesinde hukuki isabet bulunmadığı 
tespitinde bulunmuş ancak Kurum Müdürü ile başvurucunun aynı yerde çalışmalarının uygun 
olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir. Yine başvurucu tarafından açılan tam 
yargı davası sonucunda verilen ret kararında, Kurum Müdürü Y.K. hakkında idare tarafından 
soruşturma izni verildiği, bu nedenle idareye atfedilebilecek ölçüde başvurucunun şeref ve 
haysiyetini rencide eden bir durumun bulunmadığı belirtilmiştir. 

88. Başvurucunun maruz kaldığı eylem, işlem ve eylemlerin başvurucunun 

yaşamına etkisi bakımından çekilmez bir ağırlık ve yoğunluk derecesine ulaşıp ulaşmadığı 
değerlendirilirken süreç içinde gerçekleşen vakıaların tümünün birlikte değerlendirilmesi 

gerektiği tartışmasızdır. 

89. Yetkilendirilmiş kişiler ya da idari kurullar tarafından durumun gerektirdiği 
koşullarda diğer çalışanlarda olduğu gibi başvurucunun da görev yerinin ve görev tanımının 
değiştirilmesi ve yaptırım gerektiren durumların ortaya çıkması durumunda idari 
soruşturmaların açılması olağandır. Bu doğrultuda tesis edilen idari işlemler de karine olarak 
kamu yaran amacı taşımaktadır. Ancak bu tür idari tasarruflarda tarafsızlık ilkesinden ödün 
verilmemesi ve keyfi tutumlardan kaçınılması gerekir. Aksi yönde kanaat oluşan durumlarda 
yetkilendirilmiş kişilerin ya da idari kurulların işlemlerinin hukuka uygunluğunu gözetmekle 
yükümlü makam ya da kişilerin tedbirler alarak ortaya çıkan veya çıkması muhtemel 
olumsuzlukları gidermesi beklenir. 
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90. Somut başvuruda özellikle başvurucu hakkında sık sık soruşturmalar 

açılmasında, başvurucunun süreklilik oluşturacak şekilde yazılı olarak uyarılmasında, 

başvurucudan sıklıkla savunma istenmesinde ve yaşadığı sağlık sorunları bilinmesine rağmen 
başvurucunun sunduğu belgelerin sorgulanmasında keyfiliğe kaçan durumların olduğu 

görülmektedir. İdare tarafından da tespit edildiği üzere süreklilik arz eden boyuta ulaştığı ve 
mesleki anlamda yıldırma amacı taşıdığı görülen söz konusu eylem ve işlemlerin sağlık 

sorunları bulunan başvurucunun yaşamına etkisi bakımından çekilmez bir ağırlık ve 
yoğunluk derecesine ulaştığı anlaşılmaktadır. 

91. Kamusal makamlar, psikolojik taciz oluşturan durumları tespitle yetinmemeli; 
bu tür davranışların oluşmaması ya da telafi edilmesi amacıyla etkili önlemleri hızla 

almalıdır. Örneğin başvurucunun çalışma koşullarının kamu standartları gözetilerek ve talebi 
göz ardı edilmeyerek uygun şekilde değiştirilmesi ya da şikayet edilen kamu görevlisi 
hakkında idari birtakım ek yaptırımlara başvurulması etkili önlemler olarak nitelendirilebilir. 
Somut olayda özellikle 2010-2012 yılları arasında başvurucu tarafından ileri sürülen 
şikayetler doğrultusunda idari bir soruşturma yapılmış ve psikolojik taciz uyguladığı ileri 
sürülen kamu görevlisi hakkında kamu davası açılmış ise de başvurucuya yönelen bu tür 
davranışların tekrarlanmaması için önlemler alınması konusunda idare tarafından gereken 
özen gösterilmemiştir. Zira Kurum Müdürü'nün talebi üzerine başvurucu hakkında zorunlu 
atama işlemi tesis edildiği görülmektedir. 

92. Öte yandan hukukumuzda kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri 
kusurlardan dolayı kişilere zarar verilmesi halinde tazminat davalarının idare aleyhine 
açılacağı, idarenin ilgili personele rücu edebileceği düzenlenmiştir (bkz. §§ 53-59, 73, 74). 
Somut olayda da söz konusu eylem ve işlemlerin başvurucunun yaşamına etkisi bakımından 
çekilmez bir ağırlık ve yoğunluk derecesine ulaştığı tespit edilmesine rağmen idare tarafından 
zamanında etkili önlemlerin alınmaması nedeniyle idareye atfedilecek bir hizmet kusurunun 
bulunduğu ve bu bağlamda başvurucunun zararlarının giderilmesi gerektiği açıktır. Buna 
rağmen tam yargı davasının reddi üzerine verilen kararda, idarenin kusurunun bulunmadığı 
kabul edilerek başvurucuya Kurum Müdürü'ne karşı adli yargıda tazminat davası açma yolu 
gösterilmiştir. 

