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Başvuran Vekili : --  

 
 

I. BAŞVURUNUN KONUSU 

1. Başvuru, başvuranın başörtüsü nedeniyle ayrımcılığa uğrayarak kamu görevinden çıkarılması ve yoksun 

kaldığı gelirin tazmini talebine ilişkindir. 

II. ÖN İNCELEME 

2. Başvuran, 1994 yılında öğretmen olarak kamu görevine başladığını, başörtüsü ile görevini yerine 

getirmesinden dolayı 2001 yılında inanç ve ifade özgürlüğü temelli ayrımcılığa uğrayarak 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu'nun 125/E-a hükmü nedeniyle kamu görevine son verildiğini, 4 Temmuz 2006 tarihinde 

yürürlüğe giren Memurlar İle Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun ve 

Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının ilgili Genelgesi kapsamında 2007 yılında kamu görevine Sağlık 

Bakanlığında memur olarak yeniden başladığını, bu süreçte maddi ve manevi zarara uğradığını iddia ederek 

03.01.2001 tarihi ile Sağlık Bakanlığında memur olarak göreve başladığı 26.03.2007 tarihleri arasındaki 6 yıl 

2 ay 23 günlük sürede emsal öğretmenin sahip olduğu özlük hakları ile maaş farkının kendisine ödenmesini 

talep etmektedir. 

III. İLGİLİ MEVZUAT 

3. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın "Egemenlik" başlıklı 6’ncı maddesi: "(…) Hiçbir kimse veya organ 

kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.” hükmünü içermektedir. 

4. Anayasa'nın "Yasama yetkisi" başlıklı 7'nci maddesine göre: "Yasama yetkisi Türk Milleti adına 

Türkiye Büyük Millet Meclisindedir. Bu yetki devredilemez." 

5. Anayasa’nın "İdarenin bütünlüğü ve kamu tüzelkişiliği" başlıklı 123’üncü maddesi: "İdare, kuruluş ve 

görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir." şeklinde düzenlenmiştir. 

6. 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu’nun "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. 

7. Mezkûr Kanun’un "Başvurular" başlıklı 17’nci maddesine göre: "(1)Ayrımcılık yasağı ihlalinden zarar 

gördüğü iddiasında bulunan her gerçek ve tüzel kişi Kuruma başvurabilir. (...) (4) Yasama ve yargı 

yetkilerinin kullanılmasına ilişkin işlemler, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararları ile Anayasanın 

yargı denetimi dışında bıraktığı işlemler başvurunun konusu olamaz. (...) (9) İşleme konulamayacak 

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

düzenlenir." 

8. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
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Yönetmelik’in "Başvuru konusu teşkil etmeyecek işlem ve kararlar" başlıklı 40’ıncı maddesine göre: "(1) Yasama 

ve yargı yetkilerinin kullanılmasına ilişkin işlemler, Hâkimler ve Savcılar Kurulu kararları ile Anayasanın 

yargı denetimi dışında bıraktığı işlemler başvurunun konusu olamaz." 

9. Söz konusu 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, b) Kurumda incelenmekte ve araştırılmakta olan bir başvuruyla 

sebepleri, konusu ve taraflarının aynı olup olmadığı, c) Kurum tarafından daha önce sonuçlandırılan bir 

başvuruyla, sebepleri, konusu ve taraflarının aynı olup olmadığı, ç) Yargı organlarında görülmekte olan 

veya yargı organlarınca karara bağlanmış uyuşmazlıklara ilişkin olup olmadığı, d) Kuruma 

başvurmadan önce Kanuna aykırı olduğu iddia edilen uygulamanın düzeltilmesinin ilgili taraftan talep 

edilip edilmediği, e) Belli bir konuyu içerip içermediği, f) Başvuruda bulunması gereken bilgilerin yer alıp 

almadığı yönlerinden incelenir. (2) Başvurucusu birden fazla olan başvurularda, incelenebilirlik koşulları 

her başvurucu yönünden ayrı ele alınır." hükmünü haizdir. 

10. Mezkûr Yönetmelik’in "Ön inceleme üzerine verilecek kararlar” başlıklı 49’uncu maddesinin 6’ncı 

fıkrasına göre: “Ön inceleme şartlarının bulunmadığının sonradan anlaşılması hâlinde de incelenemezlik, 

gerekçeli kabul edilmezlik veya gönderme kararı verilir." 

11. Mezkûr Yönetmelik’in "Gerekçeli kabul edilmez 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. 

12. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Hakkında Kanun'un geçici 44'üncü maddesine 

(Ek: 4/7/2012-6353/40 md.) göre: 

"23/4/1999 ile 14/2/2005 tarihleri arasında tabi oldukları personel mevzuatına göre almış oldukları 

disiplin cezası sonucu memuriyetleri sona erip, 22/6/2006 tarihli ve 5525 sayılı Kanun uyarınca 

haklarında verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile ortadan kaldırılanların bu maddenin yürürlük 

tarihinden itibaren 3 ay içinde Kuruma müracaat etmeleri halinde ve yaş haddine ilişkin hükümler saklı 

kalmak kaydıyla; memuriyetlerinin sona erdiği tarih ile 22/6/2006 tarihi arasındaki dönem içinde uzun 

vadeli sigorta kollarına tabi olarak sigorta primi ödenmemiş veya emekli keseneği yatırılmamış 

sürelerine ilişkin kesenek ve kurum karşılığı toplamları, görevden ayrıldıkları tarihteki derece ve 

kademelerine hizmet olarak sayılacak sürenin her üç yılına bir derece ve her yılına bir kademe verilmek 

ve öğrenim durumları itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36'ncı maddesindeki 

yükselebilecekleri dereceleri geçmemek üzere tespit edilecek derece ve kademeleriyle başvuru tarihinde 

uygulanmakta olan katsayılar esas alınarak belirlenecek emekli keseneğine esas aylık tutarları üzerinden 

Kurum tarafından hesaplanarak halen çalıştıkları veya kamu görevlisi olarak en son çalışmış oldukları 

kamu idarelerine bildirilir ve söz konusu tutarlar bu idareler tarafından üç ay içerisinde Kuruma defaten 

ödenir." 

