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I. BAŞVURUNUN KONUSU 

1. Başvuranın tesettürlü mayo (haşema) ile havuza girmenin kat malikleri kurul kararı ile 

yasaklanmış olması nedeniyle ortak kullanıma tahsis edilen havuzdan yararlanamamasının 

ayrımcılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir. 

II. İNCELEME SÜRECİ 

2. Başvuran dilekçesinde; Kayınpederi adına kayıtlı bulunan konutun bulunduğu … Sitesinde 

site sakinlerinin kullanımına tahsis edilmiş havuza tesettürlü mayo (haşema) ile girmek 

istediğini, ancak site yönetimi tarafından engellendiğini, itiraz etmesine rağmen kat malikleri 

kurulu kararı ile haşemalı havuza girmenin yasaklandığı gerekçesi ile uygulamanın 

sonlandırmadığını iddia etmekte, site yönetimi hakkında idari yaptırım uygulanmasına karar 

verilmesini ve maddi-manevi zararlarının tazminini talep etmektedir. 

3. 6701 sayılı Kanun’un 18’inci maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca ihlal iddiasına muhatap… 

Sitesi Site Yönetiminden başvuranın iddialarıyla ilgili olarak yazılı görüş talep edilmiştir. 

Muhatap yazılı görüşünde; başvuranın haşema ile havuza alınmamasının yanlış anlaşılmadan 

kaynaklandığını, konuya ilişkin tutanağa rastlanmadığı, bir aydan kısa süreli kiracıların 

havuzdan yararlanamayacağını ifade etmektedir. 

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

Hakkında Yönetmelik'in 51’inci maddesinin 3’üncü fıkrası gereğince yazılı görüş başvurucuya 

tebliğ edilmiş ve başvurucunun görüşü talep edilmiştir. Başvurucu görüşünde, haşema ile 

havuza girilemeyeceğine ilişkin kat malikleri kurul kararının bir örneğinin tarafına iletilmesini 

talep ederek başvuru dilekçesindeki iddialarını yinelemektedir. 

5. 16.09.2021 tarih ve 4122 Kurum sayılı yazımız ile muhatap… Sitesi Site Yönetiminden ek 

bilgi ve belge talep edilmiştir. 29.09.2021 tarih ve 3514 Kurum sayısı ile kayda alınan cevabi 

yazıda başvuranın yönetim ile irtibat sağlamadığı, irtibat adresinin eksik olduğu 

belirtilmektedir.  

6. Muhatap Site yönetimi tarafından verilen bilgi ve belgelerdeki eksiklik nedeniyle muhatap 

taraftan tekrar ek bilgi ve belge talebinde bulunulmuştur. Tatil Sitesi yönetimi tarafından verilen 

cevabi yazıda başvuranın akrabasının yanında misafir olduğu, kiracı ve misafirlerin havuzdan 

yararlanmak için havuza giriş kartı almalarının gerektiği, başvuranın böyle bir talebi olmadığı, 

kat malikleri kararlarının 



eklendiği ifade edilmektedir. Muhatap tarafından sunulan ve 01.11.2021 tarih ve 4061 Kurum 

sayısı ile kayda alınan cevabi yazıda da benzer hususlar yinelenmektedir. 11.11.2021 tarihinde 

eşitlik@tihek.gov.tr elektronik posta adresine site yönetimi tarafından iletilen dilekçede ise 

haşema ile havuza girilemeyeceğine ilişkin kat malikleri kurul kararı olmadığı belirtilmektedir.  

7. Muhatap tarafından sunulan dilekçeler 15.11.2021 tarih ve 5360 Kurum sayılı yazımız ile 

başvurana iletilmiş ve başvuran 06.12.2021 tarih ve 4870 Kurum sayısı ile kayda alınan 

dilekçesi ile başvurusundan vazgeçtiğini beyan etmiştir. 

III. DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE 

8. 20.4.2016 tarihli ve 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” Türkiye İnsan Hakları ve 

Eşitlik Kurumunun görevleri arasında sayılmıştır. 

9. Mezkûr Kanun’un “Başvurular” kenar başlıklı 17’nci maddesi ise: “Ayrımcılık yasağı 

ihlalinden zarar gördüğü iddiasında bulunan her gerçek ve tüzel kişi Kuruma başvurabilir.” 

hükmünü haizdir.  

10. 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.” 

11. 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.” 

12. Başvuran her ne kadar 19.08.2021 tarihli başvurusunda inancı sebebi ile ayrımcılığa 

uğradığını iddia etmekte ise de; 06.12.2021 tarih ve 4870 Kurum sayısı ile kayda alınan 

dilekçesi ile başvurusundan vazgeçtiğini beyan etmektedir. Bu durum karşısında 6701 sayılı 

Kanun’un 9/1-g 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.Başvurudan vazgeçme 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, 

04.01.2022 tarihinde, OY BİRLİĞİYLE, karar verildi. 

 