93 . Ret kararında ayrıca, psikolojik tacizde bulunduğu ileri sürülen kişi hakkında 
kamu davası açıldığı ve yargılanmasının sağlandığı belirtilmiştir. Kamu davası açılması 
caydırıcılığın sağlanması bakımından önemli bir unsur olsa da somut olayda başvurucunun 
maddi ve manevi zararlarının giderilmesi açısından bunun sağlanmış olması tek başına yeterli 
değildir. Tazminat davaları, ceza hukuku alanında suç olarak adlandırılan insan davranışına 
göre daha geniş bir hukuka aykırı davranış grubunu kapsamakta ve hukuki sorumluluk 
kapsamında mağdurlara daha fazla giderim imkanı sağlamaktadır. Hukuk sistemimizde ceza 
muhakemesinde şahsi hak iddiasında bulunma imkanının ortadan kaldırıldığı ve tazmin 
yükümlülüğünün asıl gayesinin zarar görenin zararının telafi edilmesi olduğu dikkate 
alındığında somut olaydaki tam yargı davasının maddi ve manevi varlığın korunması ve 
geliştirilmesi hakkı bağlamında giderim sağlayacak yol olduğu tartışmasızdır. Etkili yargısal 
yollara başvurulduğundan bundan sonra psikolojik tacize maruz kalan başvurucunun uğradığı 
maddi ve manevi zararların idareye atfedilecek kusur ölçüsünde giderilmesi beklenir. Bu 
bağlamda somut olayda açılan tam yargı davasında İdare Mahkemesince ulaşılan ret 
sonucunun kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkının içerdiği 

güvenceleri koruyacak ve başvurucunun zararlarını tazmin edecek şekilde ilgili ve yeterli 
gerekçeler içermediği sonucuna ulaşılmıştır. 
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94. Sonuç olarak söz konusu eylem ve işlemlerin başvurucunun yaşamına etkisi 
bakımından çekilmez bir ağırlık ve yoğunluk derecesine ulaşmasına rağmen psikolojik taciz 
mahiyetindeki davranışların oluşmaması için kamusal makamlar tarafından etkili önlemler 
alınmaması, başvurucunun uğradığı zararların giderilmemesi ve yargılamalar sonucunda 
derece mahkemelerince ulaşılan sonuçların ilgili ve yeterli gerekçelerle açıklanmaması 

nedenleriyle kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkı kapsamında 
kamusal makamlarca üstlenilmesi gereken pozitif yükümlülüklerin yerine getirilmediği 

kanaatine varılmıştır. 

95. Açıklanan gerekçelerle başvurucunun Anayasa'nın 17. maddesinde güvence 
altına alınan kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkının ihlal edildiğine 
karar verilmesi gerekir. 

Serdar ÖZGÜLDÜR bu görüşe katılmamıştır. 

Hicabi DURSUN, Hasan Tahsin GÖKCAN ve Kadir ÖZKA YA ihlal sonucuna 
farklı gerekçeyle katılmışlardır. 

3. 6216 Sayılı Kanun'un 50. Maddesi Yönünden 

96. 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama 
Usulleri Hakkında Kanun'un 50. maddesinin (1) numaralı fıkrasının ilgili kısmı ile (2) 
numaralı fıkrası şöyledir : 

"(]) Esas inceleme sonunda, başvurucunun hakkının ihlal edildiğine ya da 
edilmediğine karar verilir. İhlal kararı verilmesi halinde ihlalin ve sonuçlarının ortadan 
kaldırılması için yapılması gerekenlere hükmedilir ... 

(2) Tespit edilen ihlal bir mahkeme kararından kaynaklanmışsa, ihlali ve sonuçlarını 
ortadan kaldırmak için yeniden yargılama yapmak üzere dosya ilgili mahkemeye gönderilir. 
Yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar bulunmayan hallerde başvurucu lehine 
tazminata hükmedilebilir veya genel mahkemelerde dava açılması yolu gösterilebilir. 
Yeniden yargılama yapmakla yükümlü mahkeme, Anayasa Mahkemesinin ihlal kararında 
açıkladığı ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldıracak şekilde mümkünse dosya üzerinden karar 
verir. " 

97. Anayasa Mahkemesinin Mehmet Doğan ([GK], B. No: 2014/8875, 7/6/2018) 
kararında, ihlal sonucuna varıldığında ihlalin nasıl ortadan kaldırılacağının belirlenmesi 
hususunda genel ilkeler belirlenmiştir. 

98. Mehmet Doğan kararında özetle uygun giderim yolunun belirlenebilmesi 
açısından öncelikle ihlalin kaynağının belirlenmesi gerektiği vurgulanmıştır. Buna göre 
ihlalin mahkeme kararından kaynaklandığı durumlarda 6216 sayılı Kanun'un 50. maddesinin 
(2) numaralı fıkrası ile Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 79. maddesinin (1) numaralı 
fıkrasının (a) bendi uyarınca kural olarak ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldırmak için yeniden 
yargılama yapılmak üzere kararın bir örneğinin ilgili mahkemeye gönderilmesine hükmedilir 
(Mehmet Doğan,§§ 57, 58). 

99. Mehmet Doğan kararında Anayasa Mahkemesi, yeniden yargılama yapmakla 
görevli derece mahkemelerinin yükümlülüklerine ve ihlalin sonuçlarını gidermek amacıyla 
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derece mahkemelerince yapılması gerekenlere ilişkin açıklamalarda bulunmuştur. Buna göre 
Anayasa Mahkemesinin tespit edilen ihlalin giderilmesi amacıyla yeniden yargılama 

yapılmasına hükmettiği hallerde, ilgili usul kanunlarında düzenlenen yargılamanın 

yenilenmesi kurumundan farklı olarak yargılamanın yenilenmesi sebebinin varlığının kabulü 
ve önceki kararın kaldırılması hususunda derece mahkemesinin herhangi bir takdir yetkisi 
bulunmamaktadır. Zira ihlal karan verilen hallerde yargılamanın yenilenmesinin gerekliliği 
hususundaki takdir derece mahkemelerine değil ihlalin varlığını tespit eden Anayasa 
Mahkemesine bırakılmıştır. Derece mahkemesi Anayasa Mahkemesinin ihlal kararında 
belirttiği doğrultuda ihlalin sonuçlarını gidermek üzere gereken işlemleri yapmakla 
yükümlüdür (Mehmet Doğan, § 59). 