"Haklarında verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile 5525 sayılı Kanun uyarınca ortadan 

kaldırılmış olanlardan memuriyetten çıkarılmış oldukları kuruma yeniden atanmak üzere başvuranların, 

bu başvurularının ilgili kurumların kayıtlarına geçtiği tarihten başlayarak bu kurumlarda yapılan ilk 

atamalarının kendilerine tebliği tarihine kadar olan dönem içerisindeki uzun vadeli sigorta kollarına tabi 

olarak sigorta primi ödenmemiş veya emekli keseneği yatırılmamış süreleri hakkında ise, birinci fıkra 

uyarınca yapılmış olan derece yükselmesi ve kademe ilerlemeleri saklı kalmak kaydıyla, yukarıdaki fıkra 

hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. Ancak, bu fıkra kapsamına girenlerden ataması bu maddenin 

yürürlük tarihinden önce yapılmış olanların bu fıkra hükümlerinden yararlanabilmesi için, bu maddenin 

yürürlük tarihinden itibaren altı ay içerisinde, bu maddenin yürürlük tarihinden önce atama talebinde 

bulunduğu halde atama işlemleri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra tamamlanacakların ise, 
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atamalarını izleyen altı ay içerisinde Kuruma başvuruda bulunmaları zorunludur." 

"Bu madde uyarınca ilgililer adına kesenek ve kurum karşılığı ödenmiş olması; birinci fıkrada 

belirtilen dönem içerisinde ödenmiş olan emeklilik veya malullük aylıkları ya da dul ve yetim aylıkları 

için kendilerine borç çıkarılmasını, emekli ikramiyesi farkı ve geriye dönük olarak aylık farkı ödenmesini 

gerektirmez." 

13. 5525 sayılı Memurlar İle Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun'un 

"Disiplin affının kapsamı" başlıklı 1'inci maddesinin 4'üncü fıkrasına göre: "Disiplin cezalarının affı ilgililere 

geçmiş süreler için özlük hakları ve parasal yönden herhangi bir talep hakkı vermez." 

IV. GEREKÇE 

14. 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. 

15. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun başvurulara ilişkin görevi 6701 sayılı 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" şeklinde sıralanmıştır. 

16. Başvuran, 2001 yılında uğradığı inanç temelli ayrımcılık nedeniyle mahrum kaldığı gelirinin ve özlük 

haklarının emsal kamu görevlisi üzerinden hesaplanarak tazmin edilmesini talep etmektedir. 23/4/1999 ile 

14/2/2005 tarihleri arasında tabi oldukları personel mevzuatına göre almış oldukları disiplin cezası sonucu 

memuriyetleri sona erip, 22/6/2006 tarihli ve 5525 sayılı Kanun uyarınca haklarında verilmiş disiplin cezaları 

bütün sonuçları ile ortadan kaldırılanların göreve dönmeleri halinde kendilerine ödenecek sigorta primi ve emekli 

keseneklerine ilişkin düzenlemeler, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Hakkında Kanun'un 

geçici 44'üncü maddesinde (Ek: 4/7/2012-6353/40 md.)yer almaktadır. Başvuranın göreve dönmesinin yasal 

dayanağı olan 5525 sayılı Memurlar İle Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında 

Kanun'un 1'inci maddesinin 4'üncü fıkrasında ise disiplin cezalarının affının ilgililere geçmiş süreler için özlük hakkı 

ve parasal yönden herhangi bir talep hakkı vermediği hüküm altına alınmaktadır. Bu doğrultuda, başvuranın 

taleplerinin yasalarla düzenlendiği ve yasama yetkisinin kullanılmasına ilişkin olduğu anlaşılmıştır. 

17. 6701 sayılı Kanun'un 17’nci maddesinin 4'üncü fıkrası ile Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 40’ıncı maddesinde yasama yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemlerin 

başvurunun konusu olamayacağı öngörülmüştür. Söz konusu hükümler, Anayasa'nın ilgili hükümleri ile paralellik 

arz etmektedir. Zira Anayasa'nın 7'nci maddesine göre: "Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük 

Millet Meclisindedir. Bu yetki devredilemez." 

18. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik’in 48’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (a) bendine göre başvuruların "kurumun görev alanına girip 

girmediği" ön inceleme aşamasında incelenmesi gereken hususlardandır. Öte yandan mezkûr Yönetmelik’in 

67’nci maddesinin 2’nci fıkrasında "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." hükmü bulunmaktadır. 

19. Bu çerçevede başvuru dosyası yukarıda anılan mevzuat ile birlikte düşünüldüğünde başvuru konusu 

yasama makamının uhdesinde olduğu için inceleme şartlarını taşımadığı ve bu nedenle başvurunun kabul edilmez 

olduğu kanaatine varılmıştır. 

V. KARAR 

Açıklanan mevzuat ve gerekçeler çerçevesinde; 

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, 

03.11.2021 tarihinde, OY BİRLİĞİYLE, karar verildi. 
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