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EYLÜL 2016 MESLEKİ KİTAP GÜNCELLEMESİ 
 
Değerli Meslektaşlarım 
2016 yılı Ocak ayında piyasaya çıkan; Komiserlik ve Rütbe Terfi kitaplarım sizlerin ihtiyacını karşılayacak şekilde 
özenle ve güncel olarak hazırlanmıştı. Aradan geçen sürede değişimler için aşağıda verdiğim güncelleme 
sayfalarını; Komiser Yardımcılığı, Rütbe Terfi ve Misyon Koruma sınavları için ücretsiz olarak internetten alabilir, 
elinizdeki kitapları böylece güncelleyebilirsiniz.  
2017 yılında her şeyiyle tamamen yenilenmiş eserlerle birlikte olmak dileğiyle.  
    Sevgi ve saygılarımla 
 
YILIN OLAYLARI 
2016 
Ocak  
1 Ocak- San Sebastián, Wrocław Avrupa Kültür Başkenti oldu. 
1 Ocak - Avrupa Birliği dönem başkanı Hollanda oldu. 
6 Ocak - Kuzey Kore hidrojen bombası denemesini başarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı. 
10 Ocak - 73.sü düzenlenen Altın Küre Ödülleri Beverly Hills'te sahiplerini buldu. En İyi Film - Drama kategorisinde 
Alejandro G. Iñárritu'nun yönettiği Diriliş, En İyi Film - Müzikal veya Komedi kategorisinde ise Ridley Scott'ın 
yönettiği Marslı seçildi. En İyi Erkek Oyuncu - Drama'da Diriliş'teki rolüyle Leonardo DiCaprio, En İyi Erkek Oyuncu 
- Müzikal veya Komedi'de Marslı'daki Matt Damon, En İyi Kadın Oyuncu - Drama'da Gizli Dünya'daki rolüyle Brie 
Larson, En İyi Kadın Oyuncu - Müzikal veya Komedi'de Joy'daki rolüyle Jennifer Lawrence ödülün sahibi oldu. 
12 Ocak- Sultanahmet Meydanı Dikilitaş civarında saat 10.20 sıralarında patlama meydana geldi. 10 Ölü 15 yaralı 
14 Ocak - Endonezya'nın başkenti Jakarta'da düzenlenen saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti. 
21 Ocak- Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 
28 Ocak- Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları açıklandı. Nüfusumuz 78 milyon 741 bin 53 kişi 
oldu. 
29 Ocak - Japonya Merkez Bankası ilk kez negatif faiz uygulamasına geçme kararı aldı. 
30 Ocak - 2016 Avustralya Açık Tenis Turnuvası kadınlar final maçında Amerikalı Serena Williams'ı 6-4, 3-6 ve 6-
4'lük setlerle 2-1 mağlup eden Alman Angelique Kerber kariyerindeki ilk Grand Slam şampiyonluğunu elde etti. 
31 Ocak - 2016 Avustralya Açık Tenis Turnuvası erkekler final maçında İngiliz Andy Murray'i 6-1, 7-5, ve 7-6'lık 
setlerle 3-0 mağlup eden Sırp Novak Đoković kariyerindeki 6. Amerika Açık ve 14. Grand Slam şampiyonluğunu 
elde etti. 
Şubat 
6 Şubat - Tayvan'ın Pingtung şehri yakınlarında 6,4 Mw büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 
sonucunda 117 kişi hayatını kaybetti. 
7 Şubat - Kuzey Kore uzun menzilli balistik füze fırlattı. 
11 Şubat - Meksika'nın Monterrey şehrinde bulunan cezaevinde çıkan isyanda 52 kişi hayatını kaybetti. 
14 Şubat - 69.su düzenlenen BAFTA Ödülleri Londra'ta sahiplerini buldu. En İyi Film Alejandro G. Iñárritu'nun 
yönettiği Diriliş seçilirken, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü yine Diriliş'teki rolüyle Leonardo DiCaprio, En İyi Kadın 
Oyuncu ödülünü Gizli Dünya'daki rolüyle Brie Larson'un oldu. 
15 Şubat - 58. Grammy Ödülleri Los Angeles’ta gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. Yılın Albümü ödülü 1989 ile 
Taylor Swift'in oldu. Yılın Şarkısı olarak ise Thinking Out Loud şarkısıyla Amy Wadge ve Ed Sheeran seçildi. 
16 Şubat - Avrupa Uzay Ajansı yer gözlem uydusu olarak görev yapacak Sentinel-3A, Plesetsk Cosmodrome'dan 
fırlatıldı. 
22 Şubat - 66.sı düzenlenen Berlin Film Festivali Berlin'de sahiplerini buldu. Altın Ayı ödülünü Gianfranco Rosi'nin 
yönettiği Denizdeki Ateş kazandı. 
25 Şubat - Rusya'nın Varkuta şehri yakınlarındaki kömür madeninde meydana gelen kazada 36 kişi yaşamını 
yitirdi. 
26 Şubat - FIFA başkanlığı için yapılan olağanüstü kongrede Gianni Infantino 115 oy alarak 9. başkan olarak 
göreve başladı. 
Kosova Meclisi'nde gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 3. turunda 71 oy alan Hashim Thaçi yeni 
cumhurbaşkanı olarak seçildi. 
27 Şubat - Suriye'de devam eden iç savaş'ta geçici ateşkes ilan edildi. 
28 Şubat - 10. Tokyo Maratonu'nu erkeklerde Etiyopyalı atlet Feyisa Lilesa, kadınlarda ise Kenyalı Helah Kiprop 
kazandı. 



28 Şubat - 88.si düzenlenen Oscar Ödülleri Hollywood'ta sahiplerini buldu. En İyi Film Thomas McCarthy'nin 
yönettiği Spotlight seçilirken, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü Diriliş'teki rolüyle Leonardo DiCaprio, En İyi Kadın 
Oyuncu ödülünü Gizli Dünya'daki rolüyle Brie Larson'un oldu. 
Mart 
13 Mart- Ankara'nın merkezi Kızılayda patlama meydana geldi. 37 kişi hayatını kaybetti, 75 kişi yaralandı. 1 ay 
içinde Başkentimizde meydana gelen 2. patlama. 
15 Mart - Myanmar meclisinde gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçiminde 652 oyun 360'ını Htin Kyaw Myanmar'ın 
9. cumhurbaşkanı oldu.  5,5 ay boyunca Suriye'de devam eden iç savaşta görev yapan Rus birlikleri Vladimir 
Putin'in talimatı ile kısmen geri çekilmeye başladı. 
16 Mart - Washington Metrosu 29 saat süre ile ulaşıma kapatıldı. 
19 Mart - Rusya'nın Rostov-on-Don kentinde Flydubai firmasına ait Boeing 737-8KN tipi uçak düştü. Kazada 7 
mürettebat ile birlikte toplam 62 kişi hayatını kaybetti. 
20 Mart- Ülkemizde son günlerde artan terör saldırıları spor dünyasına da yansıdı. Güvenlik nedeniyle Galatasaray-
Fenerbahçe derbisi ertelendi. 
21 Mart - ABD Başkanı Barack Obama 88 yıl sonra Küba'yı ziyaret eden ilk ABD Başkanı oldu. Obama bu ziyarette 
Küba devlet başkanı Raul Castro ile görüştü. 
22 Mart - Belçika'nın başkenti Brüksel'da bulunan Brüksel Havalimanı ve Maalbeek metro istasyonunda 3 bombalı 
saldırı gerçekleştirildi. Saldırılar sonucunda 34 kişi hayatını kaybetti. 
25 Mart - Irak'ın Babil kentinde oynanan futbol maçı sonrasında gerçekleştirilen bombalı saldırıda 41 kişi hayatını 
kaybetti. İran'ın Şiraz kentinde bir ambulans helikopteri düştü. Kazada, 7 kişinin hayatını kaybetti. 
26 Mart - İngiltere yayınlanan The Independent gazetesi son kez kağıda baskı olarak yayınlandı. 
Nisan 
1 Nisan- 10 kat hızlı internet bağlantısını sağlayacak 4.5G teknolojisine geçildi. 
7 Nisan- Kırıkkale Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Tanrıverdi, milli piyade 
tüfeğine ait sırları satarken yakalandı, tutuklandı. 
13 Nisan - Suriye'de parlamento seçimleri düzenlenecek. 
20 Nisan- Müzisyen Atilla Özdemiroğlu, 73 yaşında yaşamını yitirdi. 
21 Nisan- Dünyanın en yüksek 4. asma köprüsü olan İstanbul İzmir karayolunu 8 saatten 3,5 saate indirecek 
projenin Körfez Köprüsü ayağı tamamlandı. Köprünün adı: Osman Gazi.  Pop ikonu olarak adlandırılan Prince 57 
yaşında hayatını kaybetti 
24 Nisan- Çağla Büyükakçay Şampiyon, İstanbul Teb Cup'ta şampiyon oldu. Teniste  WTA turnuvasını kazanan ilk 
Türk sporcu olarak tarihe geçti. 
Mayıs 
5 Mayıs- Başbakan Ahmet Davutoğlu bir basın toplantısı yaptı ve olağanüstü kongre kararını açıkladı. Oysaki 
Halkın %49,5 oyu ile seçilmiş ve seçim vaadlerinin hemen hemen hepsini 3 ay gibi kısa sürede tamamlamıştı. 
9 Mayıs - UEFA başkanı Michel Platini görevinden istifa etti. 
14 Mayıs - Eurovision Şarkı Yarışması'nın finalini Ukrayna kazandı. 
19 Mayıs- Spor Toto Süper Lig 2015-2016 sezonu şampiyon Beşiktaş. Yeni stadı Vodafone Arena'da kupasını aldı. 
24 Mayıs- AK Parti'de gerçekleştirilen kongre sonrası yeni genel başkan olarak belirlenen Binali Yıldırım'ın 
hükümeti kurma görevini devralmasının ardından en çok merak edilen konulardan birisi ise yeni kabine içerisinde 
yapılacak değişiklikler oldu. İşte yeni kabine bakanları... 
65. Hükümet şu isimlerden oluştu: 
Başbakan: Binali Yıldırım 
Başbakan Yardımcısı: Veysi Kaynak 
Başbakan Yardımcısı: Tuğrul Türkeş 
Başbakan Yardımcısı: Numan Kurtulmuş 
Başbakan Yardımcısı: Mehmet Şimşek 
Başbakan Yardımcısı: Nurettin Caenikli 
Adalet Bakanı: Bekir Bozdağ 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı: Fatma Betül Sayan 
Avrupa Birliği Bakanı: Ömer Çelik 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Faruk Özlü 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Süleyman Soylu 
Çevre ve Şehircilik Bakanı: Mehmet Özhaseki 
Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu 
Ekonomi Bakanı: Nihat Zeybekci 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Berat Albayrak 
Gençlik ve Spor Bakanı: Akif Çağatay kılıç 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı: Faruk Çelik 



