
Ayrımcılık Kanuna 

Karşıdır  
Aşağıdaki şahıslar ve kurumlar şikayet edebilirler: 

 Mağdur olan şahıslar; 

 Toplumsal geçimde veya kamu alanında ayrımcılığa 

karşı mücadele eden örgütler; 

 İnsan İlişkileri Komisyonu kendi önergesiyle. 

  

Şikayet başvurusu nerede yapılır? 

Pittsburgh Commission on Human Relations  

908 City-County Building 

414 Grant Street 

Pittsburgh, PA 15219 

(412) 255-2600 

www.pittsburghpa.gov/chr 
 

Pittsburgh Belediyesi İnsan Hakları Komisyonu,         

651-659 sayılı Belediye Yasası ile konut, istihdam ve 

toplumsal geçim veya kamu alanında ayrımcılığa ilişkin 

şikayetleri almak ve araştırmakla yetkilendirilmiştir. 

 

 Komisyon 1955 yılında kurulmuştur ve ayrımcılıkla 

ilgili yasaları yürürlüğe koyan resmi Belediye organıdır.  

 

Komisyon hizmetleri bedelsiz olarak halka 

sunulmaktadır. 

  

 

Kanun sizi, yaş (40'ın üstünde), ırk, 

ten rengi, cinsiyet, cinsiyet kimliği 

veya ifadesi, cinsel yönelim, din, 

özürlü veya engellilik, soy, ulusal 

köken, medeni durum (konut için), 

aile içi şiddet mağduru olmuşluk 

(konut için) veya doğum yerine dayalı 

olarak istihdam, konut ve toplumsal 

geçim ve kamusal alanlarda yapılan 

ayrımcılıktan savunur.  
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Kimler şikayette bulunabilir?  

www.pittsburghpa.gov/chr 

Pittsburgh Commission on Human Relations  

908 City-County Building 

414 Grant Street 

Pittsburgh, PA 15219 

(412) 255-2600 

Komisyon üyeleri Belediye Başkanı tarafından dört       

yıl süresi için atanır ve Belediye Meclisi tarafından 

onaylanır.  



Polis / Mahalle Gerginliği 

Medeni durumu (konutla ililgili) 

Hakkında şikayetçi olduğunuz şahıs veya şirketin ismi  

Adres 

      Adres: 

Commission on Human Relations 
908 City-County Building 

414 Grant Street 

Pittsburgh, PA 15219 
Telefon: (412) 255-2600  Fax: (412) 255-2288 

Email: human.relations@pittsburghpa.gov 

Şikayetinizin sebep(ler)ini, ayrımcılık veya yasadışı muamele tarihi ve olay(lar)la 

ilgili detaylar dahilinde, kısaca belirtiniz:  

Konut bulma konusunda başınıza gelmiş olabilen olaylar: 
 

 Konut satın almak, satmak, kiralamak, kira devretmek, 

kiraya vermek, başka yollarla konut aktarmak, veya bu 

konulardan herhangi biriyle müzakere etmek, veya 

mevcut ve müsait olduğu halde teftiş için müsait 

edilmekte eşit muamele ve fırsattan reddedildiyseniz; 
 

 Bir konut biriminin kullanımı veya kullanılması koşul, 

şart veya imtiyazlarında muamele farkı olduysa; 
 

 Herhangi bir konut birimi tesisleri, donanım, malzeme 

veya hizmetlerinde muamele farkı varsa; 
 

 Herhangi bir konut veya konut barınmasının satın 

alınması, inşası, rehabilitasyonu, onarımı veya bakımı 

için gereken finansman, ipotek kredisi garantisi veya 

diğer fonların redid olduysa; 
 

 Herhangi bir bildiri, reklam, duyuru yayını veya 

dolaşımı, kural/poliçe ilanı, başvuru formu kullanımı 

veya herhangi bir kayıt veya anketi kullanımı ayrımcı 

kısıtlama(lar) içeriyorsa (örn. "çocuklara yasak", 

"sadece İngilizce konuşmak musaede edilir" vb.); 
 

 Bir konut sağlayıcısı tarafından Belediye Yasasının 
Haksız Uygulamalar tüzüğüne uymasının veya 
güçlendirmesinin önlenmesi veya engellenmesi  
olduysa; 

 

 Bölgenin ırk bileşiminin değişeceğini belirterek bir 
konut sağlayıcı tarafından mülkün satılması veya 
kiralanmasının yanlış beyanı edildiyse. 

