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I. BAŞVURUNUN KONUSU 

1. Anadolu Üniversitesinin pandemi döneminde ceza infaz kurumlarında yaptığı sınavların aynı dönemde 

yapılan çevrim içi sınavlarla karşılaştırıldığında olumsuz sonuçlara yol açtığı iddiası ile ceza infaz kurumlarında 

sınava girenlerin sınav sonuçlarının ayrı bir değerlendirmeye tabi tutularak harf notları ve kredilerin yeniden 

düzenlenmesi talebine ilişkindir. 

II. BAŞVURANIN İDDİA VE TALEPLERİ 

2. Başvuran, Silivri 5 No.lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunduğunu, Anadolu Üniversitesi 

Açıköğretim Fakültesi … Bölümünde ikinci sınıf öğrencisi olduğunu, Ceza İnfaz Kurumunda öğrenimine 

devam ettiğini, birinci sınıf öğrencisi olduğu 2020-2021 yıllarında pandemi nedeniyle Türkiye genelinde 

çevrim içi sınav sistemi uygulanırken kendisine gözetmenli klasik sınav yönteminin uygulandığını, 

çevrim içi sınav sisteminde 20 soru sorulurken kendisine 30 soru sorulduğunu, harf notu açısından çan sistemi 

nedeniyle mağduriyete maruz kaldığını, bunun eşitsiz bir uygulama olduğunu, bu konuda ailesinin üniversite 

yönetimine başvurduğunu, ancak aşağılayıcı ve iğneleyici bir cevap verildiğini, Atatürk ve İstanbul 

Üniversitelerinin ceza infaz kurumlarında bulunan öğrencilere bu tarz bir eşitsizlik yapmadığını, sınav sonuçlarına 

göre çok daha yüksek bir ortalamaya sahip olabileceğini, DGS sınavına girip lisans programlarına başlayacağı 

için ortalamasının büyük öneme sahip olduğunu, söz konusu çan sistemiyle harf notu değişim uygulamasının 

kendisinin geleceğini olumsuz etkileyeceğini iddia ederek bahsi geçen dönemde ceza infaz kurumlarında sınava 

girenlerin sınav sonuçlarının ayrı bir değerlendirmeye tabi tutularak harf notları ve kredilerin yeniden 

düzenlenmesini talep etmektedir. 

III. İLGİLİ MEVZUAT 

3. 6701 sayılı Türkiye İnsan Haklan ve Eşitlik Kurumu Kanunu’nun 9’uncu maddesinde: “(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” Kurumun görevleri arasında yer almaktadır. 

4. Aynı Kanun’un “Başvurular” başlıklı 17’nci maddesi: "(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.” hükmünü içermektedir. 

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

Yönetmelik’in "Ön incelemenin yapılması" başlıklı 48’inci maddesi: "(1) Kuruma yapılan başvurular, inceleme 

ve araştırmaya geçilmeden önce ön incelemeye tabi tutulur ve sonucunda; a) Kurumun görev alanına 

girip girmediği, yönlerinden incelenir (...)” hükmünü haizdir. 
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6. Mezkûr Yönetmelik’in “Gerekçeli kabul edilmezlik kararı” başlıklı 67’nci maddesine göre: “(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.” 

IV. DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE 

7. 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. 

8. 6701 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesinde, insan hakları ihlallerini resen incelemek, araştırmak, karara 

bağlamak ve sonuçlarını takip etmek, ayrımcılık yasağı ihlallerini resen veya başvuru üzerine incelemek, 

araştırmak, karara bağlamak ve sonuçlarını takip etmek, özgürlüğünden mahrum bırakılan ya da koruma altına 

alınan kişilerin ulusal önleme mekanizması kapsamındaki başvurularını incelemek, araştırmak, karara bağlamak 

ve sonuçlarını takip etmek Kurumun görevleri arasında sayılmıştır. 

9. Bununla birlikte başvuranın, Anadolu Üniversitesinin Türkiye genelinde çevrim içi sınav sistemini 

uyguladığı 2020-2021 eğitim döneminde ceza infaz kurumunda gözetmenli klasik sınav uyguladığı iddiasıyla ve 

ceza infaz kurumlarında sınava girenlerin sınav sonuçlarının ayrı bir değerlendirmeye tabi tutularak harf notları ve 

kredilerin yeniden düzenlenmesine ilişkin talebi, 6701 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesinde Kurumun başvuru 

incelemesi yapacağı alanlar olarak belirtilen ayrımcılık yasağı ve ulusal önleme mekanizması kapsamında 

değerlendirilememektedir. 

10. Başvuranın iddiaları yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ile birlikte ele alındığında, Türkiye İnsan 

Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 48’inci 

maddesine göre Kurumun görev alanına girmeyen başvurunun inceleme şartlarını taşımadığı ve bu nedenle kabul 

edilmez olduğu kanaatine varılmıştır. 

V. KARAR 

1. Başvurunun KABUL EDİLMEZ OLDUĞUNA, 

2. Kararın başvurana tebliğine ve KAMUOYUNA DUYURULMASINA, 

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

28.06.2022 tarihinde, OY BİRLİĞİYLE, karar verildi. 
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