Gümrük ve Ticaret Bakanı: Bülent Tüfenkci 
İçişleri Bakanı: Efkan Ala 
Kalkınma Bakanı: Lütfi Elvan 
Kültür ve Turizm Bakanı: Nabi Avcı 
Maliye Bakanı: Naci Ağbal 
Milli Eğitim Bakanı: İsmet Yılmaz 
Milli Savunma Bakanı: Fikri Işık 
Orman ve Su İşleri Bakanı: Veysel Eroğlu 
Sağlık Bakanı: Recep Akdağ 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı: Ahmet Arslan 
Haziran 
2 Haziran- Almanya'da Federal Meclis, 1915 olaylarını soykırım olarak niteleyen tasarıyı onayladı. 
4 Haziran- Dünya boksunun efsane ismi Muhammed Ali, solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü 
hastanede 74 yaşında yaşamını yitirdi. 
10 Haziran - 10 Temmuz - 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası Fransa'da yapıldı. Şampiyon Portekiz oldu. 
12 Haziran- ABD’nin Florida eyaletine bağlı Orlando şehrinde bir gece kulübünde silahlı saldırı. 50 kişi hayatını 
kaybetti, 53 kişi yaralandı. 
23 Haziran - Birleşik Krallık'ta Avrupa Birliği üyeliği konusunda referandum yapıldı. Referandumdan Birleşik 
Krallık'ın Avrupa Birliği üyeliğinden ayrılması sonucu çıktı. 
28 Haziran - İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde üç ayrı canlı bomba saldırısı gerçekleşti. 
Saldırıda çoğu Türk vatandaşı 44 kişi hayatını kaybetti en az 239 kişi yaralandı. 
30 Haziran- İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun en önemli ayağını oluşturan ve Körfez'in iki yakasını birbirine 
bağlayan Osmangazi Köprüsü açılışı yapıldı. 
Temmuz 
3 Temmuz - Çek Cumhuriyeti ismini değiştirerek Çekya oldu.  
5 Temmuz- Giresun’da bayramlaşma ve bir şehit ailesini ziyarete giden üst düzey askeri personel ile ailelerini 
taşıyan Sikorsky S-70 tipi askeri helikopter Tohumluk yaylasına düştü. 7 kişi öldü 8 yaralı var 
7 Temmuz- Berlin Panteri lakabıyla bilinen futbolcu Turgay Şeren İstanbul'da vefat etti. 
14 Temmuz – Fransa'nın turistik bölgesi Nice'te Fransız İhtilali'nin ilk kıvılcımı sayılan Bastille Günü kutlamaları 
sırasında bir kamyonun kalabalığın arasına girdiği terör saldırısında 10'u çocuk olmak üzere en az 84 kişi hayatını 
kaybetti, en az 202 kişi de yaralandı. Fransız polisi saldırganın 31 yaşında, Tunus kökenli Muhammed Lahouaiej 
Bouhel olduğunu söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, saldırısı sonra yaptığı açıklamada 
olağanüstü hâlin 3 ay daha uzatılacağını ifade etti. 
15 Temmuz - Türkiye'de askeri darbe girişimi yaşandı. Jandarma, Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet 
köprülerinin Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişini trafiğe kapattı. Bir grup asker TRT1 binasını basarak 
bir spikere silah zoruyla bildiri okuttu ve ardından TRT1 ve CNN TÜRK kanallarının yayınları kesildi. 
2016 Türkiye askerî darbe girişimi ya da darbecilerin verdiği adıyla Yurtta Sulh Harekâtı, 15-16 Temmuz 2016 
tarihleri arasında Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kendilerini Yurtta Sulh Konseyi olarak tanımlayan FETÖ/PDY, 
CIA ve ABD'li NATO'ya dahil bir grup asker tarafından gerçekleştirilen askerî darbe teşebbüsü. 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin resmî internet sitesi ve TRT'de yayınlanan bildiride ordunun yönetime el koyduğu ifade 
edilerek ülkede sıkıyönetim ve sokağa çıkma yasağı ilan edildiği açıklandı. 
İstanbul'daki Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün jandarma tarafından kapatılması ile başlayan 
süreçte, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman ve yaklaşık 50 kadar milletvekilinin mecliste 
bulunduğu sırada F-16 savaş uçakları meclis üzerinde uçuş yaparak parlamentoyu dört kez bombaladı. Ankara'nın 
Beştepe semtinde bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na bombalama girişiminde bulunulsa da başarılı olunamadı, 
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otelde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı suikast 
girişiminde bulunuldu. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak, Hava 
Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal ve Jandarma Kuvvetleri Komutanı Galip Mendi darbeyi gerçekleştiren askerler 
tarafından rehin alındı. 
Gelişmeler üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk'te FaceTime aracılığı ile gerçekleştirdiği 
bağlantıda darbecilere hiçbir şekilde imkan tanınmayacağını ifade ederek halkı darbeye tepki 
göstermek için meydanlara ve havalimanlarına çıkmaya davet etti. Çağrının ardından, Türkiye'nin birçok 
ilinde darbe karşıtı protesto gösterileri düzenlendi. 
16 Temmuz sabahı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin ortaklaşa gerçekleştirdiği 
operasyonlar sonucunda darbe girişimi bastırıldı ve askerler silahları ile birlikte teslim oldu. Olaylar sonucunda 
104'ü darbe yanlısı asker olmak üzere 300'den fazla kişi hayatını kaybetti, 1491 kişi yaralandı, farklı 
rütbelerden 8036 asker gözaltına alındı. Yargı ve sivil siyaset mensupları dahil olmak üzere toplam gözaltı sayısı 22 
Temmuz tarihi ile birlikte 10 bini buldu. Bunun yanı sıra askerî, idari ve adli kurumlarda birçok kişi görevden alındı. 
244 şehit 2000 civarında gazimiz var.  



Gülen Hareketi destekli olduğu öne sürülen askerî darbe girişiminin ardından İstanbul Bakırköy Cumhuriyet 
Başsavcılığı ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanununun anayasal düzene karşı suçlar 
kapsamında yer alan ‘cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ve Türkiye 
Cumhuriyeti hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını 
engellemeye teşebbüs’, ‘Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya 
veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye teşebbüs’, ‘halkı, Türkiye Cumhuriyeti hükûmetine 
karşı silahlı isyana tahrik’ ve ‘cumhurbaşkanına suikast’ suçlarından soruşturma başlatıldı. 21 Temmuz'da 
Millî Güvenlik Kurulu toplantısı sonrasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından anayasanın 120. maddesi 
gereğince üç ay süreyle olağanüstü hâl ilan edildi. 
16 Temmuz - Türkiye Büyük Millet Meclisi, darbeci askerler tarafından savaş uçaklarınca bombalandı. Darbe; Türk 
Polisi ve halkın desteğiyle püskürtüldü. 
20 Temmuz - 244 kişinin şehit olması bin 535 kişinin yaralanması ve 104 asi askerin öldürülmesiyle sonuçlanan 
2016 Türkiye askerî darbe girişimi sonrası toplanan MGK 'nın tavsiyesi Bakanlar Kurulu 'nun kararıyla 21 Temmuz 
gece 01:00'den itibaren tüm Türkiye 'de 3 ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. 
22 Temmuz- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'un 'Şehitleri Anma Günü' olarak ilan edildiğini 
açıkladı. Artık her yıl 15 Temmuz günü Şehitleri Anma Günü olarak anılacaktır. 
Niğde Üniversitesine "Ömer Halisdemir Üniversitesi" adı verildi. Ömer Halisdemir, 2016 Türkiye askerî darbe 
girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevliyken, komutanlığı ele geçirmeye kalkışan darbe yanlısı 
Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldüren koruma astsubayıdır.  Boğaziçi Köprüsü; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 
olarak değişti. Ankara'nın 1929'dan bu yana simgesi olan Kızılay Meydanı'nın adı değişti. Meydanın adı artık, ''15 
Temmuz Kızılay Demokrasi Meydanı'' 
25 Temmuz- Ünlü tarihçi Halil İnalcık, 100 yaşında hayatını kaybetti. 
27 Temmuz- İçlerinde Zaman, Taraf Gazetesi, Samanyolu TV, Cihan Haber Ajansı'nın da olduğu 3 haber ajansı, 16 
televizyon, 23 radyo, 45 gazete, 15 dergi ile 29 yayınevi ve dağıtım kanalı Kanun Hükmünde Kararname ile 
kapatıldı. 
Ağustos 
7 Ağustos- Yenikapı'da AKP, CHP ve MHP'nin katılımıyla 'Demokrasi ve Şehitler Mitingi' düzenlendi. Mitinge 
yaklaşık 5 milyon kişi katıldı. Darbe girişiminden mitinge kadar Türk Milleti Meydanlarda her gece nöbet 
tuttu. Nöbetler Cumhurbaşkanının isteği üzerine 13 Ağustos gününe kadar devam etti. Toplam 27 gün Türk 
Halkı Demokrasiye meydenlarda sahip çıktı.  
10 Ağustos- Rusya ile ilişkilerde yeni bir sayfa açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, uçak 
krizinin ardından dün St.Petersburg'da  ilk kez yüz yüze görüştü. Putin ve Erdoğan, görüşmenin ardından 
vardıkları anlaşmalardan bahsettiler. Bunların çoğu siyaseti değil ekonomik sektörleri kapsıyor. 
20 Ağustos- Antep'in Şahinbey ilçesine bağlı Cengiztopel-Akdere Mahallesinde, Siirt Pervalililere ait bir sokak 
düğününde saat 22.40 sıralarında patlama meydana geldi. Valilik açıklamasına göre canlı bomba saldırısında 55 
kişi hayatını kaybederken 69 kişi de yaralandı. Saldırının DEAŞ’In canlı bomba saldırısı olduğu belirtildi. Ölen ve 
yaralananların arasında çok sayıda çocuk bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırıyı 12-14 yaşlarında bir canlı 
bombanın gerçekleştirdiğini açıkladı.  
24 Ağustos- ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. ABD Başkan 
Yardımcısı Joe Biden Türkiye ziyaretini bugün, Ankara ile Washington'ın ilişkilerinin son yılların en zorlu 
dönemindeyken gerçekleştirecek.  Bu ziyaret özellikle Cerablus Harekatıyla büyük önem kazanmış oldu. 
FETÖ'nün iade edilmesi ile ilgili adım atmayan ABD, bugün yapılan operasyonların hemen ardından görüşmeye 
geliyor. DAEŞ hedefleri vurulurken ABD destekli PYD'nin koridor açmasının ve faaliyete geçmesinin önüne geçildi. 
Bu yüzden Biden'in ziyaretinde darbe girişimi ve Gülen'in iadesi dışında Cerablus Harekatının da gündemde olması 
bekleniyor. İtalya'nın Perugia kentinin güneyinde çarşamba günü meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki 
depremde ölenlerin sayısı 290’a yükseldi. 
24 Ağustos- Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve koalisyon hava kuvvetleri, Suriye'nin Cerablus 
bölgesinin DEAŞ'tan temizlenmesi için askeri harekât başlattı. Türk ordusuna ait tanklar Suriye topraklarına girdi. 
TSK, harekâta 'Fırat Kalkanı' adını verdi. 13 saatte 4 köy ve Cerablus alındı.  Fırat Kalkanı operasyonunu 
yöneten Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı Cerablus'a gitti. Operasyonun komuta kademesi tarafından 
Genelkurmay Karargahı'nda harekat merkezlerinde yönetilirken, operasyon bölgesinde harekatın başında ise 15 
Temmuz'da şehit Astsubay Ömer Halisdemir'e darbeci Semih Terzi'yi vur emrini "Sonunda şehadet var, Semih 
Terzi'nin Özel Kuvvetler Karargahı'na girmesine izin verme" diyerek veren Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral 
Zekai Aksakallı bulunuyordu. 
26 Ağustos- Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde bu sabah PKK’lı teröristler Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne bomba yüklü 
araçla saldırı düzenledi. Hain saldırıda 8 polis şehit oldu, 2'si ağır 45 kişi yaralandı. 
26 Ağustos- Asya ile Avrupa’yı üçüncü kez birleştiren, dünyanın en geniş köprüsü olan Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü’nü bugün açılışı yapıldı. 59 metrelik genişliğiyle bittiğinde dünyanın en geniş köprüsü unvanını alacak 
olan 3. Köprü 8 şerit karayolu 2 şerit demiryolu olarak toplam 10 şeritten oluşacak. Deniz üzerindeki uzunluğu bin 
408 metre toplam uzunluğu ise 2 bin 164 metre olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün toplam maliyeti 4,5 milyar 
liraya ulaştı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, kule yüksekliği ve ara açıklığıyla dünyanın en büyüğü unvanını alacak. 



