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I. BAŞVURUNUN KONUSU 

1. Tanık olarak dahil olunan disiplin soruşturması sonucunda maruz kalınan ayrımcı muamelenin sona 

erdirilmesi ve maddi kaybın giderilmesi talebine ilişkindir. 

II. BAŞVURANIN İDDİA VE TALEPLERİ 

2. Başvuran dilekçesinde, İzmir … Başmüdürlüğünde muhasebe memuru olarak görev yaptığı dönemde 

aynı yerde çalışan E.S'ın yetkili sendika başkanı M.Z'i CİMER'e şikâyet etmesi üzerine soruşturma 

açıldığını, soruşturma kapsamında ifadesinin alınmasının ardından E.S'ın kendisini tehdit etmeye başladığını, 

konuyu şefiyle, müdürüyle ve soruşturma müfettişiyle paylaştığını, soruşturma sonucunda E.S'ın il dışına 

gönderildiğini, M.Z'in bir başka merkeze naklinin gerçekleştiğini, soruşturmada yalnız ifade veren olarak 

bulunmasına rağmen kendisinin de merkez müdürlüğüne sürgün edildiğini, kararın gerekçesini öğrenmek 

için dilekçeyle Kuruma başvurduğunu ancak olumsuz yanıt aldığını, bunun üzerine kararın iptali için … İdare 

Mahkemesine başvurduğunu, M.Z'in istediği bir merkezde görevlendirildiğini, ancak kendisine merkez seçme 

şansı sunulmadığını, başmüdürlükte görev yaparken servis kullanma şansı olduğunu, ancak şu anda servise 

ulaşmak için toplu taşıma kullanması gerektiğini, M.Z'e yol ücreti verilirken kendisine yol ücreti de 

verilmediğini, tüm bunların yanı sıra Kurumda çalışan diğer personele kurumlar arası geçici görevlendirme 

sürecinde zorluk çıkarılmadığını ancak kendisinin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında geçici görevli olarak 

çalışma şansı bulunmasına rağmen Başkanlık tarafından Kuruma yazılan resmi yazının sürüncemede bırakıldığını 

iddia etmekte ve disiplin soruşturmasının usul ve şekil yönlerinden incelenmesini, kurumlar arası geçici 

görevlendirme yazısının zorluk çıkarılmadan imzalanmasını ve bu zamana kadar ödediği yol ücretlerinin tarafına 

ödenmesini talep etmektedir. 

III. İLGİLİ MEVZUAT 

3. 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 muameleyle etkin mücadele etmek ve bu konuda ulusal önleme mekanizması görevini 

yerine getirmek üzere Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun kurulması, teşkilat, görev ve 
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yetkilerine ilişkin esasların düzenlenmesidir.” ifadesine yer verilmiştir. 

4. 6701 sayılı 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 hâl, sağlık durumu, engellilik ve yaş temellerine dayalı ayrımcılık yasaktır.” şeklinde hükme 

bağlanmıştır. 

5. Mezkûr Kanun’un “Kurumun görevleri” başlıklı 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) 

bendinde: “Ayrımcılık yasağı ihlallerini resen veya başvuru üzerine incelemek, araştırmak, karara 

bağlamak ve sonuçlarını takip etmek” Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun görevleri arasında 

sayılmıştır. 

6. Mezkûr Kanun’un “Başvurular” başlıklı 17’nci maddesinde: “(1) Ayrımcılık yasağı ihlalinden zarar 

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

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

düzenlenir.” hükmü yer almaktadır. 

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

Yönetmelik’in “Başvurunun konusu” başlıklı 31’inci maddesine göre: “Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik 

Kurumu Kanunu kapsamında cinsiyet, ırk, renk, din, dil, inanç, mezhep, felsefi ve siyasi görüş, etnik 

köken, servet, doğum, medeni hal, sağlık durumu, engellilik ve yaş temellerine dayalı ayrımcılık yasağı 

ihlalleri başvurunun konusunu oluşturur.” 

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

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

Kurumun görev alanına girip girmediği, (…) yönlerinden incelenir.” hükmünü içermektedir. 

9. Mezkûr Yönetmelik’in “Gerekçeli kabul edilmezlik kararı” başlıklı 67’nci maddesi: “(1) Ön inceleme 

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

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

açısından incelenebilirliğin esasla birlikte incelenmesi kararlaştırılan başvurulara ilişkin esas inceleme ve 

araştırma aşamasında söz konusu koşulları taşımayan başvurularla ilgili gerekçeli kabul edilmezlik 

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

incelenmesi ve araştırılması kararlaştırılan başvuruların 48’inci maddede belirtilen gerekli koşulları 

taşımadığının anlaşılması halinde de bu başvurularla ilgili gerekçeli kabul edilmezlik kararı 

verilir.” şeklindedir. 

IV. DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE 

10. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun amacı; insan onurunu temel alarak insan haklarının 

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

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

kötü muameleyle etkin mücadele etmektir. 

11. 6701 sayılı Kanun’un 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. 

12. Başvuran, çalıştığı kurumda yürütülen disiplin soruşturması kapsamındaki soruşturmada yalnızca ifade 

veren olarak bulunmasına rağmen merkez müdürlüğüne sürgün edildiğini, diğer personelin geçici görevlendirme 
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yazıları imzalanırken kendisinin geçici görevlendirmeyle başka bir kurumda çalışmasının engellendiğini, bu süreçte 

maddi kayba uğradığını iddia ederek yürütülen disiplin soruşturmasının incelenmesini, geçici görevlendirme 

yazısının onaylanmasını ve maddi kayıplarının giderilmesini talep etmektedir. 

13. 6701 sayılı Kanun'da, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, mezhep, felsefi ve siyasi görüş, etnik köken, 

servet, doğum, medeni hal, sağlık durumu, engellilik ve yaş temellerine dayalı ayrımcılığın yasak olduğu 

düzenlenmiştir. Anılan temeller dışında bir temele dayanılarak veya herhangi bir temele dayanılmaksızın ayrımcılık 

iddiasında bulunulan haller, Kanun kapsamı dışında kalmaktadır. 

14. Yukarıda açıklanan gerekçeler ve anılan mevzuat ile birlikte incelendiğinde, başvuranın farklı meslek 

gruplarına yönelik farklı tayin uygulamalarının yapıldığı iddiasının Kanun'da yer alan ayrımcılık temellerine 

dayandırılmaması ve yapılan inceleme ve araştırmada Kanun'da belirtilen bir ayrımcılık temelinin tespit 

edilememesi sebebiyle başvurunun inceleme şartlarını taşımadığı ve kabul edilmez olduğu kanaatine varılmıştır. 

V. KARAR 

1. Başvurunun KABUL EDİLMEZ OLDUĞUNA, 

2. Kararın başvurana tebliğine ve KAMUOYUNA DUYURULMASINA, 

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

23.06.2022 tarihinde, OY BİRLİĞİYLE, karar verildi. 
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