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DAVACI : TÜRKAN AYDOĞMUŞ
VEKİLİ : AV. SONGÜL BEYDİLLİ-UETS[16742-47585-35979]

DAVALI : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 
VEKİLİ : AV. ALPTEKİN BURAK BOYDAK -Aynı Yerde-

DAVANIN ÖZETİ : İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Müdürlüğü Anesteziyoloji 
ve Reanimasyon Ana Bilim Dalında sorumlu hemşire olarak görev yapan davacı tarafından, amiri  
konumundaki anestezi doktoru H.Ö.U. tarafından kendisine aşağılayıcı, mesleki ve kişisel onurunu 
zedeleyici davranışlar gösterildiğinden ve sistemli olarak psikolojik tacize uğradığı, H.Ö.U.nun 
psikolojik tacizine idare tarafından göz yumulduğu, H.Ö.U. hakkında herhangi bir yaptırım 
uygulanmadığı, kendisiyle birlikte diğer çalışanların ve H.Ö.U.nun şikâyet dilekçeleri birleştirilerek 
bir soruşturma açıldığı fakat bu soruşturmanın da sürüncemede bırakıldığı ileri sürülerek 10.000.-TL 
manevi tazminatın 2015/Nisan ayından itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesi 
istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Dava konusu olayın soruşturulması için  görevlendirilen İş Hukuku 
Profesörü G.A. tarafından hazırlanan raporda, olayın mobbing seviyesinde olmasa dahi kişilik 
haklarına hakaret olduğu ve ceza soruşturması açılması gerektiğinin belirtildiği, uyuşmazlıkta 
idarenin herhangi bir kusurunun bulunmadığı dolayısıyla dava konusu olayda tazminat koşullarının 
oluşmadığı belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır. 

TÜRK  MİLLETİ  ADINA

Karar veren İstanbul 7. İdare Mahkemesi Hakimimliğin'nce, dava dosyası incelendi, işin 
gereği düşünüldü:

Dava, İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Müdürlüğü Anesteziyoloji ve Reanimasyon 
Ana Bilim Dalında sorumlu hemşire olarak görev yapan davacı tarafından, amiri  konumundaki 
anestezi doktoru H.Ö.U. tarafından kendisine aşağılayıcı, mesleki ve kişisel onurunu zedeleyici 
davranışlar gösterildiğinden ve sistemli olarak psikolojik tacize uğradığı, H.Ö.U.nun psikolojik 
tacizine idare tarafından göz yumulduğu, H.Ö.U. hakkında herhangi bir yaptırım uygulanmadığı, 
kendisiyle birlikte diğer çalışanların ve H.Ö.U.nun şikâyet dilekçeleri birleştirilerek bir soruşturma 
açıldığı fakat bu soruşturmanın da sürüncemede bırakıldığı ileri sürülerek 10.000.-TL manevi 
tazminatın 2015/Nisan ayından itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle açılmıştır.

 Anayasasının 125. maddesinin son fıkrasında, idarelerin kendi eylem ve işlemlerinden doğan 
zararları ödemekle yükümlü oldukları kurala bağlanmıştır.

Anayasanın 12. maddesinde; herkesin, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, 
vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahip olduğu, 17.maddesinde; herkesin, yaşama, maddi ve 
manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahip olduğu, 56. maddesinde; Devletin, herkesin 
hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak olduğu kurala bağlanmıştır.

Manevi zarar, kişinin fizik yapısını zedeleyen, yaşama gücünü azaltan olaylar nedeniyle 
duyulan acıyı, ıstırabı veya kişilik haklarının zedelenmesi nedeniyle şeref ve haysiyetin rencide 
edilmesini ifade ettiği gibi; günlük yaşamı zorlaştıran belli ağırlıktaki her türlü üzüntü ve sıkıntıyı da 
kapsamaktadır. Ancak kişinin kendi tutum ve davranışları nedeniyle duyduğu üzüntü ve acı nedeniyle 
idarece tazmini gereken manevi zararın doğduğundan söz edilemeyeceği de açıktır.
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Manevi tazminat, patrimuanda (gelirinde, mülkünde) meydana gelen bir eksilmeyi 
karşılamaya yönelik bir tazmin aracı değil, tatmin aracıdır. Olay nedeniyle duyulan elem ve ızdırabı 
kısmen de olsa hafifletmeyi amaçlar.