31 Ağustos- Kabinede 'mini' revizyon; Başbakan Binali Yıldırım, Efkan Âlâ'nın İçişleri Bakanlığı görevini bıraktığını 
duyurdu. İçişleri Bakanlığı'na Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu getirildi. Boşalan Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı pozisyonuna eski Sağlık Bakanı ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Müezzinoğlu 
getirildi.  
Eylül 
1 Eylül- Adli Yıl Açılış Töreni, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Törene Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü 
Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral 
Hulusi Akar ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da katıldı. 
4-5 Eylül- 2016 G20 Hangzhou zirvesi, Dünyanın en büyük 20 ekonomisini oluşturan G20 üyesi ülkelerin devlet 
ve hükûmet başkanlarının katıldığı yıllık olağan toplantıların onbirincisi. Dönem başkanlığını üstlenen Çin'in ev 
sahipliğinde, 4-5 Eylül tarihlerinde Hangzhou'da düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünya 
liderleriyle görüşmeler yaptı. 
 
MEVZUATTAKİ BAZI DEĞİŞİKLER: 
 
1/7/2016 tarihinde yürürlüğe giren kanunla; Danıştay ve Yargıtay’da önemli değişiklikler yapılmıştır.  Danıştay 
üyeleri on iki yıl için seçilir. Bir kimse iki defa Danıştay üyesi seçilemez.  
Danıştay’da boşalan üyeliklerin dörtte üçü idari yargı hakim ve savcılığından, dörtte biri ise diğer görevliler 
arasından seçilir. İdari yargı hakim ve savcıları, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca; diğer görevlerde 
bulunanlar ise, Cumhurbaşkanınca Danıştay üyeliğine seçilirler.  
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından Danıştay üyeliğine seçilip görev süresi sona erenler, Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu ilgili dairesi tarafından, idari yargıda sınıf ve derecelerine uygun bir göreve atanır.  
Görevi sona eren üyelerin Danıştay ile ilişkileri kesilir; ancak atamaları gerçekleşinceye kadar, özlük hakları 
Danıştay tarafından karşılanmaya devam olunur. 
 
3/5/2016 tarihli 6713 Sayılı Kununun 10. md ile Ceza Muhakemesi Kanununa ek madde eklenmiştir: 
Kolluk görevlileri hakkındaki öldürme, kasten yaralama, işkence, zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması 
ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçları ile örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili iddialara ilişkin 
soruşturmaları Cumhuriyet savcıları bizzat ve öncelikle yapar. Bu suçlardan dolayı kolluk görevlileri hakkında açılan 
davalar, acele işlerden sayılır. Bu tür davaların kanun yolu incelemesi de öncelikli olarak yapılır. Kamu malına zarar 
verme suçu bunlardan biri değildir. 
 
25/7/2016 tarihli ve 668 sayılı KHK’nin 22 nci maddesiyle, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ilgili maddenin 
“VII - EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI”  başlıklı bendinden sonra gelmek üzere““VIII- JANDARMA HİZMETLERİ 
SINIFI” başlıklı  bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir. Jandarma ve Sahil Güvenlik 
Genel Kurmaydan ayrılmış, İçişleri Bakanlığına tamamen bağlanmıştır. 
 
Ülkemizde; 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 6/4/2016 tarihli 6701 sayılı kanunla 
Başbakanlıkla ilişkili Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu oluşturulmuştur. 21/6/2012 tarihli ve 6332 
sayılı Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. Diğer mevzuatta mülga Türkiye İnsan 
Hakları Kurumuna yapılmış olan atıflar Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna yapılmış sayılır. 
 
Karar Sayısı: KHK/667  
….. 
Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve toplu işlenen suçlar bakımından, olağanüstü halin devamı 
süresince; 
a) Gözaltı süresi, şüphelinin yakalama yerine en yakın hakim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre 
hariç, yakalama anından itibaren otuz günü geçemez. 
b) Yakalanan asker kişiler adli kolluk görevlilerine teslim edilir. 
c) Yürütülen soruşturmalar kapsamında görev ve unvan ayrımı yapılmaksızın kamu görevlileri de dahil olmak 
üzere bütün şüpheli, mağdur ve tanık ifadeleri adli kolluk görevlileri tarafından da alınabilir. 
ç) Asker kişiler hakkında verilen tutuklama kararları, 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik 
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 111 inci maddesinde belirtilen ceza infaz kurumlarında yerine getirilir. 
d) Tutuklu olanların avukatları ile görüşmelerinde, toplumun ve ceza infaz kurumunun güvenliğinin tehlikeye 
düşürülmesi, terör örgütü veya diğer suç örgütlerinin yönlendirilmesi, bunlara emir ve talimat verilmesi veya 



yorumlarıyla gizli, açık ya da şifreli mesajlar iletilmesi ihtimalinin varlığı halinde, Cumhuriyet savcısının kararıyla, 
görüşmeler teknik cihazla sesli veya görüntülü olarak kaydedilebilir, tutuklu ile avukatın yaptığı görüşmeleri 
izlemek amacıyla görevli hazır bulundurulabilir, tutuklunun avukatına veya avukatın tutukluya verdiği belge veya 
belge örnekleri, dosyalar ve aralarındaki konuşmalara ilişkin tuttukları kayıtlara elkonulabilir veya görüşmelerin 
gün ve saatleri sınırlandırılabilir. Tutuklunun yaptığı görüşmenin, belirtilen amaçla yapıldığının anlaşılması halinde, 
görüşmeye derhal son verilerek, bu husus gerekçesiyle birlikte tutanağa bağlanır. Görüşme başlamadan önce, 
taraflar bu hususta uyarılır. Tutuklu hakkında, tutanak tutulması halinde, Cumhuriyet savcısının istemiyle 
tutuklunun avukatlarıyla görüşmesi sulh ceza hakimliğince yasaklanabilir. Yasaklama kararı, tutuklu ile yeni bir 
avukat görevlendirilmesi için derhal ilgili baro başkanlığına bildirilir. Baro tarafından bildirilen avukatın 
değiştirilmesi Cumhuriyet savcısı tarafından istenebilir. Görevlendirilen avukata, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı 
Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesine göre ücret 
ödenir. 
e) Tutuklu olanlar, belgelendirilmesi koşuluyla sadece eşi, ikinci dereceye kadar kan ve birinci derece kayın 
hısımları ile vasisi veya kayyımı tarafından ziyaret edilebilir. Adalet Bakanlığı ile Cumhuriyet başsavcılığının yetkileri 
saklıdır. Tutuklular telefonla haberleşme hakkından ancak onbeş günde bir ve bu bentte sayılan kişilerle sınırlı 
olarak on dakikayı geçmemek üzere faydalanabilirler. 
f) Tutuklu olanların bulunduğu ceza infaz kurumlarında görev yapan kamu görevlileri tarafından düzenlenen 
tutanaklara, ilgili görevlinin açık kimliği yerine sadece sicil numarası yazılır. Kurum görevlilerinin ifadesine 
başvurulması gerektiği hallerde çıkarılan davetiye veya çağrı kağıdı görevlinin işyeri adresine tebliğ edilir. Bu 
kişilere ait ifade ve duruşma tutanaklarında işyeri adresi gösterilir. 
g) Yürütülen soruşturmalarda, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 149 uncu maddesine 
göre seçilen veya aynı Kanunun 150 nci maddesine göre görevlendirilen müdafi, hakkında bu maddede sayılan 
suçlar nedeniyle soruşturma ya da kovuşturma bulunması halinde müdafilik görevini üstlenmekten yasaklanabilir. 
Cumhuriyet savcısının yasaklamaya ilişkin talebi hakkında, sulh ceza hakimliği tarafından gecikmeksizin karar 
verilir. Yasaklama kararı, şüpheliye ve yeni bir müdafi görevlendirilmesi için ilgili baro başkanlığına derhal bildirilir. 
ğ) Yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda, ifade alma ve sorgu sırasında veya duruşmada en çok üç avukat 
hazır bulunabilir. 
h) Ceza mahkemelerinde duruşmanın başlamasından önce iddianame veya iddianame yerine geçen belge okunur 
ya da özetlenerek anlatılır. 
ı) Tutukluluğun incelenmesi, tutukluluğa itiraz ve tahliye talepleri dosya üzerinden karara bağlanabilir. 
i) Hakim veya mahkemenin uygun gördüğü durumlarda, aynı anda görüntülü ve sesli iletişim tekniğinin 
kullanılması suretiyle şüpheli veya sanığın sorgusu yapılabilir veya duruşmalara katılmasına karar verilebilir. 
 
Karar Sayısı: KHK/669 
… 
Milli Savunma Üniversitesi   Kuruluş 
MADDE 5- (1) Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Milli Savunma Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite 
kurulmuştur. 
(2) Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak; 
a) Kurmay subay yetiştirmek ve lisansüstü eğitim vermek amacıyla yeni kurulan Enstitülerden, 
b) Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarından, 
c) Astsubay meslek yüksekokullarından, 
oluşur. 
-667-671 Sayılı KHK bakınız 
 
-İnternet Ortamında Yapılan  Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mü-
cadele Edilmesi Hakkında Kanun.  Kanun Numarası  : 5651 bakınız 
 
-Atama ve Kıyafet yönetmelikleri son haline bakınız: 
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BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1- (1) 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 yetkilerine ilişkin esasların 
düzenlenmesidir. 