100. Bu bağlamda derece mahkemesinin öncelikle yapması gereken şey, bir temel 
hak veya özgürlüğü ihlal ettiği veya idari makamlar tarafından bir temel hak veya özgürlüğe 
yönelik olarak gerçekleştirilen ihlali gideremediği tespit edilen önceki kararını kaldırmaktır. 
Derece mahkemesi, kararın kaldırılmasından sonraki aşamada ise Anayasa Mahkemesi 
kararında tespit edilen ihlalin sonuçlarını gidermek için gereken işlemleri yapmak 
durumundadır. Bu çerçevede ihlal, yargılama sırasında gerçekleştirilen usule ilişkin bir 
işlemden veya yerine getirilmeyen usule ilişkin bir eksiklikten kaynaklanıyorsa söz konusu 
usul işleminin hak ihlalini giderecek şekilde yeniden ( veya daha önce hiç yapılmamışsa ilk 
defa) yapılması icap etmektedir. Buna karşılık ihlalin idari işlem veya eylemin kendisinden 
ya da ( derece mahkemesince yapılan veya yapılmayan usul işlemlerinden değil de) derece 
mahkemesi kararının sonucundan kaynaklandığının Anayasa Mahkemesi tarafından tespit 
edildiği hallerde derece mahkemesinin usule dair herhangi bir işlem yapmadan, doğrudan, 
mümkün olduğunca dosya üzerinden önceki kararının aksi yönünde karar vererek ihlalin 
sonuçlarını ortadan kaldırması gerekir (Mehmet Doğan, § 60). 

1 O 1. Başvurucu, ihlalin tespiti ile lehine tazminata karar verilmesi talebinde 
bulunmuştur. 

102. Anayasa Mahkemesi, başvurucu tarafından açılan tam yargı davasında İdare 
Mahkemesince ulaşılan ret sonucunun kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve 
geliştirme hakkının içerdiği güvenceleri koruyacak ve başvurucunun zararlarını tazmin 
edecek şekilde ilgili ve yeterli gerekçeler içermediği gerekçesiyle ihlal sonucuna ulaşmıştır. 
Dolayısıyla somut başvuruda ihlalin mahkeme kararından kaynaklandığı anlaşılmaktadır. 

103. Bu durumda kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkının 
ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar 
bulunmaktadır. Buna göre yapılacak yeniden yargılama ise 6216 sayılı Kanun'un 50. 
maddesinin (2) numaralı fıkrasına göre ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılmasına 

yöneliktir. Bu kapsamda derece mahkemelerince yapılması gereken iş, öncelikle ihlale yol 
açan mahkeme kararının ortadan kaldırılması ve nihayet ihlal sonucuna uygun yeni bir karar 
verilmesinden ibarettir. Bu sebeple kararın bir örneğinin yeniden yargılama yapılmak üzere 
Erzurum 1. İdare Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi gerekir. 

104. Öte yandan başvurucu tarafından tazminat talebinde bulunulmuş olmakla 
birlikte yeniden yargılama yapılmak üzere dosyanın ilgili mahkemesine gönderilmesine karar 
verilmesinin ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeterli bir giderim sağlayacağı 
anlaşıldığından tazminat talebinin reddine karar verilmesi gerekir. 

105. Dosyadaki belgelerden tespit edilen 412,20 TL harçtan oluşan yargılama 

giderinin başvurucuya ödenmesine karar verilmesi gerekir. 
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VI. HÜKÜM 

Açıklanan gerekçelerle; 

A. Kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkının ihlal 
edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA Serdar ÖZGÜLDÜR'ün 
karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA , 

B. Anayasa'nın 17. maddesinde güvence altına alınan kişinin maddi ve manevi 
varlığını koruma ve geliştirme hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE Serdar ÖZGÜLDÜR'ün 
karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA, 

C. Kararın bir örneğinin kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme 
hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere 
Erzurum 1. İdare Mahkemesine (E.2012/882, K.2013/1383) GÖNDERİLMESİNE, 

D. Başvurucunun tazminat talebinin REDDİNE, 

E. 412,20 TL harçtan oluşan yargılama giderinin BAŞVURUCUYA 

ÖDENMESİNE, 

F. Ödemenin, kararın tebliğini takiben başvurucunun Maliye Bakanlığına başvuru 
tarihinden itibaren dört ay içinde yapılmasına, ödemede gecikme olması halinde bu sürenin 
sona erdiği tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için yasal FAİZ UYGULANMASINA, 

G. Kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığına GÖNDERİLMESİNE 19/7/2018 
tarihinde karar verildi. 

Başkan 

Zühtü ARSLAN 

Üye 
Osman Alifeyyaz PAKSÜT 

Üye 
Celal Mümtaz AKINCI 

Başkanvekili 

Engin YILDIRIM 

Üye 
Recep KÖMÜRCÜ 

Üye 
Muammer TOP AL 

Üye 
Serdar ÖZGÜLDÜR 

Üye 
Hicabi DURSUN 

Üye 
M. Emin KUZ 
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Üye 
Hasan Tahsin GÖKCAN 

Üye 
Rıdvan GÜLEÇ 

Üye 
Kadir ÖZKA YA 

Üye 
Yusuf Şevki HAKYEMEZ 
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KARŞIOY GEREKÇESİ 

Bireysel başvuru istemine konu yapılan Erzurum 1. İdare Mahkemesinin 30.12.2013 
tarih ve E.2012/882, K.2013/1383 sayılı kararının incelenmesinde; başvurucunun, davalı 

idarenin görevlendirdiği müdür ve personeli tarafından sürekli taciz (mobbing), bıktırma, 

yıldırma, kişisel güven sarsma vb. gibi maruz kaldığını öne sürdüğü davranışlar nedeniyle 
manevi zarara uğradığından bahisle manevi tazminat isteminde bulunduğu, Mahkemece 
aşağıdaki gerekçe ile davanın reddedildiği anlaşılmaktadır: 

"... Uyuşmazlıkta, davacının kurum müdürü Y.K. tarafından, işyerinde sürekli 
bağırılarak aşağılandığı, tehdit edildiği , saldırgan tutum ve davranışlarda bulunulduğu , sık sık 

ifadesi alınarak sindirilmeye çalışıldığı , BİMER'e yaptığı şikayetlerin dikkate alınmadığı ve 
davacıya Y.K. tarafından işyerinde sürekli mobbing yapıldığı iddialarının Cumhuriyet 
Savcısınca soruşturulması amacıyla davalı ... Valililiğinin ... sayılı kararı ile 4483 sayılı 

Kanun uyarınca soruşturma izni verildiği ve anılan kişinin adli yargı yerince yargılanmasının 
sağlandığı görülmektedir. Bu durumda, idare hukuku ilkelerine göre manevi tazminata 
hükmedilebilmesi için, idarenin hukuka aykırı bir işlemi veya eylemi sonucu ağır bir elem ve 
üzüntünün duyulmuş olması ya da ilgilinin şeref ve onurunun zedelenmiş bulunması veya 
kişinin fizik yapısını zedeleyen, yaşama ve kazanma gücünün azalması sonucunu doğuran 
olayların meydana gelmesi gerekmekte olup, uyuşmazlıkta soruşturma izni verilerek kurum 
müdürü Y.K.nın şahsi davranışlarından dolayı yargılanmasının davalı idarece sağlandığı 
hususu da dikkate alındığında, İdarenin hukuka aykırı bir işlemi veya idareye 
atfedilebilecek ölçüde bir eylem sonucu davacının şeref ve haysiyeti rencide eden bir 
durumun bulunmadığı, bu nedenle idare hukuku ilkelerine göre davalı idarece manevi 
tazminat ödenmesini gerektiren koşulların gerçekleşmediği sonucuna varılmıştır. Öte 
yandan, davacı tarafından kurum müdürü Y.K.nın şahsi davranışlarından dolayı, bir 
başka anlatımla mobbing faaliyetinden dolayı uğranılan bir zarar var ise, bunun 
tazmini amacıyla anılan kişiye karşı adli yargı mercilerine dava açılması mümkün 
bulunmaktadır. Açıklanın nedenlerle, davanın reddine ... " 

Görüldüğü üzere, anılan kararda idare ajanının "görevden ayrılabilir salt kişisel 
kusuru"nun varlığı halinde, bunun adli yargıda açılan bir tazminat davasının konusu 
yapılabileceğine işaret edilmek suretiyle, davanın somutunda davalı idare bakımından bir 
tazmin sorumluluğunun bulunmadığına hükmedilmiştir. 

Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü'nün 1.6.2015 tarih ve E.2015/448, 
K.2015/453 sayılı kararında da bu konuda şu saptamalarda bulunulmuştur: 

" ... Dava, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ... İlköğretim Okulu'nda beden eğitimi 
öğretmeni olarak görev yapan A.D.nin 11.1.2013 tarihinde kendi oğluna hakaret ettiği 

gerekçesiyle, E.A.yı darp etmesi nedeniyle, davacıların uğradığı maddi ve manevi zararın 
davalı idareden tahsiline karar verilmesi istemiyle açılmıştır... Kural olarak, kamu 
görevlisinin görev ve yetkilerini kullandığı sırada doğan zararın giderilmesi istemiyle, görev 
kusurunu kapsayan hizmet kusuru esasına dayanılarak, idari yargıda ve ancak idare aleyhine 
dava açılabilecek; yargı yerince tazminle yükümlü tutulması halinde idare, ilgili yasa 
kurallarının gösterdiği şekil ve şartlara uygun olarak, sorumlu personeline rücu 
edilebilecektir. Ancak, kamu görevlilerine görevleri sırasında gerçekleştirilen işlem ya da 
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eylemler sırasında, ağır kişisel kusur ile hareket edilmiş olması ve bu kusurun hizmet 
kusurundan ayrılabilir nitelikte bulunması durumlarında, hizmet kusuru ve zarara konu olay 
arasındaki illiyet bağı kesileceğinden, kamu görevlisinin yukarıda belirtilen Anayasal ve 
yasal korumadan yararlanması ve kamu görevlisine karşı şahsi kusuruna dayanılarak açılan 
davanın, 2577 sayılı Kanun çerçevesinde idari yargı yerinde görülmesi mümkün 
olmayacaktır. Belirtilen durum karşısında .. . davacının suç teşkil eden eylemlerinin kamu 
görevi sırasında gerçekleşmiş olsa bile kamu hizmetinin bir gereği olarak 
değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, bu itibarla davacının ağır kişisel kusuruna 
dayalı eylemi sonucu idarenin hizmet kusuru ile dava konusu olay arasındaki illiyet 
bağının kesildiği ve bu nedenle davanın haksız fiillere özgü özel hukuk hükümleri 
çerçevesinde adli yargı yerinde görülmesi gerektiği kanaatine ulaşılmıştır. Açıklanan 