Dava dosyasının incelenmesinden;  İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Müdürlüğü 
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalında sorumlu hemşire olarak görev yapan davacının, 
amiri konumundaki anestezi doktoru H.Ö.U. tarafından kendisine aşağılayıcı, mesleki ve kişisel 
onurunu zedeleyici davranışlar gösterildiğinden ve sistemli olarak psikolojik tacize uğradığından 
bahisle İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Müdürlüğüne 08.09.2015 tarihinde şikâyet 
dilekçesi verdiği, dilekçede, H.Ö.U.nun kendisine "Sen bir şey bilmiyorsun, seninle çalışmak 
istemiyorum. Seni buradan göndereceğim." gibi sözler sarf ettiğini, 08.09.2015 tarihinde gerçekleşen 
ameliyatta kabloların arızalanması sebebiyle "Kabloların özellikle bozuklarını koyuyorsunuz." 
diyerek kendisini ameliyathaneden kovduğunu belirtiği,  H.Ö.U. tarafından sürekli kendisine ve 
ekibine yönelik onur kırıcı ve hakaret içerikli söylemlerde bulunulduğunu belirten davacı, bu 
durumun daha önce de sözlü olarak iletildiğini ifade ederek idareden gereğinin yapılmasını talep 
ettiği, davacının şikâyet dilekçesini verdiği tarihten bir gün önce 07.09.2015 tarihinde, H.Ö.U.nun 
davacı ve N.A. isimli hemşire hakkındaki şikâyet dilekçesine istinaden idare tarafından konuyu 
soruşturmak üzere C.E.Y. soruşturmacı olarak görevlendirildiği, H.Ö.U. şikâyet dilekçesinde; 
davacının ve N.A.nın görevlerini yerine getirirken önemli hatalar yaptıklarını ve bıkkınlık 
göserdiklerini ayrıca kendisine hakaret ettiklerini belirterek bu kişilerin başka birimlerde 
görevlendirilmesini talep ettiği, soruşturmacı olarak görevlendirilen C.E.Y. ilgililerin ifadelerine 
başvurmuş fakat sonuca ilişkin bir değerlendirme yapmayıp ilgililerle aynı ortamda çalışıyor olması 
nedeniyle sağlıklı yorum ve kanaatte bulunamayacağını belirterek görevin başkasına verilmesini 
06.01.2016 tarihinde idareden talep ettiği, İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı 
Başkanlığınca davacı hakkında 01.12.2015 tarihli tıbbi belgeleme ve bilimsel değerlendirme raporu 
düzenlenmiş olup ayrıntılı ruhsal değerlendirme sonrasında davacıya somatik yakınmalı major 
depresif bozukluk tanısı konulduğu, konulan tanının davacının işyerinde yaşadığı olaylarla uyumlu 
olduğu ancak olayın işyerinin sosyal çalışmacılar tarafından incelenmesi sonrasında bütün olarak 
değerlendirilebileceği belirtildiği, davacı bu rapordan sonra 29.10.2016 tarihinde yeni bir dilekçe 
vermiş olup hakkında düzenlenen tıbbi belgeleme ve bilimsel değerlendirme raporuna değinerek 
08.09.2015 tarihli dilekçesinde bahsettiği hususların artarak devam ettiğini bildirdiği, ayrıca davacı 
17.12.2015 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak H.Ö.U. hakkında, eziyet etme ve 
görevi kötüye kullanma suçlarından şikâyetçi olduğu, Başsavcılık tarafından 28.12.2015 tarihinde 
görevsizlik kararı verilerek evrakın gereği için soruşturma izni vermeye idareye gönderilmesine karar 
veridiği, idarenin 03.02.2016 tarihli yazısıyla Başsavcılık kararına ve C.E.Y.nin 06.01.2016 tarihli 
dilekçesine değinilerek soruşturmacı olarak G.A.'nın görevlendirildiği, G.A. tarafından hazırlanan 
raporda, H.Ö.U.nun personele yönelik aşağılayıcı tutum ve davranışlarda bulunduğuna ilişkin tanık 
beyanları dikkate alınarak lüzumu muhakeme kararı verilmesinin uygun olacağı kanaatine 
ulaşıldığının belirtildiği, tanık beyanlarında özet olarak H.Ö.U.nun sürekli huzursuz bir ortama sebep 
olduğu, bundan ötürü bazı çalışanların ağladığı, "ahlaksız, terbiyesiz, salak, aptal, geri zekalı" gibi 
ifadeler kullandığı vurgulandığı, raporda H.Ö.U.nun eleştiri sınırlarını aşan aşağılayıcı sözler 
kullandığı, bu tip davranışların süreklilik arz etmesi hâlinde psikolojik tacizden söz edilebileceği gibi 
süreklilik arz etmese dahi kişilik haklarına aykırılığın mevcut olduğundan söz edilmesi gerektiğinin 
belirtildiği, yaşanan tüm bu olaylar neticesinde davacının, psikolojik tacize uğradığını ileri sürerek 
kendisine 10.000-TL manevi tazminat ödenmesini idareden talep etmesi üzerine idare tarafından 
14.03.2016 tarihli tutanakla sulh olmanın mümkün olmadığı davacıya tebliğ edildiği, bunun üzerine 
davacı, H.Ö.U.nun psikolojik tacizine idare tarafından göz yumulduğunu, H.Ö.U. hakkında herhangi 
bir yaptırım uygulanmadığını, kendisiyle birlikte diğer çalışanların ve H.Ö.U.nun şikâyet dilekçeleri 
birleştirilerek bir soruşturma açıldığını fakat bu soruşturmanın da sürüncemede bırakıldığını ileri 
sürerek 10.000.-TL manevi tazminatın 2015/Nisan ayından itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte 
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ödenmesi istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Uyuşmazlığın çözümü bakımından "mobbing" kavramının kapsamı, hangi durumların 