Tanımlar 
MADDE 2- (1) Bu Kanunun uygulanmasında; 
a) Ayrı tutma: Kişilerin bu Kanunda sayılan temellerden biri veya birden fazlası nedeniyle, bir eylem veya 

eylemsizliğin sonucu olarak diğerlerinden ayrı tutulması durumunu,  
b) Ayrımcılık talimatı: Bir kişinin kendi nam veya hesabına eylem ve işlemlerde bulunmaya yetkili kıldığı 

kişilere veya bir kamu görevlisinin diğer kişilere verdiği ayrımcılık yapılmasına yönelik talimatı,  
c) Başkan: Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanını, 
ç) Çoklu ayrımcılık: Ayrımcı uygulamanın birden fazla ayrımcılık temeli ile ilişkili olması durumunu, 
d) Doğrudan ayrımcılık: Bir gerçek veya tüzel kişinin, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden 

karşılaştırılabilir durumdakilere kıyasla eşit şekilde yararlanmasını bu Kanunda sayılan ayrımcılık temellerine 
dayanılarak engelleyen veya zorlaştıran her türlü farklı muameleyi, 

e) Dolaylı ayrımcılık: Bir gerçek veya tüzel kişinin, görünüşte ayrımcı olmayan her türlü eylem, işlem ve 
uygulamalar sonucunda, bu Kanunda sayılan ayrımcılık temelleriyle bağlantılı olarak, hukuken tanınmış hak ve 
hürriyetlerden yararlanma bakımından nesnel olarak haklılaştırılamayan dezavantajlı bir konuma sokulmasını,  

f) Engelli: Fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer 
bireyler ile birlikte eşit şartlarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre şartlarından etkilenen bireyi, 

g) İşyerinde yıldırma: Bu Kanunda sayılan ayrımcılık temellerine dayanılarak kişiyi işinden soğutmak, 
dışlamak, bıktırmak amacıyla kasıtlı olarak yapılan eylemleri, 

ğ) Kamu görevlisi: Kamu hizmetlerinin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir 
surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişiyi, 

h) Kurul: Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulunu, 
ı) Kurum: Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunu, 
i) Makul düzenleme: Engellilerin hak ve özgürlüklerini tam ve diğer bireylerle eşit şekilde kullanmasını veya 

bunlardan yararlanmasını sağlamak üzere belirli bir durumda ihtiyaç duyulan, mali imkânlar nispetinde, ölçülü, 
gerekli ve uygun değişiklik ve tedbirleri, 

j) Taciz: Psikolojik ve cinsel türleri de dâhil olmak üzere bu Kanunda sayılan temellerden birisine 
dayanılarak, insan onurunun çiğnenmesi amacını taşıyan veya böyle bir sonucu doğuran yıldırıcı, onur kırıcı, 
aşağılayıcı veya utandırıcı her türlü davranışı, 

k) Ulusal önleme mekanizması: İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsanî veya Küçültücü Muamele veya 
Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İhtiyari Protokol hükümleri çerçevesinde kişilerin özgürlüklerinden 
yoksun bırakıldığı yerlere düzenli ziyaretler yapmak üzere oluşturulan sistemi,  

l) Uygulamalı iş deneyimi: Bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarının eğitimle eş zamanlı ya 
da eğitim sonrası dönemde iş içerisinde geliştirilmesini, 

m) Varsayılan temele dayalı ayrımcılık: Bir gerçek veya tüzel kişinin, bu Kanunda sayılan ayrımcılık 
temellerinden birisiyle gerçekte ilgisi olmamasına rağmen, bu temellerden birisini taşıdığı sanılarak hukuken 
tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanma bakımından ayrımcı muameleye maruz kalmasını, 

ifade eder.  
 
 
 
 



İKİNCİ BÖLÜM 
Ayrımcılıkla Mücadele 

 
Eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı   
MADDE 3- (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. 
(3) Ayrımcılık yasağının ihlali hâlinde, konuya ilişkin görev ve yetkisi bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile 

kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ihlalin sona erdirilmesi, sonuçlarının giderilmesi, tekrarlanmasının 
önlenmesi, adli ve idari yoldan takibinin sağlanması amacıyla gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.  

(4) Ayrımcılık yasağı bakımından sorumluluk altında olan gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri, yetki alanları 
içerisinde bulunan konular bakımından ayrımcılığın tespiti, ortadan kaldırılması ve eşitliğin sağlanması için gerekli 
tedbirleri almakla yükümlüdür. 

Ayrımcılık türleri 
MADDE 4- (1) Bu Kanun kapsamına giren ayrımcılık türleri şunlardır: 
a) Ayrı tutma. 
b) Ayrımcılık talimatı verme ve bu talimatları uygulama. 
c) Çoklu ayrımcılık. 
ç) Doğrudan ayrımcılık. 
d) Dolaylı ayrımcılık. 
e) İşyerinde yıldırma. 
f) Makul düzenleme yapmama. 
g) Taciz. 
ğ) Varsayılan temele dayalı ayrımcılık. 
(2) Eşit muamele ilkesine uyulması veya ayrımcılığın önlenmesi amacıyla idari ya da adli süreçleri başlatan 

yahut bu süreçlere katılan kişiler ile bunların temsilcilerinin, bu nedenle maruz kaldıkları olumsuz muameleler de 
ayrımcılık teşkil eder. 

Ayrımcılık yasağının kapsamı 
MADDE 5- (1) Eğitim ve öğretim, yargı, kolluk, sağlık, ulaşım, iletişim, sosyal güvenlik, sosyal hizmetler, 

sosyal yardım, spor, konaklama, kültür, turizm ve benzeri hizmetleri sunan kamu kurum ve kuruluşları, kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri, yürüttükleri faaliyetler 
bakımından bu hizmetlerden yararlanmakta olan veya yararlanmak üzere başvurmuş olan ya da bu hizmetler 
hakkında bilgi almak isteyen kişi aleyhine ayrımcılık yapamaz. Bu hüküm kamuya açık hizmetlerin sunulduğu 
alanlar ve binalara erişimi de kapsar. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerin planlanması, sunulması ve denetlenmesinden sorumlu olan kişi ve 
kurumlar, farklı engelli grupların ihtiyaçlarını dikkate almakla ve makul düzenlemelerin yapılmasını sağlamakla 
yükümlüdür. 

(3) Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, gerçek kişiler, özel hukuk 
tüzel kişileri ve bunlar tarafından yetkilendirilenler, taşınır ve taşınmazları kamuya açık bir şekilde sunarken bu 
malları edinmek veya kiralamak isteyenler ile bunlar hakkında bilgi almak isteyenler aleyhine, bunların kiralanması, 
kira akdinin şartlarının belirlenmesi, kira akdinin yenilenmesi veya sona erdirilmesi, satışı ve devri süreçlerinin 
hiçbirinde ayrımcılık yapamaz.  

(4) Dernek, vakıf, sendika, siyasi parti ve meslek örgütlerine, ilgili mevzuatlarında veya tüzüklerinde 
belirtilen istisnalar dışında üye olma, organlarına seçilme, üyelik imkânlarından yararlanma, üyeliğin 
sonlandırılması ve bunların faaliyetlerine katılma ve yararlanma bakımından, hiç kimse aleyhine ayrımcılık 
yapılamaz. 

İstihdam ve serbest meslek 
MADDE 6- (1) İşveren veya işveren tarafından yetkilendirilmiş kişi; işverenin çalışanı veya bu amaçla 

başvuran kişi, uygulamalı iş deneyimi edinmek üzere bir işyerinde bulunan veya bu amaçla başvuran kişi ve 
herhangi bir sıfatla çalışmak ya da uygulamalı iş deneyimi edinmek üzere işyeri veya iş ile ilgili olarak bilgi 
edinmek isteyen kişi aleyhine, bilgilenme, başvuru, seçim kriterleri, işe alım şartları ile çalışma ve çalışmanın sona 
ermesi süreçleri dâhil olmak üzere, işle ilgili süreçlerin hiçbirinde ayrımcılık yapamaz.  

(2) Birinci fıkra iş ilanı, işyeri, çalışma şartları, mesleki rehberlik, mesleki eğitim ve yeniden eğitimin tüm 
düzeylerine ve türlerine erişim, meslekte yükselme ve mesleki hiyerarşinin tüm düzeylerine erişim, hizmet içi 
eğitim, sosyal menfaatler ve benzeri hususları da kapsar.  

(3) İşveren veya işveren tarafından yetkilendirilmiş kişi, istihdam başvurusunu gebelik, annelik ve çocuk 
bakımı gerekçeleriyle reddedemez. 

(4) Serbest mesleğe kabul, ruhsat, kayıt, disiplin ve benzeri hususlar bakımından ayrımcılık yapılamaz. 



(5) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına girmeyen her türlü iş ve iş görme sözleşmeleri de 
bu madde kapsamındadır.  

(6) Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam bu madde hükümlerine tabidir. 
Ayrımcılık iddiasının ileri sürülemeyeceği hâller  
MADDE 7- (1) Bu Kanun kapsamında ayrımcılık iddiasının ileri sürülemeyeceği hâller ve istisnalar 

şunlardır: 
a) İstihdam ve serbest meslek alanlarında, zorunlu mesleki gerekliliklerin varlığı hâlinde amaca uygun ve 

orantılı olan farklı muamele. 
b) Sadece belli bir cinsiyetin istihdamını zorunlu kılan durumlar. 
c) İşe kabul ve istihdam sürecinde, hizmetin zorunlulukları nedeniyle yaş sınırlarının belirlenmesi ve 

uygulanması, gereklilik ve amaçla orantılı olması şartıyla yaşa dayalı farklı muamele. 
ç) Çocuk veya özel bir yerde tutulması gereken kişilere yönelik özel tedbirler ve koruma önlemleri. 
d) Bir dine ait kurumda, din hizmeti veya o dine ilişkin eğitim ve öğretim vermek üzere sadece o dine 

mensup kişilerin istihdamı. 
e) Dernek, vakıf, sendika, siyasi parti ve meslek örgütlerinin, ilgili mevzuatlarında veya tüzüklerinde yer 

alan amaç, ilke ve değerler temelinde üye olacak kişilerde belli şart ve nitelik aramaları. 
f) Eşitsizlikleri ortadan kaldırmaya yönelik, gerekli, amaca uygun ve orantılı farklı muamele. 
g) Vatandaş olmayanların ülkeye giriş ve ikametlerine ilişkin şartlarından ve hukuki statülerinden 

kaynaklanan farklı muamele. 
  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kuruluş, Teşkilat Yapısı ve Görevler 

 
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 
MADDE 8- (1) Bu Kanunla ve diğer mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak 

üzere, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz, Başbakanlıkla ilişkili Türkiye İnsan 
Hakları ve Eşitlik Kurumu kurulmuştur. 

(2) Kurum, Kurul ve Başkanlıktan oluşur. 
Kurumun görevleri 
MADDE 9- (1) Kurumun görevleri şunlardır: 
a) İnsan haklarının korunmasına, geliştirilmesine, ayrımcılığın önlenmesine ve ihlallerin giderilmesine 

yönelik çalışmalar yapmak. 
b) İnsan hakları ve ayrımcılıkla mücadele konularında kitle iletişim araçlarını da kullanarak bilgilendirme ve 

eğitim yoluyla kamuoyunda duyarlılığı geliştirmek. 
c) Millî eğitim müfredatında bulunan insan hakları ve ayrımcılık yasağıyla ilgili bölümlerin hazırlanmasına 

katkıda bulunmak. 
ç) İnsan haklarının korunması, ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve toplumdaki eşitlik anlayışının 

geliştirilmesine yönelik olarak üniversiteler ile ortaklaşa faaliyetlerde bulunmak, Yükseköğretim Kurulunun 
eşgüdümünde üniversitelerin insan hakları ve eşitlik ile ilgili bölümlerinin kurulmasına ve insan hakları ve eşitlik 
öğretimine dair müfredatın belirlenmesine katkıda bulunmak. 

d) Kamu kurum ve kuruluşlarının meslek öncesi ve meslek içi insan hakları ve eşitlik eğitimi programlarının 
esaslarının belirlenmesine ve bu programların yürütülmesine katkıda bulunmak. 

e) Görev alanıyla ilgili mevzuat çalışmalarını izlemek, değerlendirmek, bunlara ilişkin görüş ve önerilerini 
ilgili mercilere bildirmek. 