nedenlerle, Samsun 1. İdare Mahkemesi'nin başvurusunun kabulü ile Ayancık Asliye Hukuk 
Mahkemesi'nin görevsizlik kararının kaldırılması gerekmiştir. Sonuç: Davanın çözümünde 
ADLİ YARGININ görevli olduğuna ... 11 

Uyuşmazlık Mahkemesi'nin bu karan doğrultusunda verilen Yargıtay Hukuk Genel 
Kumlu'nun 17.1.2018 tarih ve E.2017/4-1433, K.2018/49 sayılı yeni bir kararının gerekçesi 
de konuya açıklık getirici mahiyettedir: 

11 ••• Direnme yolu ile Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık. .. davacının 

mobbing olduğunu iddia ettiği eylem ve işlemlerin davalı kamu görevlisinin hizmet 
kusurundan mı, yoksa kişisel kusurundan mı kaynaklandığı, buradan varılacak sonuca göre 
davalıya husumet yöneltilmesinin mümkün olup olmadığı noktasında toplanmaktadır ... 
Memur veya kamu görevlisinin tamamen kendi iradesi ile kasten ya da kanunlardaki açık 
hükümler dışına çıkarak ve bunlara aykırı olarak suç sayılan eylemiyle verdiği zararlarda 
eylem ile kamu görevinin yürütülmesi arasında objektif bir illiyet bağının varlığından söz 
edilemez. Bu gibi hallerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 13. maddesinin hukuksal 
alanı dışında tutulduğunda şüphe olmamalıdır. Zira, görevden kolayca ayrılabilen ve görev 
dışında kalan kusurlu eylem ile kamu görevi arasındaki bağ kesilerek salt memurun ya da 
kamu görevlisinin kişisel kusuru ile karşı karşıya kalınmaktadır. İşte bu noktada görev kusuru 
ile kişisel kusurun ayrımında, kişisel kusurun alanı ve unsurlarının açık bir biçimde 
saptanması önem taşımaktadır. Bilindiği gibi, görev kusuru, daha çok kamu görevlisinin 
görevinden ayrılamayan kişisel kusuru olarak kendini gösterir. Bu kişisel kusur, görev 
içinde ve dolayısıyla idarenin ajanına yüklediği ödev, yetki ve araçlarla işlenmektedir. Kişisel 
kusurda ise; kamu görevlisinin eyleminde açıkça ve kolayca görevinden ayrılabilen tasarruf 
ve hatalar görülür. Bir başka deyişle, kişisel kusurda idare nam ve hesabına hareket eden bir 
kamu görevlisinin idareye atıf ve izafe olunacak yerde, doğrudan doğruya kendi şahsına isnat 
olunan ve kişisel sorumluluğunu intaç eden hukuka aykırı eylem ve işlemleri belirgindir ve 
burada kamu görevlisi zarar doğurucu eylemini konusal görevin yerine getirilmesi saiki 
ile ancak salt kişisel kusuru ile işlenmiştir. Gerek öğretide gerekse yargısal kararlarda 
personelin kişisel eylem ve davranışları idari eylem ve işlem kabul edilmemiş, kişisel kusura 
dayanan davaların inceleme yerinin adli yargı olduğu, hasmının da kişinin kendisi 
olduğu kabul edilmiştir ... Sonuç olarak, Anayasa'nın 129/5. maddesi ile 657 sayılı Kanun'un 
13/1 maddesi gereğince memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken 

kusurlu eylemleri nedeniyle oluşan zararlardan doğan tazminat davaları, kendilerine rücu 
edilmek kaydıyla ve yasada gösterilen biçim ve koşullara uygun olarak idare aleyhine 
açılabilir. İdare aleyhine böyle bir davanın açılabilmesi, hizmet kusurundan 
kaynaklanmış, idari işlem ve eylem niteliğini yitirmemiş davranışlar ile sınırlıdır. Kamu 
görevlisinin, özellikle haksız eylemlerde, Anayasa ve özel yasalardaki bu güvenceden 
yararlanma olanağı bulunmamaktadır. Tüm bu açıklamalar ve ortaya konulan yasal 
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düzenlemeler ışığında somut olay değerledirildiğinde; davacı, davalının süreklilik gösteren 
yıldırma niteliğindeki eylemleri nedeniyle manevi zarar gördüğü gerekçesi ile manevi 
tazminat isteminde bulunduğundan, davacının istemini dayandırdığı bu maddi 
olgulardan, davalı rektörün göreviyle ilgili bir eylemine değil, salt kişisel kusuruna 
dayanıldığı anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca, davalının görevi dışında kalan kişisel 

kusuruna dayanıldığına ve hizmet kusuru niteliğinde bir eylemi bulunmadığı 

anlaşıldığına göre, hizmetin kamu görevlisi olan davalıya yönetildiği eldeki davanın adli 
yargı yerinde görülerek işin esasının incelenmesine işaret eden ve Hukuk Genel 
Kurulu'nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken önceki 
kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır ... " 

