TOPLUM VE HUKUK ARAŞTIRMALARI VAKFI
EŞİT HAKLAR İÇİN İZLEME DERNEĞİ
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AYRIMCILIK NEDİR?
Ayrımcılık, örneğin cinsiyetiniz, konuştuğunuz dil ya da dini inancınız gibi sahip olduğunuz -herhangi bir kişisel
özelliğiniz nedeniyle insan haklarının herhangi birinden yararlanmanızın tümden veya başkaları ile eşit
biçimde yararlanmanız engellenmesidir.

Aynı durumdakilere farklı muamele ayrımcılık yasağının ihlali niteliğindedir.
Farklı durumdakilere aynı muamele ayrımcılık yasağının ihlali niteliğindedir ve eşitsizlik yaratma, eşitsizlikleri pekiştirme ve eşitsizlikleri
arttırma potansiyeline sahiptir.
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TACİZ NEDİR?
Irk, etnik köken, din, renk, cinsiyet, dil, siyasal veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet,
engellilik, doğuş veya herhangi statü ve mensubiyetten dolayı, rencide edici, aşağılayıcı, küçük düşürücü veya
tehdit içeren bir söylem veya hareketin gerçekleşmesidir.

Örneğin; işyeri, park, toplu taşıma aracı, hastane gibi kamu alanlarında bir ırka, etnik kökene, dine veya cinsiyete yönelik saldırgan ifadeler
kullanılması veya bir etnik kökene veya bir inanca yönelik olarak ev, iş yeri gibi alanların belli sembollerle işaretlenmesi taciz boyutunda olan
bir ayrımcılık türüdür.
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MAĞDURLAŞTIRMA NEDİR?
Mağdurlaştırma, bir kişinin ayrımcılığa uğradığı gerekçesiyle yaptığı şikayet sonucunda kötü davranışla
karşılaşması veya farklı muamele görmesi ya da bir kişinin ayrımcılığa uğradığı gerekçesiyle şikayette
bulunan diğer bir kişiyi desteklemesi sonucunda benzer muamelerle karşılaşmasıdır.

Örneğin; Taciz veya ayrımcılık yasağının ihlalini oluşturan başka bir nedenden dolayı şikayet eden bir öğrencinin okul yönetimi tarafından
hakkında disiplin soruşturmasının başlatılması veya başka bir olumsuz davranışa maruz bırakılması bir mağdurlaştırmadır.
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AYRIMCILIĞA MARUZ KALDIYSAM NE YAPABİLİRİM?

ULUSAL
BAŞVURU MEKANİZMALARI

•

Tihek’e başvuru yapabilirsiniz.

•

KDK/Ombudsmanlığa başvuru yapabilirsiniz.

•

Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunabilirsiniz.

TCK 122. Madde
Nefret ve ayırımcılık (1)
Madde 122- (Değişik: 2/3/2014-6529/15 md.)
(1) Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi
inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle;
a) Bir kişiye kamuya arz edilmiş olan bir taşınır veya taşınmaz malın
satılmasını, devrini veya kiraya verilmesini,
b) Bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını,
c) Bir kişinin işe alınmasını,
d) Bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını,
engelleyen kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.
TCK 122 ve diğer suçlara ilişkin savcılığa suç duyurusunda
bulunabilirsiniz.

ULUSLARARASI
BAŞVURU MEKANİZMALARI
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•

Anayasa Mahkemesine başvuru yapabilirsiniz.

•

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru yapabilirsiniz.

•

BM sözleşme temelli komitelere başvuru yapabilirsiniz.

Başvuru mekanizmalarına ve ayrımcılığa ilişkin daha fazla bilgi edinmek isterseniz
https://www.ayrimciligakarsi.org/bilgi-merkezi linkinden broşür ve kitapçığa erişebilirsiniz.

Ayrıca ayrımcılığa, tacize maruz kaldığınızı veya ayrımcılık nedeniyle yaptığınız şikayetiniz nedeniyle mağdurlaştığınızı
düşünüyorsanız bize ulaşıp hukuki destek talep edebilirsiniz.
Bize: Hukuki destek hattımız +90 (533) 658 76 14 üzerinden, https://www.ayrimciligakarsi.org/basvuru-yap kısmında yer alan
başvuru formunu doldurarak veya info@ayrimciligakarsi.org adresi aracılığıyla ulaşabilirsiniz.
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Ayrıca Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı ve Eşit Haklar için İzleme Derneği’nin aşağıda yer aşan iletişim bilgileri üzerinden de
bize başvuru yapabilir, hukuki destek talep edebilirsiniz.
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Bu proje Avrupa Birliği tarafından desteklenmektedir.