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. 
ğ) Ayrımcılık yasağı ihlalleri nedeniyle mağdur olduğu iddiasıyla Kuruma başvuranlara mağduriyetlerinin 

giderilmesi için kullanabilecekleri idari ve hukuki süreçler konusunda yol göstermek ve başvurularını takip 
etmelerini sağlamak amacıyla yardımcı olmak. 

h) İşkence ve kötü muamele ile mücadele etmek ve bu konuda çalışmalar yapmak. 
ı) İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsanî veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler 

Sözleşmesine Ek İhtiyari Protokol hükümleri çerçevesinde ulusal önleme mekanizması olarak görev yapmak. 
i) Özgürlüğünden mahrum bırakılan ya da koruma altına alınan kişilerin ulusal önleme mekanizması 

kapsamındaki başvurularını incelemek, araştırmak, karara bağlamak ve sonuçlarını takip etmek. 
j) Özgürlüğünden mahrum bırakılan ya da koruma altına alınan kişilerin bulundukları yerlere haberli veya 

habersiz düzenli ziyaretler gerçekleştirmek, bu ziyaretlere ilişkin raporları ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek, 
Kurulca gerekli görülmesi durumunda kamuoyuna açıklamak, ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurulları, il 



ve ilçe insan hakları kurulları ile diğer kişi, kurum ve kuruluşların bu gibi yerlere gerçekleştirdikleri ziyaretlere 
ilişkin raporları incelemek ve değerlendirmek. 

k) Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ve Başbakanlığa sunulmak üzere, insan 
haklarının korunması ve geliştirilmesi, işkence ve kötü muameleyle mücadele ve ayrımcılıkla mücadele alanlarında 
yıllık raporlar hazırlamak. 

l) Kamuoyunu bilgilendirmek, düzenli yıllık raporlar dışında, gerek görüldüğünde görev alanına ilişkin özel 
raporlar yayımlamak. 

m) İnsan hakları ve ayrımcılıkla mücadele alanındaki uluslararası gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, 
alanındaki uluslararası kuruluşlarla ilgili mevzuat dâhilinde işbirliği yapmak. 

n) İnsan haklarının korunması ve ayrımcılıkla mücadele kapsamında faaliyet yürüten kamu kurum ve 
kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları ve üniversitelerle işbirliği yapmak. 

o) Diğer kurumların ayrımcılığın önlenmesine yönelik faaliyetlerine destek vermek. 
ö) Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası insan hakları sözleşmelerinin uygulanmasını izlemek, bu 

sözleşmeler uyarınca kurulan inceleme, izleme ve denetleme mekanizmalarına Devletin sunmakla yükümlü olduğu 
raporların hazırlanması sürecinde, ilgili sivil toplum kuruluşlarından da yararlanmak suretiyle görüş bildirmek, bu 
raporların sunulacağı uluslararası toplantılara temsilci göndererek katılmak. 

p) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 
(2) Kamu kurum ve kuruluşları ile görevliler, birinci fıkranın (j) bendi kapsamındaki ziyaretler sebebiyle 

gerekli yardım ve kolaylığı göstermek zorundadır. 
(3) Kurum, görev ve yetkilerine ilişkin olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme 

Komisyonunu ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunu yılda en az bir defa bilgilendirir. 
Kurul 
MADDE 10- (1) Kurul, Kurumun karar organıdır. Kurul, bu Kanunla ve diğer mevzuatla verilen görev ve 

yetkilerini kendi sorumluluğu altında, bağımsız olarak yerine getirir ve kullanır. Görev alanına giren konularla ilgili 
olarak hiçbir organ, makam, merci veya kişi, Kurula emir ve talimat veremez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. 

(2) Kurul, biri Başkan, biri İkinci Başkan olmak üzere on bir üyeden oluşur. Kurulun sekiz üyesi Bakanlar 
Kurulu, üç üyesi Cumhurbaşkanı tarafından seçilir. Bakanlar Kurulunca seçilecek bir üye Yükseköğretim Kurulu 
tarafından insan hakları alanında çalışmalar yapan öğretim üyelerinden önerilecek iki aday arasından; yedi üye ise 
dördüncü fıkrada aranan şartları taşımak kaydıyla, insan hakları alanında çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları, 
sendikalar, sosyal ve mesleki kuruluşlar, akademisyenler, avukatlar, görsel ve yazılı basın mensupları ve alan 
uzmanlarının göstereceği adaylar veya üyelik başvurusu yapanlar arasından belirlenir. 

(3) İkinci fıkraya göre Bakanlar Kurulunca seçilen üyelerin görev süreleri dolmadan iki ay önce durum, 
Kurum tarafından uygun iletişim araçlarıyla kamuoyuna duyurulur. Başvurular ve aday bildirimleri Başbakanlığa 
yapılır. İkinci fıkrada belirtilen usule göre yeni seçilen üyeler, yerlerine seçildikleri üyenin görev süresinin 
bitiminden itibaren göreve başlar.  

(4) Kurula üye olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır: 
a) Kurumun görev alanındaki konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak. 
b) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) 

bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen nitelikleri taşımak. 
c) Herhangi bir siyasi partinin yönetim ve denetim organlarında görevli veya yetkili bulunmamak. 
ç) En az dört yıllık lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş olmak. 
d) Kamu kurum ve kuruluşlarında, uluslararası kuruluşlarda, sivil toplum kuruluşlarında veya kamu kurumu 

niteliğindeki meslek kuruluşlarında ya da özel sektörde toplamda en az on yıl çalışmış olmak. 
(5) Üye seçimlerinde, Kurumun görev alanına giren konularda bilgi ve deneyimi bulunanların çoğulcu bir 

şekilde temsiline özen gösterilir. 
(6) Üyelerin görev süresi dört yıldır. Arka arkaya iki dönem görev yapan üyeler bir dönem geçmeden tekrar 

seçilemez. Üyeliklerde görev süresi dolmadan herhangi bir sebeple boşalma olması hâlinde, bir ay içinde aynı 
usulle yeni üye seçilir. Bu şekilde seçilen üye, yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar ve bunlardan iki yıl 
veya daha az süreyle görev yapanların bu görevleri seçilme dönemi olarak değerlendirilmez. 

(7) Başkan ve İkinci Başkan, Kurul tarafından Kurul üyeleri arasından seçilir.  
(8) Başkan, İkinci Başkan ve üyelerin süreleri dolmadan herhangi bir nedenle görevlerine son verilemez. 

Ancak üyenin; 
a) Seçilmesi için gerekli şartları taşımaması ya da sonradan kaybetmesi, 
b) Kurul kararlarını süresi içinde imzalamaması,   
c) Kurul tarafından kabul edilebilir mazereti olmaksızın bir takvim yılı içinde toplam beş Kurul toplantısına 

katılmaması, 
ç) Ağır hastalık veya engellilik nedeniyle iş göremeyeceğinin sağlık kurulu raporuyla belgelenmesi, 
d) Görevi ile ilgili olarak işlediği suçlardan dolayı hakkında verilen mahkûmiyet kararının kesinleşmesi, 
e) Geçici iş göremezlik hâlinin üç aydan fazla sürmesi, 



f) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen 
suçlardan mahkûm edilip de cezasının infazına fiilen başlanması, 

hâllerinin Kurul tarafından tespit edilmesi üzerine Başbakan veya görevlendireceği bakanın onayıyla 
üyeliğine son verilir. 

(9) Üyelerin Kurulda görev yaptıkları sürece önceki görevleri ile olan ilişikleri kesilir. Üyeler, özel bir kanuna 
dayanmadıkça, Kuruldaki görevlerinin dışında resmî veya özel hiçbir görev alamaz, dernek, vakıf, kooperatif ve 
benzeri yerlerde yöneticilik ve denetçilik yapamaz, ticaretle uğraşamaz, serbest meslek faaliyetinde bulunamaz, 
hakemlik ve bilirkişilik yapamaz. Ancak üyeler, asli görevlerini aksatmayacak şekilde bilimsel amaçlı yayın 
yapabilir, ders ve konferans verebilir ve bunlardan doğacak telif hakları ile ders ve konferans ücretlerini alabilir.  

(10) Kamu görevlisi iken üyeliğe seçilenler, memuriyete giriş şartlarını kaybetmemeleri kaydıyla, görev 
sürelerinin sona ermesi veya görevden ayrılma isteğinde bulunmaları ve otuz gün içinde önceki kurum veya 
kuruluşlarına başvurmaları durumunda atamaya yetkili makam tarafından bir ay içinde mükteseplerine uygun bir 
kadroya atanır. Atama gerçekleşinceye kadar, bunların almakta oldukları her türlü ödemelerin Kurum tarafından 
yapılmasına devam olunur. Bunların Kurumda geçirdiği süreler, özlük ve diğer hakları açısından önceki kurum veya 
kuruluşlarında geçirilmiş sayılır. Bir kamu kurumunda çalışmayanlardan üyeliğe seçilip yukarıda belirtilen şekilde 
görevi sona erenlere herhangi bir görev veya işe başlayıncaya kadar, almakta oldukları her türlü ödemeler Kurum 
tarafından ödenmeye devam edilir ve bu şekilde üyeliği sona erenlere Kurum tarafından yapılacak ödeme üç ayı 
geçemez.  

(11) Başkan ve üyeler, 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve 
Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa tabidir.  

(12) Seçilen üyeler ilk toplantının başında aşağıdaki şekilde yemin ederler: 
“Görevimi tam bir tarafsızlık, dürüstlük, hakkaniyet ve adalet anlayışı içinde yerine getireceğime, namusum 

ve şerefim üzerine yemin ederim.” 
(13) 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 

uyarınca Başkan ve üyeler için soruşturma yapılması Başbakan veya görevlendireceği bakanın iznine tabidir. 
Soruşturma izni verilmesi veya verilmemesine ilişkin kararlara karşı itirazlar Danıştay tarafından karara bağlanır. 

 (14) Başkan ve üyeler ile Kurum personeli, görevlerini yerine getirmeleri sırasında edindikleri, kamuya, 
ilgililere ve üçüncü kişilere ait gizlilik taşıyan bilgileri, kişisel verileri, Kurumla ilgili gizlilik taşıyan bilgileri, ticari 
sırları ve bunlara ait belgeleri, bu konuda kanunen yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamaz, kendilerinin 
veya üçüncü kişilerin yararına kullanamaz. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder. 

 
Kurulun görev ve yetkileri 
MADDE 11- (1) Kurulun görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Kurumla ve Kurumun görev alanıyla ilgili düzenlemeler yapılmasına yönelik kararlar almak. 
b) Ayrımcılık yasağı ihlallerine ilişkin başvurular ile insan hakları veya ayrımcılık yasağı ihlallerine ilişkin 

resen yapılan incelemeleri karara bağlamak, bu başvuru ve incelemelere ilişkin gerekli hâllerde uzlaşma sürecini 
sonuçlandırmak, ayrımcılık yasağı ihlallerine ilişkin bu Kanunda öngörülen idari yaptırımlara karar vermek. 

c) İnsan hakları ve ayrımcılık yasağı ihlallerine ilişkin yargı kararlarının uygulanmasına ilişkin sorunları 
izlemek ve değerlendirmek. 