mobbing olarak değerlendirilebileceği ve etkileri üzerinde kısaca durulması  önem taşımaktadır. 
Konuya ilişkin bazı bilimsel çalışmalara bakıldığında, basit anlatımıyla, mobbing;  bir veya 

birkaç kişinin bir diğer kişiye uyguladığı, düşmanca ve ahlaka, etiğe aykırı yöntemlerle uygulanan 
sistematik psikolojik bir baskı olarak ifade edilebilir. 

 Aslında mobbing kelimesinin anlatmak istediği şey; iş yerindeki duygusal taciz, psikolojik 
şiddet, dışlama, aşağılama, rahatsız etme, çalışma motivasyonunu, özgüvenini kırma ve mutsuz 
etmedir. 

Mobbing; mesleki yeterliliğin sorgulanması, kişiye güvenilmediğinin hissettirilmesi, kasten 
verilen süre içinde bitirilemeyecek görevler verilmesi, kişiden bilgi saklanması, kişinin görmezden 
gelinmesi, gruptan izole edilmesi, yetkilerinin azaltılması gibi durumlar şeklinde kendisini 
gösterebilir. Bunun dışında, kişi aniden yetersizmiş gibi gösterilebilir, daha önce sorun olmayan 
küçük hatalar çok büyük hatalarmış gibi gösterilebilir ve kişiyi utandırma eylemleri yapılabilir, 
sonuçta kişi istifa etmeye mecbur edilebilir. 

Mobbing’e maruz kalan bir kişinin; mesleki bütünlük ve benlik duygusunun zedelenebileceği, 
paranoyaya ve kafa karışıklığı yaşayabileceği, güven duygusunu yitirebileceği, toplumdan 
soyutlanabileceği, huzursuzluk, korku, utanç, öfke ve endişe duygularının yanında ağlama, uyku 
bozuklukları, depresyon, yüksek tansiyon, panik  atak, kalp krizine kadar giden sağlık sorunları ve 
travma sonrası stres bozukluğunu  yoğun  bir şekilde yaşayabileceği olasıdır. 

Diğer yandan, mobbing uygulamalarını ispat  etmenin çok zor olduğu kabulüyle mobbinge 
karine teşkil edebilecek delillere dayanılarak yargılama yapılmasını benimsemek zorunludur. 

