
1 / 2  

 

T.C. 

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU 

1.DAİRE KARARI 
 

 

 

 

Başvuru Numarası : 2021/741 

Toplantı Tarihi/Sayısı : 14.10.2021/2 

Karar Numarası : 2021/258 

Başvuran : … 

Başvuran Vekili : Av… 

 
 

I. İNCELEME KONUSU 

1.Başvuru, inancı nedeniyle ayrımcılığa uğradığı iddiasına ve mağduriyetinin giderilmesi talebine ilişkindir. 

II. İNCELEME 

2. 28.07.2021 tarihinde yapılan başvuruda sıralanan iddialar şu şekildedir: 

  a. Başvuranın damadı ve aynı zamanda vekili olan Av. .. ile kızının … ilçesi … kat maliki olduğunu, 

  b. Başvuranın damadı ve kızı ile birlikte yaşadığını, 

  c. Başvuranın, yaz mevsiminde sitenin ortak kullanım alanında olan havuza torunları ile birlikte girdiğini ve 

deniz tesettürlü mayo kullandığını, 

  d. Site yöneticileri tarafından damadının önünün kesildiğini ve havuza tesettürlü olarak girilemeyeceği 

uyarısında bulunduklarını, 

  e. Başvuranın damadına site yöneticileri tarafından online mesajlaşma programı üzerinden atılan mesajlarda 

da site yönetimince alınan kararlara uyulmazsa sitede yalnızlaştırılacaklarının söylendiğini, 

  f. Tüm bu sebeplerle bağlantı olarak inancı nedeniyle ayrımcı muameleye maruz kaldığını ifade etmiştir. 

3. 6701 sayılı Kanun’un 18’inci maddesinin 2’nci fıkrasında belirtilen “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.” hükmü uyarınca ihlal iddiasına muhatap taraf olan Mataracı Tatil Sitesi 

Yönetiminden başvuranın iddialarıyla ilgili olarak yazılı görüş talep edilmiştir. 

4. Muhatap ve başvuran, yazılı görüşünü 16.08.2021 tarih ve 2770 sayılı yazı ile Kurumumuza iletmişlerdir. 

Alınan görüşte; 

  a. Başvuran … vekili sıfatı ile Av. … tarafından yapılan yazılı açıklamada; başvurudan vazgeçtiklerini, site 

yönetimi ile uzlaşma sağladıklarını, bir sorunun kalmadığını, 

  b. 01.08.2021 tarihli genel kurul kararı ile site yönetim kurulunun yeni başkanı olan … ise başvurucu 

ve vekili ile görüşme sağladıklarını, başvuru konusu uyuşmazlık konusunda kendileri ile anlaştıklarını, bir sorunun 

kalmadığını ve bu sebeple de uzlaştıklarını bildirmişlerdir. 

III. GEREKÇE 

5. Anayasa’nın “Kanun önünde eşitlik” kenar başlıklı 10’uncu maddesi şöyledir; 

“Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım 

gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.” 

(…) 

  6. 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu’nun 9’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının (g) 

bendinde, Kurumun, “ayrımcılık yasağı ihlallerini resen veya başvuru üzerine incelemek, araştırmak, 
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karara bağlamak ve sonuçlarını takip etmekle” görevli olduğu düzenlenmiştir. 

  7. 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu’nun “Eşitlik ilkesi ve Ayrımcılık yasağı” 

kenar başlıklı 3’üncü maddesi şöyledir; 

“Herkes, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada eşittir. 

Bu kanun kapsamında cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, mezhep, felsefi ve siyasi görüş, etnik köken, 

servet, doğum, medeni hal, sağlık durumu, engellilik ve yaş temellerine dayalı ayrımcılık yasaktır. 

Ayrımcılık yasağının ihlali halinde, konuya ilişkin 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. 

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.” 

  8. Mezkûr Kanun’un “Ayrımcılık türleri” kenar başlıklı 4'üncü maddesinin 1’inci fıkrasında, ayrımcılık türleri; 

“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.” olarak sıralanmıştır. 

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

Yönetmelik'in "Başvurudan vazgeçme" kenar başlıklı 60'ıncı maddesine göre: "Sadece başvurucuyu ilgilendiren 

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

Kurum inceleme ve araştırmasını sonlandırır.” 

  10. Mezkûr Yönetmelik'in "Karar verilmesine yer olmadığına dair karar" kenar başlıklı 73'üncü maddesine 

göre; "Kurum; (a) Başvurucunun başvurusundan vazgeçmesi (...) üzerine inceleme ve araştırmasını 

sonlandırması halinde karar verilmesine yer olmadığına karar verir.” 

  11. Başvuranın başvurusundan vazgeçmesi nedeniyle başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığı 

kanaatine varılmıştır. 

IV. KARAR 

1. Başvurucunun başvurusundan vazgeçmesi nedeniyle, KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, 

2. Kararın başvurana tebliğine ve KAMUOYUNA DUYURULMASINA, 

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

yapılabileceğine, 

14.10.2021 tarihinde, OY BİRLİĞİYLE, karar verildi. 
 

 
Av. Harun MERTOĞLU 

Kurul Üyesi 
 
 

  
Mehmet Emin GENÇ 

Kurul Üyesi 
 
 

 
Ünal SADE 

Kurul Üyesi 

Muhammet Ecevit CARTİ 

Kurul Üyesi 
 
 

 
Zennure BER 

Kurul Üyesi 


