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I. BAŞVURUNUN KONUSU 

1. Başvuranın medeni hal, felsefi ve siyasi görüş temellerinde ayrımcılığa maruz kaldığı iddiasına ilişkindir. 

II. BAŞVURANIN İDDİA VE TALEPLERİ 

2. Başvuran, 4 sene önce İzmir’e taşındığında bekâr olması nedeniyle ev sahiplerinin kendisine ev 

vermediğini, daha sonra halihazırda ikamet ettiği evin sahibinin ailesinin yanına taşınması şartı ile evi kiraladığını, 

kira kontratına ailesinin yanına taşınması hususunda madde eklettiğini, ancak ailesinin yanına taşınmadığını; bu yıla 

kadar bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını, ev sahibinin Mayıs ayındaki yeni kira döneminde kira artış 

oranını %70 olarak belirlediğini, artış oranı hakkında ısrarcı olduğunu ve kendisini tehdit ettiğini, bekâr olması 

nedeniyle kontratta yazılı maddeyi belirterek evden çıkarmak istediğini, bunun yanında ev sahibinin kendi siyasi 

ve dini görüşlerini benimsetmeye çalıştığını ifade etmekte ve medeni hal, felsefi ve siyasi görüş temellerinde 

ayrımcılığa maruz kaldığını iddia ederek, mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir. 

3. Başvuran, 12.05.2022 tarihli ve 2022/598 sayılı dilekçesi ile başvurusundan vazgeçtiğini bildirmiştir. 

III. İLGİLİ MEVZUAT 

4. 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları 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. 

5. 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. 

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

Yönetmelik’in "Başvurudan vazgeçme" başlıklı 60'ncı maddesinde: "Sadece başvurucuyu ilgilendiren 

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

Kurum inceleme ve araştırmasını sonlandırır.” hükmü yer almaktadır. 

7. Mezkûr Yönetmelik'in "Karar verilmesine yer olmadığına dair karar" başlıklı 73'üncü 

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

araştırmasını sonlandırması halinde karar verilmesine yer olmadığına karar verir.” ifadesine yer 

verilmiştir. 

IV. DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE 

8. 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. 

9. 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. 

10. Başvuran, 06.05.2022 tarihli ve 2022/550 sayılı dilekçesinde medeni hal, felsefi ve siyasi görüş 

temellerinde ayrımcılığa maruz kaldığını iddia etmişse de 12.05.2022 tarihli ve 2022/598 sayılı dilekçesi ile 

başvurusundan vazgeçtiğini Kurumumuza bildirmiştir. 

11. Başvuranın başvurusundan vazgeçmesi nedeniyle Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanununun 

Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 73’üncü maddesi uyarınca başvuru hakkında 

karar verilmesine yer olmadığı kanaatine varılmıştır. 

V. KARAR 

1. Başvurudan 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 başvurulabileceğine, 

14.06.2022 tarihinde, OY BİRLİĞİYLE, karar verildi. 
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