ç) Özgürlüğünden mahrum bırakılan ya da koruma altına alınan kişilerin ulusal önleme mekanizması 
kapsamındaki başvurularını ve bu kapsamda resen yürütülen incelemeleri karara bağlamak. 

d) Görev alanıyla ilgili olarak yargı organlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına ve ilgili kişilere talepleri 
hâlinde görüş bildirmek. 

e) Gerek gördüğünde Kurumun kendi alanında çalışan uluslararası kuruluşlara üye olmasına ve bu 
kuruluşlarla işbirliği yapmasına karar vermek. 

f) Kurum tarafından insan haklarının korunması, ayrımcılıkla mücadele ve ulusal önleme mekanizması 
görevleri kapsamında yapılan inceleme ve araştırmaları, hazırlanan raporları ve benzeri çalışmaları karara 
bağlamak. 

g) Kurumun stratejik planını karara bağlamak, amaç ve hedeflerini, hizmet kalite standartlarını ve 
performans ölçütlerini belirlemek. 

ğ) Kurumun stratejik planı ile amaç ve hedeflerine uygun olarak hazırlanan bütçe teklifini görüşmek ve 
karara bağlamak. 

h) Kurumun faaliyet raporlarını karara bağlamak. 
ı) Taşınmaz alımı, satımı ve kiralanması konularındaki önerileri görüşüp karara bağlamak. 
i) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 
Kurulun çalışma esasları 
MADDE 12- (1) Kurul, Başkanın çağrısı üzerine toplanır. Toplantıları Başkan yönetir. Başkanın dışında en 

az beş üyenin birlikte talep etmesi hâlinde, Kurul, Başkan tarafından beş gün içinde toplanmak üzere derhâl 
toplantıya çağrılır. 



(2) Toplantı gündemi Başkan tarafından hazırlanarak, toplantıdan en az üç gün önce Kurul üyelerine 
bildirilir. Gündeme yeni madde eklenebilmesi için toplantıda üyelerden birinin öneride bulunması ve önerilen 
maddenin Kurul tarafından kabul edilmesi gerekir. 

(3) Kurul, en az yedi üye ile toplanır ve en az altı üyenin aynı yöndeki oyuyla karar alır. Kararlarda 
çekimser oy kullanılamaz.  

(4) Kurul, kendi üyeleri arasından, her bir çalışma alanı için üçer üyeli komisyonlar oluşturabilir.  
(5) Kurul, başvuruları görüşmek ve sonuçlandırmak üzere Başkan hariç beş üyeli daireler oluşturabilir. 

Başkan, dairelerin doğal üyesidir. 
(6) Kurul kararları tutanakla tespit edilir ve karar tutanağı toplantı esnasında veya en geç toplantıyı izleyen 

beş iş günü içinde toplantıya katılan tüm üyeler tarafından imzalanarak  
tekemmül ettirilir. Toplantı tarihinden itibaren en geç on beş iş günü içinde gerekçeler ve varsa karşı oy 
gerekçeleri yazılır. Gerektiğinde, Kurul tarafından bu süre uzatılabilir. 

(7) Başkan ve üyeler; kendileri, aralarındaki evlilik bağı kalkmış olsa bile eşleri, evlatlıkları ve üçüncü 
derece dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci derece dâhil ikinci dereceye kadar kayın hısımlarıyla ilgili veya 
kişisel menfaat ilişkisi içinde oldukları konularda toplantı ve oylamaya katılamaz. Bu durum karar metninde ayrıca 
belirtilir. 

(8) Aksi kararlaştırılmadıkça Kurul toplantılarındaki müzakereler gizlidir. 
(9) İhtiyaç duyulması hâlinde görüşlerinden yararlanılmak üzere ilgililer Kurul toplantısına davet edilebilir. 

Ancak, Kurul kararları toplantıya dışarıdan katılanların yanında alınamaz. 
(10) Kurul kararları, tekemmül etmesinden itibaren en geç beş iş günü içinde ilgililere gönderilir. Kurul 

kararlarında, ilgili kişilerin bu kararlara karşı hangi hukuki yollara başvurabilecekleri süreleri ile birlikte belirtilir. 
(11) Kurul, gerekli gördüğü durumlarda kararlarını, kişisel verilerin gizliliği ilkesine bağlı kalmak kaydıyla 

uygun vasıtalarla kamuoyuna duyurabilir. 
(12) Kurul üyeleri ile Kurum personelinin uyacakları mesleki ve etik ilkeler, bu maddede belirtilen 

komisyonların ve dairelerin oluşumu, çalışma esasları ile Kurulun çalışma usul ve esasları ve diğer hususlar 
yönetmelikle düzenlenir. 

Başkan  
MADDE 13- (1) Başkan, Kurumun en üst amiri olup, Kurum hizmetlerini mevzuata, Kurumun amaç ve 

politikalarına, stratejik planına, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak düzenler, 
yürütür ve hizmet birimleri arasında eşgüdümü sağlar. Başkan, Kurumun genel yönetim ve temsilinden 
sorumludur.  

(2) Başkanın görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Kurul toplantılarının gündemini, gün ve saatini belirlemek ve toplantıları yönetmek. 
b) Kurul kararlarının tebliğini ve Kurulca gerekli görülenlerin kamuoyuna duyurulmasını sağlamak. 
c) Hizmet birimi koordinatörlerini görevlendirmek ve diğer Kurum personelini atamak. 
ç) Hizmet birimlerinden gelen önerilere son şeklini vererek Kurula sunmak. 
d) Kurumun stratejik planını, performans ölçütlerini hazırlamak, amaç ve hedeflerini, hizmet kalite 

standartlarını, insan kaynakları ve çalışma politikalarını oluşturmak. 
e) Belirlenen stratejilere, yıllık amaç ve hedeflere uygun olarak Kurumun yıllık bütçesi ile mali tablolarını 

hazırlamak.  
f) Yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, yıllık amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine göre faaliyetlerin 

değerlendirmesini yapmak ve bunları Kurula sunmak. 
g) Kurul ve hizmet birimlerinin uyumlu, verimli, disiplinli ve düzenli bir biçimde çalışması amacıyla 

eşgüdümü sağlamak. 
ğ) Kurumun yönetim ve işleyişine ilişkin diğer görevleri yerine getirmek. 
(3) Başkanın yokluğunda İkinci Başkan, Başkana vekâlet eder. 
Başkanlık 
MADDE 14- (1) Başkanlık, Başkan Yardımcıları, hizmet birimleri ve çalışma gruplarından oluşur. Hizmet 

birimlerinin sayısı onu geçemez. Başkanlık, Kurul kararlarını uygulamakla ve diğer konularda Başkana ve Kurula 
yardımcı olmakla görevlidir.  

(2) Kurul Başkanı, Kurumun da başkanıdır. 
(3) Hizmet birimleri, Başkan tarafından belirlenen koordinatörlerin eşgüdümünde faaliyet gösterir. 
(4) Kurum, görev alanına giren konularla ilgili olarak çalışmalarda bulunmak üzere kamu kurum ve 

kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve konuyla ilgili uzmanların katılımı ile altı ay süreli geçici komisyonlar 
oluşturabilir. Başkan, bu süreyi üç aya kadar uzatabilir. Gerekli görülmesi hâlinde Kurul, altı aylık süreyi iki katına 
kadar uzatabilir. Ayda ikiyi geçmemek kaydıyla komisyonların toplantılarına ilişkin giderler Kurum bütçesinden 
karşılanır. 



(5) Gerek görülmesi hâlinde, Kurumun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla Kuruma bağlı bürolar 
kurulabilir.  

(6) Hizmet birimleri ve büroların çalışma usul ve esasları, bu Kanunda belirtilen faaliyet alanı, görev ve 
yetkilerine uygun olarak Kurumun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan yönetmelikle 
belirlenir. 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Personel Rejimi 
Personele ve özlük haklarına ilişkin hükümler 
MADDE 15- (1) Kurum personeli, bu Kanunla düzenlenen hususlar dışında 657 sayılı Kanuna tabidir. 

Hizmet birimi koordinatörü olarak görevlendirilenlerde bakanlık daire başkanı kadrolarına atanmak için aranan 
şartlar aranır ve bunlara kadrolarına bağlı olarak mali haklar kapsamında yapılan aylık net ödeme tutarının, 
bakanlık daire başkanına kadrosuna bağlı olarak yapılması öngörülen aylık net ödeme tutarından az olması hâlinde 
aradaki fark, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi olmaksızın ödenir. 

(2) Kurul Başkanına 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelin 3 
üncü sırasında, Kurul üyelerine anılan cetvelin 4 üncü sırasında yer alan göstergeler üzerinden anılan Kanun 
Hükmünde Kararnamenin ek 10 uncu maddesinde öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ödeme yapılır. Söz 
konusu ödemelerden vergi ve diğer yasal kesintilere tabi olmayanlar bu fıkraya göre yapılacak ödemelerde de 
vergi ve diğer yasal kesintilere tabi tutulmaz. Başkan ve üyeler, 657 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuat uyarınca 
Devlet memurlarının yararlandığı sosyal hak ve yardımlardan da aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanır.  

(3) Başkan ve üyeler ile Kurum personeli 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi hükümlerine tabidir. Başkan ve üyeler ile 
başkan yardımcıları emeklilik hakları bakımından sırasıyla Devlet Personel Başkanı, Başbakanlık genel müdürleri ve 
Başbakanlık genel müdür yardımcıları ile denk kabul edilir. Bunlardan bu görevleri sırasında 5510 sayılı Kanunun 
geçici 4 üncü maddesi kapsamına girenlerin bu görevlerde geçen süreleri makam tazminatı ile temsil tazminatı 
ödenmesi gereken süre olarak değerlendirilir. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi 
kapsamında sigortalı iken üyeliğe seçilenlerden bu görevleri sona erenler veya bu görevlerinden ayrılma isteğinde 
bulunanların bu görevlerde geçen hizmet süreleri kazanılmış hak aylık, derece ve kademelerinin tespitinde dikkate 
alınır. Kamu kurum ve kuruluşlarında 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 
kapsamında sigortalı iken üyeliğe seçilenlerin, önceki kurum ve kuruluşları ile ilişiklerinin kesilmesi kendilerine 
kıdem tazminatı veya iş sonu tazminatı ödenmesini gerektirmez. Bu durumda olanların kıdem tazminatı veya iş 
sonu tazminatı ödenmesi gereken hizmet süreleri, üyelikte geçen hizmet süreleri ile birleştirilir ve emeklilik 
ikramiyesi ödenecek süre olarak değerlendirilir. 

(4) Kurul tarafından, Kuruma ilişkin görevlerinde Başkana yardımcı olmak üzere, Kurumun görev alanları 
dikkate alınarak üç Başkan Yardımcısı atanır. Başkan Yardımcısı olarak atanacaklarda; 

a) En az dört yıllık lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş olma, 
b) Kamu hizmetinde en az on yıllık mesleki tecrübeye sahip olma, 
c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt 

bentlerinde belirtilen nitelikleri taşıma, 
şartları aranır. Başkan yardımcılarının görev süresi dört yıldır. Görevi sona eren başkan yardımcıları yeniden 

atanabilir.  
 (5) Başkan, sınırlarını yazılı ve açık olarak belirlemek şartıyla Kurula ilişkin olmayan görev ve yetkilerinin 

bir bölümünü başkan yardımcılarına veya hizmet birimi koordinatörlerine devredebilir. Yetki devri, uygun araçlarla 
ilgililere duyurulur. 