Yukarıda işaret edilen yargı kararları ışığında başvurunun değerlendirilmesinde; 

başvurucunun "mobbing" olarak nitelendirdiği, idari raporlar ile yargısal kararlara (asliye 
ceza mahkemesi ve idare mahkemesi) yansıyan, amiri Y.K.nın fiil ve davranışlarının, haiz 
olduğu kamu göreviyle bağdaşmayan, ondan tamamen ayrılabilir nitelikteki "salt kişisel 
kusur" mahiyetini taşıdığı, bu fiillerinin yargılama merciinin ise idare mahkemeleri değil, 
Erzurum 1. İdare Mahkemesi kararında işaret edildiği üzere adli yargı yerleri olduğu, 
dolayısıyla başvurucunun bu fiiller nedeniyle amiri Y.K. aleyhine adli yargı yerinde dava 
açarak tazminat istemini dile getirmesi gerekirken, bu konuda görevli olmayan idare 
mahkemesi ret kararına dayanarak yapmış olduğu bireysel başvuruda başvuru yollarının 
tüketilmemiş olduğu anlaşılmaktadır. 

Açıklanan nedenlerle, başvurunun başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul 
edilemez olduğuna karar verilmesi gerektiği kanaatinde olduğumdan; çoğunluğun işin esasına 
girerek vererek Anayasa'nın 17 / 1. maddesinin ihlali yolunda verdiği karara katılmıyorum. 

Üye 
Serdar ÖZGÜLDÜR 
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FARKLI GEREKÇE 

1. Başvuru, başvurucunun görev yaptığı Kurumun Müdürü Y.K. ve personeli 
tarafından sürekli olarak yıldırıldığının, kişisel güveninin sarsıldığının, mesleki anlamda zarar 
görmesi için çaba sarf edildiğinin, kısacası kendisine psikolojik taciz uygulandığının 

belirtilmesi suretiyle 15.000 TL manevi tazminat istemiyle İdare Mahkemesinde açılan tam 
yargı davasının reddedilmesi üzerine, psikolojik taciz nedeniyle maddi ve manevi varlığın 
korunması ve geliştirilmesi hakkının ihlal edildiği iddiası ile yapılmış bulunmaktadır. 

2. Başvurucu, özetle, psikolojik tacize uğradığı idari kararlarla sabit olmasına ve 
yargısal makamlara başvurmasına rağmen etkili bir giderim ve koruma imkanından 

yararlandırılmadığını belirterek maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkı ile 
çalışma hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür. 

3. Mahkememizce somut olaya konu olan muamelelerin uygulanış şekli ve 
yöntemi ile özellikle meydana getirdiği fiziksel ve ruhsal etkiler açısından başvurunun 
Anayasa'nın 17. maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında değerlendirilmesi için gerekli olan 
asgari eşiği aştığı söylenemeyeceği değerlendirilerek başvurucunun şikayetlerinin 

Anayasa'nın 17. maddesinin birinci fıkrası kapsamında değerlendirilmesi uygun görülmüş ve 
açıkça dayanaktan yoksun olmadığı ve kabul edilemezliğine karar verilmesini gerektirecek 
başka bir neden de bulunmadığı anlaşılan kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve 
geliştirme hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddiaya dayalı başvurunun kabul edilebilir 
olduğuna karar verilmiştir. Bu görüşe tarafımızca da iştirak edilmiştir. 

4. İşin esasının incelenmesinde ise Mahkememizin sayın çoğunluğunca, olayın 
gelişimine ilişkin süreç belirtildikten sonra, süreç içinde gerçekleşen vakıaların tümü birlikte 
ele alınarak başvurucunun maruz kaldığı işlem ve eylemlerin başvurucunun yaşamına etkisi 
bakımından çekilmez bir ağırlık ve yoğunluk derecesine ulaşıp ulaşmadığı değerlendirilmiş, 
değerlendirme sonucunda başvurucu hakkında uygulanan eylem ve işlemlerin süreklilik arz 
eden boyuta ulaştığı ve mesleki anlamda yıldırma amacı taşıdığı, söz konusu eylem ve 
işlemlerin sağlık sorunları bulunan başvurucunun yaşamına etkisi bakımından çekilmez bir 
ağırlık ve yoğunluk derecesine ulaştığının anlaşıldığı tespiti yapılmış, ardından da belirtilen 
duruma rağmen psikolojik taciz mahiyetindeki davranışların oluşmaması için kamusal 
makamlar tarafından etkili önlemler alınmaması, başvurucunun uğradığı zararların 

giderilmemesi ve yargılamalar sonucunda derece mahkemelerince ulaşılan sonuçların ilgili ve 
yeterli gerekçelerle açıklanmaması nedenleriyle kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve 
geliştirme hakkı kapsamında kamusal makamlarca üstlenilmesi gereken pozitif 
yükümlülüklerin yerine getirilmediği sonucuna ulaşılarak, başvurucunun Anayasa'nın 17. 
maddesinde güvence altına alınan maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkının 
ihlal edildiğine karar verilmiştir. 