Dosyadaki mevcut delil durumu itibariyle uyuşmazlıkta, H.Ö.U.nun davacıya yönelik ifade ve 
davranışlarının -davacının muhtelif zamanlarda idareye verdiği şikâyet dilekçeleri, başsavcılığa 
ilettiği şikâyet dilekçesi, başvurucu hakkında düzenlenen tıbbi belgeleme ve bilimsel değerlendirme 
raporu ve G.A. tarafından hazırlanan rapor ile devam eden sürecin uzunluğu dikkate alındığında- 
süreklilik arz ettiği ve başvurucunun yaşamına etkisi bakımından çekilmez bir ağırlık ve yoğunluk 
derecesine ulaştığı, olayda davacı tarafından ileri sürülen şikâyetler doğrultusunda etkili bir idari 
soruşturmanın yapılmadığı ve psikolojik taciz uyguladığı ileri sürülen H.Ö.U.nun bahse konu 
davranışlarının tekrarlanmaması için önlemler alınması konusunda idare tarafından gereken özenin 
gösterilmediği, zira başvurucunun 08.09.2015 tarihli ilk şikâyet dilekçesinden hareketle değil 
H.Ö.U.nun başvurucu ve N.A. hakkındaki şikâyet dilekçesinden hareketle 07.09.2015 tarihinde idare 
tarafından C.E.Y. soruşturmacı olarak görevlendirildiği,  akabinde Başsavcılığın verdiği görevsizlik 
kararı ve C.E.Y.nin yürüttüğü soruşturmayı sonuçlandıramayacağına yönelik beyanı neticesinde 
G.A.nın soruşturmacı olarak görevlendirildiği, nitekim G.A.nın hazırladığı raporda da lüzumu 
muhakeme kararı verilmesinin uygun olduğu kanaati belirtilmiş, herhangi bir disiplin yaptırımı 
öngörülmediği  hususları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, somut olayda idare tarafından 
sonuçlanmış bir disiplin soruşturması yürütülmediği,  bu tür davranışların oluşmaması ya da telafi 
edilmesi amacıyla etkili önlemlerinin yeterince alınmadığı, dolayısıyla yaşanan olay silsilesinde 
davacının duygusal durumunu olumsuz etkilediğinin kabulüyle manevi yönden uğradığı zararının 
davalı idarece tazmin edilmesi gerekmektedir. 

Manevi tazminat miktarına gelince; 
Davalı idarenin, idari eylemleri kapsamında manevi olarak zarar gören davacının, insanlık 

onurunun tatmin edilmesi ve üzüntülerini kısmen de olsa giderilmesi gerektiği yolundaki olgu ile 
sebepsiz zenginleşmesine yol açmayacak bir denge çerçevesinde, günün koşullarına uygun bulunan 
takdiren 10.000-TL manevi tazminat tutarının davalı idareye başvuru tarihi olan 19.01.2016 
tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte davalı idarece davacıya ödenmesi benimsenmiştir. 
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HÜKÜM: Açıklanan nedenlerle;
1-Davacının maddi tazminat talebinin kabulü ile 10.000-TL maddi tazminatın başvuru tarihi 

olan 19.01.2016 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı idarece davacıya 
ödenmesine,

2-Aşağıda dökümü yapılan toplam 624,3?0-TL yargılama giderinin davalı idareden alınarak 
davacıya verilmesine, 

3-Davalı idare 492 Sayılı Harçlar Kanunu'nun 13/j maddesi ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim 
Kanunu'nun 56/1-b maddesi uyarınca harçtan muaf olan davalı idareden harç tahsiline yer 
olmadığına,

4-Davacı tarafından yatırılan 170,78-TL nispi karar harcından 29,20-TL maktu karar harcının 
mahsubu ile fazladan ödenmiş olan. 141,58?-TL harcın ilgili Vergi Dairesi Müdürlüğü'nce davacıya 
iadesine,

5- Karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca, kabul edilen 
maddi tazminat miktarı üzerinden hesaplanan 2.550,00-TL nispi vekalet ücretinin davalı idareden 
alınarak davacıya verilmesine,

6-Artan posta ücreti avanslarının kararın kesinleşmesinden sonra ilgili taraflara iadesine,
Kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde İstanbul Bölge İdare 

Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere, 29/04/2022 tarihinde  karar verildi.

  HAKİM
BEKİR OZAN KÖREZ

191967
 

YARGILAMA GİDERLERİ                         :
Başvurma Harcı                    :          29,20-TL
Karar Harcı                           :           29,20-TL
Vekalet Harcı                        :             9,50-TL
Anayasa Mahkemesi 
Bireysel Başvuru Harcı         :         294,70-TL
Posta Gideri                           :         119,00-TL
TOPLAM                              :        481,60-TL

İSTİNAF YARGILAMA GİDERLERİ          :
İstinaf Başvurma Harcı           :         85,70-TL
Posta Gideri                             :         57,00-TL
TOPLAM                                :       142,70-TL


