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I. BAŞVURUNUN KONUSU 

1. Başvuru; başvuranın COVID-19 aşısını olmaması ve kardeşinin COVID-19 testinin pozitif çıkması 

sebebiyle temaslı olarak karantinaya alınmasının ayrımcılık yasağının ihlali olduğu iddiasına ilişkindir. 

II. İNCELEME SÜRECİ 

2. Başvuru dilekçesinde başvuran; 02/02/2022 tarihinde kardeşinin COVID-19 test sonucunun pozitif 

çıktığını, kendisinin COVID-19 aşısı olmadığını, aşı olmayıp temaslı olduğu için yedi gün karantinada kalması 

gerektiğini, aşı olanların ise karantinada kalmadığını, konu hakkında CİMER üzerinden talep oluşturduğunu, 

kendisi gibi aşı olmak istemeyenlere karantina tedbirlerinin uygulanmasının küçük düşürücü olduğunu iddia 

ederek mevcut uygulamanın düzeltilmesini talep etmektedir. 

3. 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu’nun 18’inci maddesinin ikinci fıkrası 

uyarınca muhatap Sağlık Bakanlığından 19/02/2022 tarihinde başvuranın iddialarıyla ilgili olarak yazılı görüş talep 

edilmiştir. Muhatap, yazılı görüşünü 11/03/2022 tarihinde Kuruma iletmiştir. Alınan yazılı görüşte yer alan 

açıklamalar şu şekildedir: 

a. COVID-19 enfeksiyonunun hasta kişilerin öksürme veya hapşırmayla ortaya saçtığı damlacıkların 

ortamdaki diğer bireyler tarafından solunmasıyla, damlacıkların yapıştığı yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin 

ağız, burun veya göze götürülmesiyle bulaştığını ve eğer kişiler aynı evde kalıyorsa bulaş riskinin arttığını, 

b. COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda 14/01/2022 tarihinde yayınlanan 

“Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon” rehberinde yer alan aşı durumuna göre 

COVID-19 vakaları ile temaslı kişilerde karantina uygulamalarının açıklandığını, 

c. İlgili rehbere göre hatırlatma dozu yapılmamış veya son üç ay içerisinde hastalığı geçirmemiş veya aşısız 

kişiler için karantina süresinin yedi gün önerildiğini, karantina süresince semptom gelişmemesi halinde yedinci 

günde test vermeden karantinanın sonlandırılacağını, karantina boyunca herhangi bir semptom gelişmesi 

durumunda semptom geliştiği gün PCR testi yapılacağını, ancak karantina süresi yedinci gün sonlanmış olmakla 

birlikte kısmi risk nedeniyle bu kişilerin on güne kadar maske ve mesafeye azami dikkat göstermesi gerektiğini, 

d. Karantina ve izolasyon tedbirleri kişilerin hasta olduğu anlamına gelmemekle beraber hastalığın sağlam 

kişilere yayılmasını önleme amacı taşıdığını, bu tedbirlerin insan haklarına saygısızlık veya küçük düşürme amacı 

bir yana, tamamen insanların sağlık ve yaşama haklarının temin edilmesi ve korunması amacıyla yürürlüğe 

konulduğunu, 

e. Karantina ve izolasyon tedbirleri ile diğer koruma ve kontrol önlemlerinin COVID-19 Bilimsel Danışma 

Kurulu tavsiye kararları ve güncel bilimsel literatür çerçevesinde yürütüldüğünü belirtmektedir. 

4. 6701 sayılı Kanun’un 18’inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca muhataptan alınan yazılı görüş 

 



14/03/2022 tarihinde başvurana  iletilmiş  ve konuya ilişkin yazılı görüşü talep edilmiştir.  

Başvuran 04/04/2022 tarihli yazılı görüşünde; Kuruma başvuru yaptığı tarihte şehirlerarası ulaşım, konser, 

alışveriş merkezi gibi alanlara aşı olmayan bireylerin girişine izin verilmediğini, Bakanlık tarafından son yapılan 

düzenlemelerle bu durumun düzeltildiğini ve müdahalenin ortadan kalktığını ifade etmektedir. Bununla birlikte 

başvuran 06/06/2022 tarihinde Kurumun e-posta adresine gönderdiği e-posta ile başvurusunu geri çektiğini 

bildirmiştir. 

III. DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE 

5. 6701 sayılı Kanun’un “Kurumun görevleri” başlıklı 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) 

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

bağlamak ve sonuçlarını takip etmek” Kurumun görevleri arasında sayılmıştır. Mezkûr Kanun’un 

“Başvurular” başlıklı 17’nci maddesi ise: “Ayrımcılık yasağı ihlalinden zarar gördüğü iddiasında bulunan 

her gerçek ve tüzel kişi Kuruma başvurabilir.” hükmünü haizdir. 

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

Yönetmelik’in “Başvurudan vazgeçme” başlıklı 60’ıncı maddesine göre: “Sadece başvurucuyu ilgilendiren 

başvurularda, başvurucu, Kurulca karar verilinceye kadar başvurusundan vazgeçebilir. Bu durumda 

Kurum inceleme ve araştırmasını sonlandırır.” Mezkûr Yönetmelik’in “Karar verilmesine yer olmadığına dair 

karar” başlıklı 73’üncü maddesine göre; “Kurum; Başvurucunun başvurusundan vazgeçmesi (...) üzerine 

inceleme ve araştırmasını sonlandırması halinde karar verilmesine yer olmadığına karar verir.” 

7. Başvuran her ne kadar 02/02/2022 tarihli başvurusunda ayrımcılığa uğradığını iddia etmiş ise de; 

06/06/2022 tarihinde Kurumun e-posta adresine gönderdiği e-posta ile başvurusunu geri çektiğini bildirmiştir. Bu 

çerçevede 6701 sayılı Kanun’un 9/1-g maddesi ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanununun 

Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 60’ıncı ve 73’üncü maddeleri uyarınca 

başvurudan vazgeçme nedeniyle karar verilmesine yer olmadığı kanaatine varılmıştır. 

IV. KARAR 

1. Başvuranın başvurusundan vazgeçmesi nedeniyle KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, 

2. Kararın taraflara tebliğine ve KAMUOYUNA DUYURULMASINA, 

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

28.06.2022 tarihinde, OY BİRLİĞİYLE, karar verildi. 
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