5. Olayda bireysel başvuruya konu edilen karar, başvurucu tarafından, Kurum 
Müdürü Y.K. ve personeli tarafından sürekli olarak yıldırıldığının, kişisel güveninin 
sarsıldığının, mesleki anlamda zarar görmesi için çaba sarf edildiğinin, kısacası kendisine 
psikolojik taciz uygulandığının belirtilmesi suretiyle 15.000 TL manevi tazminat istemiyle 
İdare Mahkemesinde açılan tam yargı davasında, İdare Mahkemesince, manevi tazminata 
hükmedilebilmesi için idarenin hukuka aykırı bir işlemi veya eylemi sonucu ağır bir elem ve 
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üzüntünün duyulması, ilgilinin şeref ve onurunun zedelenmesi, yaşama ve kazanma gücünün 
azalması sonucunu doğuran olayların meydana gelmesi gerektiği, olayda Kurum Müdürü 
Y.K. hakkında İdare tarafından soruşturma izni verilerek şahsi davranışlarından dolayı 
yargılanmasının sağlandığı, bu nedenle İdareye atfedilebilecek ölçüde başvurucunun şeref ve 
haysiyetini rencide eden bir durumun bulunmadığı, Kurum Müdürü Y.K. nın şahsi 

davranışlarından kaynaklanan zararlara karşı da adli yargıda tazminat davası açılabileceği 
gerekçeleriyle verilen ret kararıdır. 

6. Görüldüğü üzere, başvuruya konu kararda, başvurucunun psikolojik taciz olarak 
nitelendirip tazminat istemine konu ettiği Kurum Müdürü Y.K. ve personeli tarafından icra 
edilen işlem, tutum ve davranışlar kamu hizmetinin yürütülmesi amacıyla sergilenen idari 
nitelikli işlem, tutum ve davranış olarak değil, kişisel nitelikli eylem ve işlem olarak 
değerlendirilmiş ve ret karan temel olarak bu gerekçe üzerinden oluşturulmuştur. Kararda, 
söz konusu eylem ve işlemlerin başvurucunun maddi ve manevi varlığı üzerinde bir etki 
meydana getirip getirmediği, getirdi ise nasıl ve ne miktarda bir etki meydana getirdiği 
konulan üzerinde durulmamış, bu konularda bir değerlendirme yapılmamıştır. 

7. Dolayısıyla, söz konusu karara karşı yapılan eldeki başvuruda, Anayasa'nın 17. 
maddesinde güvence altına alınan maddi ve manevi varlığı koruma ve geliştirme hakkı 
bağlamında bir ihlal olup olmadığı değerlendirilirken, başvuru konusu kararda varılan sonuç 
ile bu sonuca ulaşılırken dayanılan ret gerekçelerinin dikkate alınması yeterli olup, bunun 
dışında derece Mahkemesince değerlendirilmemiş konuların değerlendirilmesi suretiyle bir 
gerekçe oluşturulmamalıdır. Bir başka söyleyişle, olayda, başvurucunun maruz kaldığı eylem 
ve işlemlerin, kamu hizmetinin yürütülmesi amacıyla sergilenen idari nitelikli işlem, tutum ve 
davranış olduğunun, derece Mahkemesince aksi yöndeki değerlendirme ile başvurucunun 
Anayasa'nın 17. maddesinde güvence altına alınan maddi ve manevi varlığı koruma ve 
geliştirme hakkının ihlaline neden olunduğun belirtilmesiyle yetinilmesi, bu eylem ve 
işlemlerin başvurucunun maddi ve manevi varlığını ne derecede, nasıl ve ne şekilde 

etkilediğinin değerlendirilmesinin derece Mahkemelerine bırakılması gerekir. 

8. Belirtilen nedenlerle ihlal kararının bu gerekçe ile verilmesi gerektiği görüşü ile 
karara sonucu itibarıyla katılıyoruz. 

Üye Üye 
Hicabi DURSUN Kadir ÖZKA YA 

33 



Başvuru Numarası 

Karar Tarihi 
: 2014/7998 
: 19/7/2018 

ÖZEL HA YAT HAKKI VE KAPSAMI KONUSUNDA FARKLI GEREKÇE 

1. Başvuru hakkında Mahkememizce, başvurucuya psikolojik taciz uygulanması 
nedeniyle Anayasanın 1 7 /1. maddesinde düzenlenen maddi ve manevi varlığını koruma ve 
geliştirme hakkının ihlal edildiğine karar verilmiştir. Karardaki ihlal sonucuna katılmakla 
birlikte, incelemenin özel hayata saygı hakkı kapsamında yapılması gerektiği düşüncesiyle 
farklı gerekçeyle oy kullanmış bulunmaktayım. 

