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I. BAŞVURUNUN KONUSU 

1. Covid-19 tedavisi gördüğü özel hastane tarafından tahsil edilen meblağın yasal faizi ile ödenmesi talebine 

ilişkindir. 

II. İLGİLİ MEVZUAT 

2. 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu'nun "Amaç ve kapsam başlıklı 1'inci 

maddesinde: "Bu Kanunun amacı; insan onurunu temel alarak insan haklarının korunması ve 

geliştirilmesi, kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınması, hukuken tanınmış hak ve 

hürriyetlerden yararlanmada ayrımcılığın önlenmesi ile bu ilkeler doğrultusunda faaliyet göstermek, 

işkence ve kötü muamele ile etkin mücadele etmek ve bu konuda ulusal önleme mekanizması görevini 

yerine getirmek üzere Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun kurulması, teşkilat, görev ve 

yetkilerine ilişkin esasların düzenlenmesidir." denmektedir. 

3. Aynı Kanun'un "Eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı" başlıklı 3'üncü maddesinde ayrımcılık yasağı: "(1) 

Herkes, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada eşittir. (2) Bu Kanun kapsamında cinsiyet, 

ırk, renk, dil, din, inanç, mezhep, felsefi ve siyasi görüş, etnik köken, servet, doğum, medeni hal, sağlık 

durumu, engellilik ve yaş temellerine dayalı ayrımcılık yasaktır." şeklinde hükme bağlanmıştır. 

4. Mezkur Kanun'un 9'uncu maddesinde: " f) İnsan hakları ihlallerini resen incelemek, araştırmak, 

karara bağlamak ve sonuçlarını takip etmek; g) Ayrımcılık yasağı ihlallerini resen veya başvuru üzerine 

incelemek, araştırmak, karara bağlamak ve sonuçlarını takip etmek; (...) i) Özgürlüğünden mahrum 

bırakılan ya da koruma altına alınan kişilerin ulusal önleme mekanizması kapsamındaki başvurularını 

incelemek, araştırmak, karara bağlamak ve sonuçlarını takip etmek" Kurumun görevleri arasında 

sayılmıştır. 

5. Mezkur Kanun'un "Başvurular" başlıklı 17'nci maddesinde: "(1) Ayrımcılık yasağı ihlalinden zarar 

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

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

düzenlenir." hükmü yer almaktadır. 

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

Yönetmelik'in "Ön incelemenin yapılması" başlıklı 48'inci maddesi: "(1) Kuruma yapılan başvurular, inceleme 
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ve araştırmaya geçilmeden önce ön incelemeye tabi tutulur ve sonucunda; a) Kurumun görev alanına girip 

girmediği, (...) yönlerinden incelenir. ” hükmünü içermektedir. 

7. Mezkur Yönetmelik'in "Gerekçeli kabul edilmezlik kararı" başlıklı 67'nci maddesi: "(1) Ön inceleme 

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

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

açısından incelenebilirliğin esasla birlikte incelenmesi kararlaştırılan başvurulara ilişkin esas inceleme ve 

araştırma aşamasında söz konusu koşulları taşımayan başvurularla ilgili gerekçeli kabul edilmezlik 

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

incelenmesi ve araştırılması kararlaştırılan başvuruların 48'inci maddede belirtilen gerekçeli koşulları 

taşımadığının anlaşılması halinde de bu başvurularla ilgili gerekçeli kabul edilmezlik kararı 

verilir." şeklindedir. 

III. DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE 

8. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun amacı, insan onurunu temel alarak insan haklarının 

korunması, geliştirilmesi, kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınması, hukuken tanınmış hak ve 

hürriyetlerden yararlanmada ayrımcılığın önlenmesi ile bu ilkeler doğrultusunda faaliyet göstermek, işkence ve 

kötü muameleyle etkin mücadele etmektir. 

9. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu'nun 9'uncu maddesinde; insan hakları ihlallerini resen 

incelemek, araştırmak, karara bağlamak ve sonuçlarını takip etmek, ayrımcılık yasağı ihlallerini resen veya 

başvuru üzerine incelemek, araştırmak, karara bağlamak ve sonuçlarını takip etmek, özgürlüğünden mahrum 

bırakılan ya da koruma altına alınan kişilerin ulusal önleme mekanizması kapsamındaki başvurularını incelemek, 

araştırmak, karara bağlamak ve sonuçlarını takip etmek Kurumun görevleri arasında sayılmıştır. 

10. Başvuran adına müvekkili tarafından yapılan başvuruda, başvuranın 30.03.2020 tarihinde Covid-19 

şüphesi ile … Hastanesine başvurduğunu, yapılan PCR testi sonucunun pozitif çıkması üzerine tedavisinin adı 

geçen Hastanede yatarak yapıldığını, Hastane tarafından tedavi masraflarının … tarafından karşılanacağının 

söylenmesine rağmen 31.037,19 TL tutarındaki tedavi masrafının 8.04.2020 tarihli fatura ile başvurandan tahsil 

edildiğini, aynı dönemde dünürünün de Covid-19 nedeniyle aynı Hastanede tedavi gördüğünü, dünüründen 

tahsil edilen tedavi masraflarının … yaptığı başvuru üzerine dünürüne iade edildiğini, kendisinin de … tedavi 

masrafının iadesi için başvurmasına rağmen iadenin yapılmadığını ve bu durumun eşitlik ilkesine aykırı 

olduğunu iddia etmekte, … tarihli ve … sayılı Resmi Gazetede yayınlanan … gereğince pandemi süresince 

pandemi olgularının tanı ve tedavilerinin … tarafından karşılanacağına dair hüküm getirildiğini belirtmekte ve … 

Hastanesi tarafından Covid-19 tedavisi için kendisinden tahsil edilen 31.037,19 TL'nin yasal faizi ile birlikte 

tarafına iadesini talep etmektedir. 

11. Başvuranın, … Hastanesi tarafından kendisinden tahsil edilen Covid-19 tedavi ücretinin yasal faizi ile 

birlikte tarafına iadesine ilişkin talebi ile ilgili olarak adli yargıda dava yoluna başvurabileceği, başvurunun 6701 

sayılı Kanun'un 9'uncu maddesinde Kurumun başvuru incelemesi yapacağı alanlar olarak belirtilen 

ayrımcılık yasağı ve ulusal önleme mekanizması kapsamında değerlendirilemeyeceği görülmektedir. 

12. Başvuranın iddiaları ve talebi yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ile birlikte incelendiğinde Türkiye 

İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 

48'inci maddesine göre Kurumun görev alanına girmeyen başvurunun inceleme şartlarını taşımadığı ve bu nedenle 

kabul edilmez olduğu kanaatine varılmıştır. 
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IV. KARAR 

1. Başvurunun KABUL EDİLMEZ OLDUĞUNA, 

2. Kararın başvurana tebliğine ve KAMUOYUNA DUYURULMASINA, 

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

09.02.2022 tarihinde, OY BİRLİĞİYLE, karar verildi. 
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