
T.C. 
  TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU   

1.DAİRE KARARI 

Başvuru Numarası :2021/193 

Toplantı Tarihi/Sayısı :8.2.2022/8 

Karar Numarası :2022/85 

Başvuran     :N. K. E. (T.C:) 

Başvuran Vekili :-- 

 
Muhatap Kurum/Kişi :C. R. E. Emlak Ofisi (B. Ş.) 

 
 

I. BAŞVURU KONUSU 
 

1. Başvuru renk temelinde hizmet alımında ayrımcılık iddiasına ilişkindir. 
 

II. İNCELEME SÜRECİ 
2. Başvuran, başvuru dilekçesinde özetle; 18/02/2021 tarihinde eşi ve kızlarıyla ev kiralamak için 

randevu alıp K. isimli siteye gittiğini, emlak müşavirliğine önce kendisinin girdiğini ve müşavirlik 
çalışanın ''Elimizde uygun daire var gösterebiliriz'' dendiğini, beş dakika sonra eşi içeri girdiğinde 
ise  ''Üzgünüz ama siyahileri sitemize kabul etmiyoruz'' şeklinde kendilerine karşılık verildiğini ve 
tekraren "Siyahiler sitemize kapıdan dahi giremez, yönetimin böyle bir talimatı var üzgünüz" 
dendiğini belirterek eşine ve kendisine yönelik renk temelinde ayrımcı muamelede bulunulduğunu 
iddia etmektedir. 
 

III. İLGİLİ MEVZUAT 
3. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının “Kanun önünde eşitlik” başlıklı 10'uncu maddesinin birinci 

fıkrası uyarınca; “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri 
sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir”. 

4. 20.04.2016 tarihli ve 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu'nun 
9'uncumaddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun  
“ayrımcılık yasağı ihlallerini resen veya başvuru üzerine incelemek, araştırmak, karara bağlamak 
ve sonuçlarını takip etmek”  ile görevli olduğu düzenlenmiştir. 

5. 6701 sayılı Kanun'un “Eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı” başlıklı 3'üncü maddesinin birinci ve ikinci 
fıkralarına göre; “Herkes, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada eşittir” ve “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”. 

6. Mezkûr Kanun’un “Başvurular” başlıklı 17'nci maddesinin birinci fıkrasında;  “Ayrımcılık yasağı 
ihlalinden zarar gördüğü iddiasında bulunan her gerçek ve tüzel kişi Kuruma başvurabilir.” Aynı 
maddenin dokuzuncu fıkrasında ise;   “İşleme konulmayacak başvurular ve gerekçeli kabul 
edilmezlik kararları ile başvuruya ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir” 
denilmektedir. 

 



IV. DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE 
7. 24.11.2017 tarih ve 30250 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye İnsan 

Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik’in 65’inci maddesi şu şekildedir: “Kurum, yapılan başvuru veya resen inceleme 
kapsamında yaptığı inceleme ve araştırma sonucunda incelenemezlik kararı, gerekçeli kabul 
edilmezlik kararı, gönderme kararı, ihlal kararı, idari yaptırım kararı, uzlaşma kararı, ret kararı ve 
karar verilmesine yer olmadığına dair karar verir” 

8. 24.11.2017 tarih ve 30250 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye İnsan 
Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik’in 48’inci maddesi şu şekildedir: “(1) Kuruma yapılan başvurular, inceleme ve 
araştırmaya geçilmeden önce ön incelemeye tabi tutulur ve sonucunda; … (b) Kurumda incelenmekte 
ve araştırılmakta olan bir başvuruyla sebepleri, konusu ve taraflarının aynı olup olmadığı … 
yönlerinden incelenir” 

9. Mezkûr Yönetmelik’in 73’üncü maddesinde : “(1) Kurum; a) Başvurucunun başvurusundan 
vazgeçmesi, b) Başvurucu gerçek kişi ise ölümü veya tüzel kişi ise tüzel kişiliğinin sona ermesi, c) 
İnceleme ve araştırma devam ederken başvuru konusu hakkında dava açılması, üzerine inceleme ve 
araştırmasını sonlandırması hâlinde karar verilmesine yer olmadığına dair karar verir.” hükmü 
bulunmaktadır. 

10. Somut başvurunun inceleme aşamasında, Kurumumuza başvuranın eşi tarafından aynı iddia ve 
talepleri barındıran bir başvuru daha yapıldığı ve söz konusu başvuru hakkında Kurulumuz tarafından 
“ihlal” kararı alındığı anlaşılmıştır. Dolayısıyla açıklanan hususlar göz önünde bulundurularak söz 
konusu başvuru hakkında “karar verilmesine yer olmadığı” kanaatine varılmıştır. 

 
V. KARAR 
 
1. Başvuru hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, 
2. Kararın başvurana tebliğine ve KAMUOYUNA DUYURULMASINA, 
3. Karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemesine 

başvurulabileceğine, 
  08.02.2022 tarihinde, OY BİRLİĞİYLE, karar verildi.     
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