2. Bu konudaki görüşümü daha önce Mahkememizin 2014/13327 başvuru 

numaralı dosyasıyla ilgili olarak Resmi Gazetenin 20 Mart 2018-30376 tarih ve sayısında 
yayımlanan farklı gerekçemde dile getirmiştim. Aynca, şeref ve haysiyet hakkı bağlamında 
yapılan diğer bir başvuru bakımından da benzer içerikteki farklı gerekçe (B . no : 18891) 
Resmi Gazetenin 8 Haziran 2018 tarih ve 30445 sayısında yayımlanmıştı. Bu nedenle 
Sözleşmenin 8, Anayasanın 17 ve 20. maddelerinin kapsamı ile Anayasadaki temel haklar 
sistemindeki yerleriyle ilgili açıklamalar bakımından sözü edilen karşı oylara atıf yapmakla 
yetinmekteyim. Burada ise mahkememiz çoğunluğunun kabulü ile farklı düşüncemin 

temeline kısaca değineceğim. 

3. Mahkememiz kararında başvuruya konu vakanın özel hayata saygı hakkı 

kapsamına girdiği, fakat bu hakkın Anayasamızdaki karşılığının 17. maddenin 1. fıkrası 

olduğu kabul edilmiştir (par.75-76) . Başvurucuya yapılan müdahalenin boyutunun daha ağır 
olduğu durumda inceleme elbette özel norm niteliğinde olan 1 7. maddenin 3. fıkrası 

kapsamında değerlendirilmelidir. Fakat konunun 17. maddenin 1. Fıkrası kapsamında 

incelenmesi gerektiğine ilişkin bu yaklaşım, Anayasanın 20. maddesinde düzenlenen özel 
hayata saygı hakkının kapsamını daralttığı gibi, temel kişilik haklarının tümünün kendinden 
neşet ettiği "varlığını koruma ve geliştirme hakkını" içeren 17 / 1. maddedeki genel ve temel 
nitelikli kişilik hakkını özel hayatın spesifik bir alanına hapsetmektedir. 

4. Anayasa Mahkemesi çoğunluğu bu değerlendirmesiyle, Anayasanın 17. 
maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerinin 20. maddenin bir parçası, başka bir ifadeyle 
özel hayata saygı hakkının 1 7. maddede düzenlenen özel biçimi olduğunu kabul etmiş 
olmaktadır. Buna karşın 17. maddede aynca yaşam hakkı (1 ve 4. fıkralar) ve işkence ve 
diğer kötü muamelelere maruz kalmama hakkı (3. fıkra) da düzenlenmiştir. Hatta, aslında 17. 
madde Sözleşmenin 2. ve 3. maddelerindeki yaşama hakkı ve işkence-kötü muamele yasağını 
karşılamak üzere düzenlenmiş ve iki hak arasındaki bağlantıyı kurmak adına oldukça yerinde 
bir ifadeyle birey maddi ve manevi varlığı ve bütünlüğü içerisinde ele alınmıştır. Bu anlamda 
kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkının ve vücut bütünlüğü 
hakkının düzenlenmesinin elbette Anayasanın temel haklar sistemi içerisinde bir yeri 
bulunmaktadır. Fakat Anayasada özel yaşama ilişkin özel düzenlemeler (m. 20, 21, 22, 22) 
bulunduğu sürece, 1 7. maddenin ilk iki fıkrasındaki hükümlerin özel hayata özgülenmesi, 
Anayasanın sistematik yorumuna uygun düşmemektedir. 

5. Diğer taraftan kişinin maddi manevi varlığı ve bütünlüğü üzerindeki hakların 
özel hayatla ilgili olduğunu söylemek, diğer haklarla olan ilgisini yok saymak anlamına 
gelmeyecek midir? Kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkının, 

örneğin din ve vicdan hürriyetiyle, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkıyla, ifade hürriyetiyle, 
bilim ve sanat hürriyetiyle, mülkiyet hakkıyla, hak arama hürriyetiyle, vb. ilgisi yok mudur. 
Hangi temel hakkın kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkıyla ilgisi 
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yoktur? Belirtilen özel hak türlerinden yapılan bireysel başvurularda da başvuru konusunun 
manevi varlık üzerinde yoğunlaştığı hallerde, Anayasanın 24 ila 36. maddelerindeki haklar 
yerine 17. maddenin 1. fıkrası üzerinden mi inceleme yapılmalıdır? Gerçekten, karara hakim 
olan gerekçenin mantıksal sonucu, çoğu durumda başvuruların 1 7. madde kapsamında 

inceleme yapılması fikrine götürmektedir. Diğer haklarda böyle yapılmayıp, özel hayata 
saygı hakkıyla ilgili hususlarda bu şekilde bir ayrım yapılmasının makul bir izahı da 
bulunmamaktadır. 

6. Önceki farklı gerekçelerde de belirtildiği üzere, özel olarak düzenlenen temel 
haklar karşısında Anayasanın 1 7 /1,2. maddesi genel ve ideal bir norm niteliğindedir. Buna 
karşın, bireysel başvurunun içeriğinin vücut bütünlüğü ve maddi ve manevi varlığa ilişkin 
bulunduğu hallerde dahi, konu ilgili temel hak üzerinden incelenmelidir. Anayasanın 17. 
maddesinin ilk iki fıkrası ise bu incelemede ancak yardımcı norm olarak değerlendirilebilir. 
Aksinin yorumlanması, özel olarak düzenlenen temel hakların kapsamını daraltmakta ve 
Anayasal sistematiğe aykırı düşmektedir. Bu başvuruda da konunun Anayasanın 20/1. 
maddesinde düzenlenen özel hayata saygı hakkı kapsamında incelenmesi ve bu yönden ihlal 
kararı verilmesi gerektiği düşüncesindeyim. 

Üye 
Hasan Tahsin GÖKCAN 
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