(6) Kurumda, 657 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine bağlı kalmaksızın, sözleşmeli personel 
istihdam edilebilir. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personel, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır. Bu personelin atama usul ve esasları Kurumca belirlenir. Bunlara 
ödenecek ücretin net tutarı, birinci dereceli İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanına ödenen aylık ortalama net tutarı 
aşmamak üzere Başkan tarafından tespit edilir. Bu fıkra uyarınca çalıştırılacakların sayısı İnsan Hakları ve Eşitlik 
Uzmanı ve İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcısı toplam kadro sayısının yüzde on beşini geçemez. Bu fıkraya 
göre istihdam edilecek sözleşmeli personelin, yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelerin en az dört yıllık eğitim 
veren Kurumca belirlenecek bölümlerinden mezun olması ve en az yarısının Kurumca belirlenecek yabancı diller 
için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) düzeyinde puan alması veya buna denk kabul edilen ve 
uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olması gerekir. Kurumca belirlenecek yabancı dillerin 
konuşulduğu ülkelerde dört yıllık eğitim veren kurumlardan mezun olan kişilerden yabancı dil belgesi istenmez. Bu 
fıkrada belirtilen yabancı dil bilgisine ilişkin şartlar yabancı uyruklular için aranmaz. 

(7) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde, sosyal güvenlik kurumlarında, mahalli idarelerde, 
mahalli idarelere bağlı idarelerde, mahalli idare birliklerinde, döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan 
fonlarda, kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait kuruluşlarda, 
iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile bunlara bağlı ortaklıklar ve müesseselerde görevli 
memurlar ile diğer kamu görevlileri kurumlarının, hakimler ve savcılar ise kendilerinin muvafakati ile aylık, ödenek, 



her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla geçici 
olarak Kurumda görevlendirilebilir. Kurumun bu konudaki talepleri, ilgili kurum ve kuruluşlarca öncelikle 
sonuçlandırılır. Bu şekilde görevlendirilen personel, kurumlarından aylıklı izinli sayılır. Bu personelin izinli oldukları 
sürece memuriyetleri ile ilgileri ve özlük hakları devam ettiği gibi, bu süreler yükselme ve emekliliklerinde de 
hesaba katılır ve yükselmeleri başkaca bir işleme gerek duyulmadan süresinde yapılır. Hakim ve savcılar dâhil bu 
madde kapsamında görevlendirilenlerin Kurumda geçirdikleri süreler, kendi kurumlarında geçirilmiş sayılır. 
Görevlendirme süresi iki yılı geçemez. Ancak ihtiyaç hâlinde bu süre bir yıllık dönemler hâlinde uzatılabilir. 

İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanı ve Uzman Yardımcıları 
MADDE 16- (1) Kurumda, İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanı ve İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcısı 

istihdam edilebilir.  
 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Başvurular ve İnceleme Usulleri 

Başvurular 
MADDE 17- (1) Ayrımcılık yasağı ihlalinden zarar gördüğü iddiasında bulunan her gerçek ve tüzel kişi 

Kuruma başvurabilir. Kuruma başvuru, illerde valilikler, ilçelerde kaymakamlıklar aracılığıyla da yapılabilir. Başvuru 
hakkının etkin bir şekilde kullanılmasına hiçbir surette engel olunamaz. Başvurulardan herhangi bir ücret alınmaz. 

(2) İlgililer, Kuruma başvurmadan önce bu Kanuna aykırı olduğunu iddia ettikleri uygulamanın 
düzeltilmesini ilgili taraftan talep eder. Bu taleplerin reddedilmesi veya otuz gün içerisinde cevap verilmemesi 
hâlinde Kuruma başvuru yapılabilir. Ancak Kurum, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ihtimali bulunan 
hâllerde, bu şartı aramadan başvuruları kabul edebilir.  

(3) Dava açma süresi içinde Kuruma yapılan başvurular işlemeye başlamış olan dava açma süresini 
durdurur. 

(4) Yasama ve yargı yetkilerinin kullanılmasına ilişkin işlemler, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararları 
ile Anayasanın yargı denetimi dışında bıraktığı işlemler başvurunun konusu olamaz. 

(5) 4857 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamına giren ayrımcılık iddialarına ilişkin başvurular, 4857 sayılı 
Kanun ve ilgili mevzuatında belirlenen şikâyet usulleri izlendikten sonra herhangi bir yaptırım kararı alınmadığı 
hâllerde yapılabilir. 

(6) İnsan hakları ve ayrımcılık yasağı ihlallerine ilişkin resen yapılan incelemeler için ihlal mağdurunun 
şahsen belirlenebilir olduğu durumlarda kendisinin veya kanuni temsilcisinin açık rızasının alınması şarttır. Ancak, 
çocuğun yüksek yararının gerektirdiği hâllerde kanuni temsilcisinin rızası aranmaz. 

(7) Kuruma yapılacak başvurularda, vesayet ya da koruma altında olanlar ve çocuklar ile talepleri üzerine 
mağdur ya da mağdurların kimlik bilgileri gizli tutulur. 

(8) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (i) bendi kapsamında yapılan başvurular hakkında da bu madde 
hükümleri uygulanır. 

(9) İşleme konulmayacak başvurular ve gerekçeli kabul edilmezlik kararları ile başvuruya ilişkin diğer usul 
ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. 

İhlal incelemeleri 
MADDE 18- (1) Kurum, başvuruları ve resen yaptığı incelemeleri başvuru ve resen inceleme kararı 

tarihinden itibaren en geç üç ay içinde sonuçlandırır. Bu süre, Başkan tarafından bir defaya mahsus olmak üzere 
en fazla üç ay uzatılabilir. 

(2) Kurum, ihlal iddiasına muhatap olan taraftan yazılı görüşünü sunmasını ister. Yazılı görüş, istemin 
tebliğinden itibaren on beş gün içinde Kuruma ulaştırılır. Yazılı görüş, başvuran kişiye tebliğ edilerek, görüşünü 
tebliğden itibaren en geç on beş gün içinde Kuruma sunması istenir. Talep hâlinde Başkan bu süreleri bir defaya 
mahsus olmak üzere on beş gün uzatabilir. Taraflara talepleri hâlinde Kurul önünde ayrı ayrı sözlü açıklama 
yapma hakkı tanınabilir. 

(3) Başkan, incelemenin özelliğine göre, görüşlerin alınmasından sonra, resen veya talep üzerine tarafları 
uzlaşmaya davet edebilir. Uzlaşma, insan hakları veya ayrımcılık yasağı ihlali olduğu iddia olunan uygulamaya son 
verilmesi veya mağdur açısından bu sonucu sağlayacak çözümleri içerebileceği gibi mağdura belli bir tazminatın 
ödenmesi biçiminde de olabilir. Uzlaşma en geç bir ay içinde sonuçlandırılır. Uzlaşma müzakereleri sırasında 
yapılan tespitler, alınan beyanlar veya açıklamalar, herhangi bir soruşturma ve kovuşturmada ya da davada delil 
olarak kullanılamaz. 

(4) Uzlaşma yoluyla sonuçlandırılamayan başvurular ve incelemeler hakkında ilgili rapora ilişkin müzekkere 
yirmi gün içinde Kurula sunulur. Bunun üzerine Kurul, insan hakları veya ayrımcılık yasağı ihlali yapılıp 
yapılmadığına ilişkin karar verir. 

(5) Kurul, konusu suç teşkil eden insan hakları veya ayrımcılık yasağı ihlallerini tespit ettiği takdirde, 
bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunur. 

 
 
 



İnceleme yetkisi 
MADDE 19- (1) Bu Kanunla ve diğer mevzuatla Kuruma verilen inceleme, araştırma, ziyaret ve rapor 

hazırlama görevleri ile diğer görevler, insan hakları ve eşitlik uzmanları, insan hakları ve eşitlik uzman yardımcıları 
ve Başkan tarafından görevlendirilen diğer Kurum personeli tarafından yerine getirilir.  

(2) Birinci fıkrada sayılanlar, Başkanın yetkilendirmesi hâlinde, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile diğer 
gerçek ve tüzel kişilerden ilgili bilgi ve belgeleri istemeye, incelemeye ve bunların örneklerini almaya, ilgililerden 
yazılı ve sözlü bilgi almaya, özgürlüğünden mahrum bırakılan ya da koruma altına alınan kişilerin bulundukları 
yerleri ziyaret etmeye, buralarda inceleme yapmaya ve gerekli tutanakları düzenlemeye, kötü muameleye maruz 
kaldığı iddia edilen kişi ya da kişilerle görüşmeye yetkilidir. Kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel 
kişiler, Kurumun ziyaretlerini kolaylaştırmak ve taleplerini gecikmeksizin yerine getirmek zorundadırlar. 

(3) Kurumun görev ve yetki alanına giren konularda yerinde inceleme ve araştırma yapmak üzere, 
 Başkanın belirleyeceği Kurum personelinin başkanlığında,  ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin ve diğer 
kişilerin katılımıyla heyet oluşturulabilir. Heyette görev alacak kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri kendi kurum 
ve kuruluşlarınca, diğer kişiler ise Başkan tarafından belirlenir. Heyetler tarafından yapılan inceleme ve 
araştırmaların sonuçları Kurum tarafından bir rapor hâline getirilir. Heyetlerin giderleri Kurum bütçesinden 
karşılanır. 

(4) Kurumun inceleme ve araştırma konusuyla ilgili olarak gerekçesini belirterek istediği bilgi ve belgelerin, 
bu talebin tebliğ edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde verilmesi zorunludur.  

Bilirkişi görevlendirilmesi ve tanık dinlenmesi 
MADDE 20- (1) Kurumca inceleme ve araştırma yapılan ve ileri derecede teknik ve mali uzmanlık bilgisi 

gerektiren konularla ilgili olarak, Başkan ya da Kurul tarafından, ücreti Kurum bütçesinden ödenmek üzere bilirkişi 
görevlendirilebilir. Bilirkişi olarak görev yapacakların nitelikleri ve çalışma esasları yönetmelikle düzenlenir. 

(2) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere, Kurum dışından 
görevlendirilmek ve ayda beşi geçmemek kaydıyla her inceleme ve araştırma konusu için uhdesinde kamu görevi 
bulunan her bilirkişiye (1.000), uhdesinde kamu görevi bulunmayan her bilirkişiye (2.000) gösterge rakamının 
memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere bilirkişi ücreti ödenir. Bu ödemeler, 
damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.   

(3) İnceleme ve araştırma konusuyla ilgili olarak gerek görülmesi hâlinde Kurul ve inceleme ve araştırma 
yapmaya yetkili Kurum personeli, tanık veya ilgili kişileri dinleyebilir. 

İspat yükü 
MADDE 21- (1) Münhasıran ayrımcılık yasağının ihlali iddiasıyla Kuruma yapılan başvurularda, başvuranın 

iddiasının gerçekliğine ilişkin kuvvetli emarelerin ve karine oluşturan olguların varlığını ortaya koyması hâlinde, 
karşı tarafın ayrımcılık yasağını ve eşit muamele ilkesini ihlal etmediğini ispat etmesi gerekir.  

