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I. BAŞVURUNUN KONUSU 

 1. Başvuranın eski hükümlü olması nedeniyle ayrımcılığa uğradığı iddiasına ilişkindir. 

II. İLGİLİ MEVZUAT 

2. 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. 

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

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

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

düzenlenir." hükmüne yer verilmiştir. 

4. Söz konusu Yönetmelik’in “Ön İncelemenin Yapılması” başlıklı 48’inci maddesi: "(1) Kuruma yapılan 

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

Kurumun görev alanına girip girmediği, (...)  yönlerinden incelenir." hükmünü haizdir. 

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

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

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

açısından incelenebilirliğin esasla birlikte incelenmesi kararlaştırılan başvurulara ilişkin esas inceleme 

ve araştırma aşamasında söz konusu koşulları taşımayan başvurularla ilgili gerekçeli kabul edilmezlik 

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

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

taşımadığının anlaşılması halinde de bu başvurularla ilgili gerekçeli kabul edilmezlik kararı verilir." 

şeklindedir. 



III. DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE 

6. 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. 

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

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

resen veya başvuru üzerine incelemek, araştırmak, karara bağlamak ve sonuçlarını takip etmek, 

özgürlüğünden mahrum bırakılan ya da koruma altına alınan kişilerin ulusal önleme mekanizması 

kapsamındaki başvurularını incelemek, araştırmak, karara bağlamak ve sonuçlarını takip etmek Kurumun 

görevleri arasında sayılmıştır. 

8. Başvuran, … Anonim Şirketinin … ilinde bulunan şantiyesinde çalışmak üzere iş başvurusunda 

bulunduğunu, şirketin işe alım sorumlusu … isimli mühendisle yaptığı görüşmede olumlu cevap aldığını, 

işe giriş için gerekli belgeleri toplayıp gönderdiğini, işbaşı yapması için davet edildiğini, şantiye bölgesine 

vardığında ise kendisine telefon edilerek eski hükümlü olduğu gerekçesiyle işbaşı yaptırılmadığını; bunun 

üzerine … Cumhuriyet Başsavcılığına şikâyette bulunduğunu, Savcılık tarafından kovuşturmaya yer 

olmadığına karar verilerek Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna başvurabileceğine dair yol 

gösterildiğini, eski hükümlü olması dolayısıyla ayrımcılığa maruz kaldığını iddia ederek mağduriyetinin 

giderilmesini talep etmektedir. 

9. 6701 sayılı Kanun'da, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, mezhep, felsefi ve siyasi görüş, etnik köken, 

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

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

ayrımcılık iddiasında bulunulan haller, Kanun kapsamı dışında kalmaktadır. 

10. Yukarıda açıklanan gerekçeler ve anılan mevzuat ile birlikte incelendiğinde, başvuranın eski hükümlü 

olması nedeniyle işe alınmaması sebebiyle ayrımcı muameleye maruz kaldığı iddiasının Kanun'da yer alan 

ayrımcılık temellerine dayandırılmaması ve yapılan inceleme ve araştırmada Kanun'da belirtilen bir 

ayrımcılık temelinin tespit edilememesi sebebiyle başvurunun inceleme şartlarını taşımadığı ve kabul 

edilmez olduğu kanaatine varılmıştır. 

IV. KARAR 

1. Başvurunun KABUL EDİLMEZ OLDUĞUNA, 

2. Kararın başvurana tebliğine ve KAMUOYUNA DUYURULMASINA, 

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

başvurulabileceğine, 

  09.02.2022 tarihinde, OY BİRLİĞİYLE, karar verildi.   
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