
 

TARİH : 2 Ağustos 2021 

SAYI    : 45/2021 

KONU : Cavidan SOYKAN’a yönelik mobbing iddiaları hakkında soruşturma açılması talebi 

Sayın Cavidan SOYKAN vekilleri Av. Candan DUMRUL, Av. Hazal AYDIN, Av. Hürmüz BİÇER, 
Av. Ümit BÜYÜKDAĞ, Av. Sinem COŞKUN, Av. Senem DOĞANOĞLU, Av. Nergiz GÖRNAZ, Av. 
Sinem BUN, Av. İlke IŞIK, Av. Dilan Coşkun KARAYAZGAN, Av. Elif Ceylan ÖZSOY, Av. Şerife 
Ceren UYSAL, 

1. 16 Temmuz 2021 tarihinde mobbingcalisma@gmail.com adresinden eposta ile göndermiş 
olduğunuz 26 sayfalık dilekçenizle 2017 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi’nden KHK ile ihraç edilen Cavidan SOYKAN’ın kendisi ile aynı fakültede birlikte 
çalışZğı Kerem ALTIPARMAK’ın mobbingine uğradığı iddialarına dair Türkiye İnsan Hakları 
Vak_’nın (TİHV) amaçları yönünden soruşturma açılmasını ve Cavidan Soykan’ın onarım 
hakkı kapsamında bir dizi önlem alınmasını talep etmişbniz. 

2. Daha önceki yazılarımızda da vurguladığımız gibi, insan hakları kurumları dahil pek çok 
çalışma ve mücadele ortamında yaşanma olasılığı bulunan mobbing gibi bir hak ihlali 
iddiasının, iddiaya konu olan kişi veya kişilerin polibk tavrı, toplumsal faydası, yetenek ve 
becerileri, pozisyonu, ilişki ağları ne olursa olsun tarafsız ve şeffaf bir biçimde 
soruşturulması ve hakikabn tüm boyutları ile açığa çıkarılması TİHV için her bakımdan 
büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle Kurumumuz bünyesinde hazırlamakta 
olduğumuz “Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddete Karşı Önlem ve Destek Komisyonu 
Yönergesi” de dahil olmak üzere TİHV olarak mobbinge karşı ilkesel duruşumuzu 
somutlaşZracak bir dizi çalışma yürütmekteyiz. 

3. TİHV Yönebm Kurulu 22 Temmuz 2021 tarihinde dilekçenizi görüşmek üzere tek gündemli 
olarak toplanmışZr. Yönebm Kurulumuzun değerlendirmeleri sonucunda: 

a. İHD Merkezi Kadın Komisyonu’nun aynı konuyla ilgili bir araşZrma sürecini halihazırda 
ve res’en başlatmış olduğu ve süreci İHD'nin Cinsiyetçi, Baskıcı Davranışların ve 
Mobbingin Önlenmesine Dair Polibka Belgesi çerçevesinde sürdürdüğü, 

b. vakıf senedi uyarınca İHD’nin zaten TİHV Yönebm Kurulu’nda temsil edildiği, 

c. aynı şikayetle ilgili olarak birden fazla kurumun inceleme yapması halinde tarafların 
travmabk süreçleri tekrar tekrar anlatmak zorunda kalacakları ve bu durumun 
travmabk etkileri yeniden tebkleme riski taşıdığı gözönüne alınarak; 
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d. TİHV’in şikayebnizle ilgili ayrı bir süreç başlatması yerine, İHD Merkezi Kadın 
Komisyonu tara_ndan yürütülen çalışmanın izlenmesi ve desteklenmesi oybirliğiyle 
kararlaşZrılmışZr. Bu süreçte yürütülen çalışmaların seyri ve işleyişi TİHV tara_ndan 
yakından takip edilecek, çalışmalara Komisyon’un talebi doğrultusunda destek 
verilecekbr. 

4. Şikayebnizle ilgili olarak İHD Merkezi Kadın Komisyonu’nun varacağı sonuç ve yapacağı 
önerilere, hakikabn ortaya konulması, ayrımcılığın önlenmesi, adalebn sağlanması ve 
onarıcı süreçlerin desteklenmesini önceleyen bir yaklaşımla saygı gösterilecekbr. 

5. Bu süreçte Yönebm Kurulu üyemiz Nilgün Toker’e, TİHV Akademi bünyesindeki çalışma 
arkadaşlarımıza ve aynı zamanda TİHV’e yönelik olarak (çok sınırlı sayıda da olsa) bazı 
sosyal medya hesaplarından “karalayıcı” paylaşımlar yapıldığını üzülerek izliyoruz. Bileşeni 
olduğumuz insan hakları harekebnin bugüne değin ürenği ortak değerlere saygı gereği ve 
müvekkilinizin beyanı üzerine İHD tara_ndan başlaZlan sürecin sağlıklı biçimde 
yürütülebilmesi için üzerimize düşen özen yükümlülüğü çerçevesinde, söz konusu 
paylaşımlara kurumsal olarak yanıt vermekten şimdiye kadar imbna enğimizi belirtmek 
isteriz. 

Gereği için bilgilerinize sunarız. 

Saygılarımızla, 

Coşkun Üsterci 

TİHV Genel Sekreteri 
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