İstişare komisyonu ve istişare toplantıları 
MADDE 22- (1) Ayrımcılık yasağıyla ilgili konularda sorunları ve çözüm önerilerini tartışmak ve bu 

konularda bilgi ve görüş alışverişinde bulunmak amacıyla, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, 
sendikalar, sosyal ve mesleki kuruluşlar, yükseköğretim kurumları, basın ve yayın kuruluşları, araştırmacılar ve 
ilgili diğer kişi, kurum ve kuruluşların katılımıyla istişare komisyonu oluşturulur. 

(2) Kurum, insan hakları sorunlarını tartışmak ve insan hakları konularında bilgi ve görüş alışverişinde 
bulunmak amacıyla, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, sosyal ve mesleki kuruluşlar, 
yükseköğretim kurumları, basın ve yayın kuruluşları, araştırmacılar ve ilgili diğer kişi, kurum ve kuruluşların 
katılımıyla merkezde ve illerde istişare toplantıları gerçekleştirir. 

(3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 
 

ALTINCI BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

Kurumun gelirleri 
MADDE 23- (1) Kurumun gelirleri şunlardır: 
a) Genel bütçeden yapılacak hazine yardımları. 
b) Kuruma ait taşınır ve taşınmazlardan elde edilen gelirler. 
c) Gelirlerinin değerlendirilmesinden elde edilen gelirler. 
ç) Diğer gelirler. 
İstatistik 
MADDE 24- (1) Kurul, ayrımcılıkla mücadele amacıyla hangi alanlarda resmî nitelikte istatistik 

toplanmasına ihtiyaç olduğuna Türkiye İstatistik Kurumu ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte karar verir. 
Ayrımcılık belirtilerinin tüm boyutlarını ortaya koyabilmek için gerekli olan istatistiksel bilgilerin, verilere sürekli ve 
eksiksiz şekilde erişilmesini sağlayacak bir sistem içinde toplanmasından Resmî İstatistik Programı kapsamında 
Türkiye İstatistik Kurumu sorumludur. 

 



İdari yaptırımlar 
MADDE 25- (1) Ayrımcılık yasağının ihlali hâlinde, bu ihlalin etki ve sonuçlarının ağırlığı, failin ekonomik 

durumu ve çoklu ayrımcılığın ağırlaştırıcı etkisi dikkate alınarak ihlalden sorumlu olan kamu kurum ve kuruluşları, 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri hakkında bin Türk 
lirasından on beş bin Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanır. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen idari para cezasının kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşları hakkında uygulanması hâlinde, ödenen idari para cezası, cezaya esas ayrımcı uygulamaya 
kusuruyla sebebiyet veren kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri ile 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında görev yapanlara rücu edilir.  

(3) 19 uncu maddede öngörülen yükümlülüklere, uyarıya rağmen haklı bir neden olmaksızın belirtilen 
sürede uymayan birinci fıkra kapsamındaki kişi ve kuruluşlar hakkında beş yüz Türk lirasından iki bin Türk lirasına 
kadar idari para cezası uygulanır. Bu fıkrada düzenlenen idari para cezaları hakkında da ikinci fıkra hükmü 
uygulanır. 

(4) Kurul, verdiği idari para cezasını bir defaya mahsus olmak üzere uyarı cezasına dönüştürebilir. 
Hakkında uyarı cezası verilen kişi veya kurumun ayrımcı fiilinin tekrarı hâlinde alacağı ceza yüzde elli oranında 
artırılır. Bu artış ceza üst sınırını aşamaz.  

(5) Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir. 
(6) Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde idari yaptırımlara ilişkin olarak 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı 

Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır.  
İnsan hakları ve ayrımcılıkla mücadele eğiticileri 
MADDE 26- (1) İnsan hakları ve ayrımcılıkla mücadele eğitimi, Kurum personeli veya insan hakları ve 

ayrımcılıkla mücadele eğiticileri tarafından verilir. Eğiticilerin nitelikleri, çalışma usul ve esasları ile eğiticilere 
verilecek ücret Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak yönetmelikle düzenlenir. 

Yönetmelik 
MADDE 27- (1) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler Kurum tarafından yürürlüğe konulur. 
Yürürlükten kaldırılan ve değiştirilen hükümler 
MADDE 28- (1) 21/6/2012 tarihli ve 6332 sayılı Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu yürürlükten 

kaldırılmıştır. Diğer mevzuatta mülga Türkiye İnsan Hakları Kurumuna yapılmış olan atıflar Türkiye İnsan Hakları 
ve Eşitlik Kurumuna yapılmış sayılır. 

(2) (14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 
(3) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 
(4) Türkiye İnsan Hakları Kurumuna ait kadrolar iptal edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro 

ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili cetvellerinden çıkarılmış ve ekli (1) sayılı listede yer alan 
kadrolar ihdas edilerek anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik 
Kurumu bölümü olarak eklenmiştir.(1)  

(5) (27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olup yerine 
işlenmiştir.) 

Hak ve yetkiler ile personelin devri  
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bakanlar Kurulunca ilk yapılacak seçimde seçilecek üyelere ilişkin başvurular ve 

aday bildirimleri Başbakanlığa yapılır. Başvurular ve aday bildirimlerine ilişkin hususlar Başbakanlık tarafından ilan 
edilir. 

(2) Bu Kanun ile kurulan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu teşkilatlanıncaya kadar Kuruma verilen 
görev ve hizmetler mülga Türkiye İnsan Hakları Kurumunun mevcut personeli eliyle yürütülmeye devam edilir.  

(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mülga Türkiye İnsan Hakları Kurumuna ait her türlü taşınır, taşıt, 
araç, gereç ve malzeme, nakit ve benzeri değerler, her türlü borç ve alacaklar, yazılı ve elektronik ortamdaki her 
türlü kayıtlar ve diğer dokümanlar ile kadro ve pozisyonlarda bulunan personel, hiçbir işleme gerek kalmaksızın 
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna devredilmiş sayılır. 

(4) Mülga Türkiye İnsan Hakları Kurumu tarafından yapılmış olan sözleşmelere Türkiye İnsan Hakları ve 
Eşitlik Kurumu halef olur. Mülga Türkiye İnsan Hakları Kurumunun leh ve aleyhine açılmış davalar ile icra 
takiplerinde Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu kendiliğinden taraf sıfatını kazanır. 

(5) Mülga Türkiye İnsan Hakları Kurulu üyelerinin üyelikleri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sona 
erer. Mülga Türkiye İnsan Hakları Kurumu Başkanı ve İkinci Başkanı, bu Kanuna göre seçilen Türkiye İnsan 
Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı göreve başlayıncaya kadar Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı ve 
İkinci Başkanı olarak görev yapar. Bunlar, bu Kanuna göre seçilen Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı 
göreve başladığında, atandıkları mevzuata göre kalan görev sürelerinin sonuna kadar görev yapmak üzere ekli (2) 
sayılı liste ile ihdas edilen Kurum Başkanlık Müşaviri kadrolarına hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır ve 
Başkan tarafından belirlenen istişari görevleri yürütür.  
––––––––––––––––––– 
(1) Bu maddede yer alan kadrolarla ilgili olarak 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmi Gazete’ye bakınız. 



Bu fıkra ile ihdas edilen Kurum Başkanlık Müşaviri kadroları, bu kadroların herhangi bir sebeple boşalması 
ve her hâlde anılan kadrolara atanmış sayılan Başkan ve İkinci Başkanın atandıkları mevzuata göre kalan görev 
sürelerinin sona ermesi hâlinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Bu fıkraya göre Kurum 
Başkanlık Müşaviri kadrolarına atanmış sayılanlara, fiilen görev yapma şartına bağlı ödemeler hariç mali ve sosyal 
haklar kapsamında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuata göre yapılmakta 
olan ödemelere, kalan görev süreleri sonuna kadar devam edilir. Bunlar görev sürelerinin sonunda talepleri 
hâlinde, Kurumda veya önceki kurumlarında öğrenim durumları, hizmet yılı ve kazanılmış hak aylık derecelerine 
uygun bir kadroya en geç bir ay içinde atanır. 

 
(6) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte İnsan Hakları Uzmanı ve İnsan Hakları Uzman Yardımcısı 

kadrolarında bulunanlar, İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanı ile İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcısı kadrolarına 
başka bir işleme gerek kalmaksızın hâlen bulundukları kadro dereceleriyle atanmış sayılır ve bunlardan 375 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 12 nci maddesi hükmünden yararlananların bu hakları söz konusu 
kadrolarda bulundukları sürece devam eder. Bu fıkraya göre atananların İnsan Hakları Uzmanı kadrosunda 
geçirdiği süreler İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanı kadrosunda, İnsan Hakları Uzman Yardımcısı kadrosunda geçirdiği 
süreler ise İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcısı kadrosunda geçmiş sayılır. 

(7) Mülga Türkiye İnsan Hakları Kurumu kadrolarında bulunan memurlardan yukarıdaki fıkralarda 
belirtilenler dışında kalanlar, Kurum için ihdas edilen aynı unvanlı kadrolara hâlen bulundukları kadro dereceleriyle 
başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır.  

(8) Bu madde uyarınca atanan veya atanmış sayılan personelin yeni kadrolarına atandıkları veya atanmış 
sayıldıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına ilişkin en son ayda aldıkları sözleşme ücreti, aylık, ek gösterge, ikramiye 
(bir aya isabet eden net tutarı), her türlü zam ve tazminatları, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, 
ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin toplam net tutarının (Bu tutar sabit bir değer olarak 
esas alınır.); yeni atandıkları kadrolara ilişkin olarak yapılan sözleşme ücreti, aylık, ek gösterge, ikramiye (bir aya 
isabet eden net tutarı), her türlü zam ve tazminatları, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, ek 
ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai 
ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması hâlinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi 
tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atandıkları veya atanmış sayıldıkları kadro 
unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara 
fark tazminatı ödenmesine son verilir.  

(9) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar mülga Türkiye İnsan Hakları Kurumunda geçen hizmetler, 
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunda geçmiş sayılır.  

(10) Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun 2016 mali yılı harcamaları, 2016 Yılı Merkezi Yönetim 
Bütçe Kanununa istinaden Maliye Bakanlığınca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, mülga Türkiye İnsan Hakları 
Kurumunun 2016 yılı bütçesinde yer alan ödeneklerinden karşılanır. 

(11) Başbakanlık tarafından yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar il ve ilçe insan hakları kurulları faaliyetine 
devam eder. 

(12) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarını bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı 
ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda insan hakları alanında faaliyet 
gösteren kurumların merkez teşkilatı kadrolarına atanmış olanlar talepleri hâlinde kurumlarının, hakimler ve 
savcılar ise kendilerinin muvafakati ile, Kurumun görev alanına giren konularda doktora yapmış olan Devlet 
memurları ile öğretim elemanları ise başvurmaları hâlinde bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl 
içinde, bu Kanun kapsamında atanan Kurul tarafından belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde İnsan Hakları ve 
Eşitlik Uzmanı olarak atanabilirler. Bu fıkra hükümlerine göre atanacak olanların sayısı, Kurumun kadro 
cetvellerindeki İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanı ve İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcısı kadro sayısının yüzde 
onunu geçemez. 

(13) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler Kurulun ilk toplantı tarihinden itibaren altı ay 
içerisinde yürürlüğe konulur. Ayrımcılık yasağı ihlali iddialarına ilişkin başvurular 17 nci maddenin dokuzuncu 
fıkrasında öngörülen yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren alınır. 

Yürürlük 
MADDE 29- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 30- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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