 

 

İstihdam konusunda başınıza gelmiş olabilen olaylar: 
 

 İşe alma, görev süresi, tazminat, terfi, tahliye, iş 

yerinde taciz veya istihdamın diğer herhangi bir 

yönünde farklı muameler başınıza geldiyse; 
 

 Çırak eğitimine, işbaşı eğitimi ya da başka herhangi bir 

mesleki eğitim programına kabul edilmesindeki 

muamele farkı olduysa;    

Haklarınızı biliniz:  

Eğer aşağıdaki durumlardan biri doğru ise ayırımcılık mağduru olmuş olabilirsiniz... 
Inquiry Contact Form 

Bu Soru İrtibat formunu tamamlamak, resmi bir şikayet başvurusunda bulunmak anlamı 

taşımamaktadır. Ama bu sürecin ilk adımıdır . Resmi şikayetler in, iddia edilen 

yasadışı olay tarihinden itibaren bir yıl içerisinde Komisyona başvuruda bildirilmesi 

Bu şikayetin konusu: 

Şikayet gerekçesi: 

Aşağıda belirtilen herhangi bir temele dayalı olarak bir işveren, konut 

sağlayıcı veya herhangi bir işletme veya hizmet şirketi tarafından 

ayrımcılık muamelesi gördüğünüzü düşünüyorsanız, lütfen aşağıdaki 

formu doldurunuz ve Komisyona gönderiniz. Komisyon temsilcisi iddia 

edilen suçlama üzerinde Komisyonun yetkisi olup olmadığını belirlemek 

için daha fazla bilgi için sizinle irtibata geçecek ve, yetkisi olduğu 

durumda, resmi bir şikayet başvurusu hazırlayacaktır.  

Konut sağlama  

İstihdam 

Kamu hayatı / halka açık mekanlarda hizmetler 

İsim ve soy isim 

Adres 

Ten rengi  

Yaş (40 üzeri)  

Soy  
Irk  
Din  
Öç alma  
Cinsiyet  
Cinsel yönelim 

Doğum yeri  

 Herhangi bir istihdam bürosu tarafından herhangi bir 

şahsın sevk edilmemesi veya başka konuda ayrımcılık 

yapılması olduysa; 
 

 Herhangi bir sendika veya emek örgütüne kabulde 

muamele farkı tespit ettiyseniz;  
 

 Belediye Yasasının Haksız Uygulamalar tüzüğünün 

uygulanmasını engellemek veya önlemek konusunda 

itirazınız varsa; 
 

 Belediye Yasasının Haksız Uygulamalar tüzüğüne 

uyan herkese karşı öç alma söz konusu olduysa. 
 

Halka açık alanlar ve toplumsal geçim konusunda 

başınıza gelmiş olabilen olaylar : 
 

 Herhangi bir kişinin, doğrudan veya dolaylı olarak, 

toplumsal geçim, tatil veya eğlence yerlerinde bulunan 

konaklama avantajları, tesis, hizmet, ayrıcalık, mal 

veya ürünlerin herhangi birinin reddi, alıkoyılması 

veya geri çevirilmesi; 
 

 Herhangi bir barınak, avantaj, tesis, hizmet, ayrıcalık, 

mal veya ürünlerinin birine reddedileceğine, 

alıkoyılacağına, veya birinin geri çevirileceğine dair 

herhangi bir yazılı veya basılı iletişim, bildirim veya 

reklamın yayınlanması, dolaşımı, bildirilmesi, 

dağıtılması, gösterilmesi, veya posta yoluyla 

gönderilmesi; 
 

 Herhangi bir kişinin ziyaretinin istenmemesi, itiraz 

edilmesi, veya kabul edilemez, arzulnmaz veya talep 

edilemez olduğunu önermek veya olduğuna ima etmek 

söz konusu olduysa; 
 

 Bu madde uyarınca yasadışı bir toplumsal geçim 

uygulaması olarak ilan edilen herhangi bir fiilin yerine 

getirilmesine yardım etmek, teşvik etmek, zorlamak ya 

da bu fiillerin icrasına katılmak veya dolaysız yolla 

dahil olmak hakkında bilginiz olduysa. 

Telefon 

Telefon 

Cinsel kimliği / ifadesi  

Soru İrtibat Formu  

Ulusal kökeni  Aile içi şiddet mağduru  

Özürlülük / Engellilik  


