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T.C. 

 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU   

1.DAİRE KARARI 

Başvuru Numarası :2022/58-59-60 

Toplantı Tarihi/Sayısı :15.2.2022/9 

Karar Numarası :2022/104 

:1)A….. S….. (T.C:…..) 

Başvuran                                                         2)E…. Ç….. (T.C:…..) 

                                    3)A….. Ç….. (T.C:…..) 

Başvuran Vekili :-- 

Adres                                                              :-- 

Muhatap Kurum/Kişi :-- 

Muhatap Adres :-- 

I. BAŞVURUNUN KONUSU 

1. Başvurular, başvuranlara ikramiye ödenmemesinin servet temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiği 

iddiasına ilişkindir. 

II. BAŞVURANIN İDDİA VE TALEPLERİ 

2. Başvuranlar dilekçelerinde, ….. Büyükşehir Belediyesinde zabıta memuru olarak görev yaptıklarını, her 

yıl 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 22'nci maddesi uyarınca belediye çalışanlarına başarı 

durumlarına göre ikramiye ödendiğini, ancak 2021 yılında 1470 TL tutarındaki ikramiyenin kendilerine 

ödenmediğini; bu durumun nedenini öğrenmek için İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına Bilgi 

Edinme Kanunu kapsamında başvuruda bulunduklarını, aldıkları cevabi yazıda somut gerekçeler yerine 

Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun ilgili hükmüne yer verildiğini;  ödeme kriterlerinin performansa dayalı 

olması gerekirken muğlak olduğunu, ikramiye alacaklar listesinde ismi olanlara yapılan ödemenin ise 

banka hesapları üzerinden değil elden  yapıldığını, ikramiye ödemelerinde yapılan ayrımcılığın iş barışını 

bozduğunu iddia ederek yapılan işlemlerin  incelenmesini ve maddi kayıplarının telafisini talep 

etmektedirler.  

III. İLGİLİ MEVZUAT 

3. 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu'nun "Eşitlik ilkesi ve ayrımcılık 

yasağı"başlıklı 3’üncü maddesinde ayrımcılık yasağı:"(1) Herkes hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden 

yararlanmada eşittir. (2) 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." şeklinde hükme bağlanmıştır. 

4. Mezkûr Kanun'un  9'uncu maddesinin f bendinde: "İnsan hakları ihlallerini resen veya başvuru üzerine 

incelemek, araştırmak, karara bağlamak ve sonuçlarını takip etmek” ;(g) bendinde: “ayrımcılık yasağı 

ihlallerini resen veya başvuru üzerine incelemek, araştırmak, karara bağlamak ve sonuçlarını takip 

etmek”; (i) bendinde: “Özgürlüğünden mahrum bırakılan ya da korumaaltına alınan kişilerin ulusal 

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. 
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önleme mekanizması kapsamındaki başvurularını incelemek, araştırmak, karara bağlamak ve sonuçlarını 

takip etmek" Türkiye İnsan Haklan ve Eşitlik Kurumunun görevleri arasında sayılmıştır. 

5. Mezkûr Kanun’un “Başvurular” başlıklı 17’nci maddesinde:  "(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." hükmüne yer verilmiştir. 

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

HakkındaYönetmelik'in 31'inci maddesine göre: "(1) Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu 

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 yasağı ihlalleri, başvurunun 

konusunu oluşturur." 

7. Söz konusu Yönetmelik'in 48'inci maddesine göre: " (1) Kuruma yapılan başvurular, inceleme ve 

araştırmaya geçilmeden önce ön incelemeye tabi tutulur ve sonucunda; a) Kurumun görev alanına girip 

girmediği" yönünden değerlendirilir. 

8. Mezkûr Yönetmelik’in “Gerekçeli kabul edilmezlik kararı” başlıklı 67’nci maddesi: "(1) Ön inceleme 

aşamasında, başvurunun açıkça dayanaksız olup olmadığı, başvurunun hakkın kötüye kullanımını teşkil 

edip etmediği, ayrımcılık yasağı ihlalinden kaynaklanan bir zararın bulunup bulunmadığının tespiti 

açısından incelenebilirliğin esasla birlikte incelenmesi kararlaştırılan başvurulara ilişkin esas inceleme 

ve araştırma aşamasında söz konusu koşulları taşımayan başvurularla ilgili gerekçeli kabul edilmezlik 

kararı verilir.  (2) Ön inceleme aşamasında incelenebilir bulunan ya da incelenebilirliği esasla birlikte 

incelenmesi ve araştırılması kararlaştırılan başvuruların 48'inci maddede belirtilen gerekli koşulları 

taşımadığının anlaşılması halinde de bu başvurularla ilgili gerekçeli kabul edilmezlik kararı verilir." 

şeklindedir. 

IV. DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE 

9. 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. 

10. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu’nun 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. 

11. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesinin 20 sayılı Genel Yorumunda ekonomik ve sosyal 

statüye dayalı ayrımcılıkla alakalı şu açıklama yapılmıştır: “Bireylere veya birey gruplarına toplum 

içerisindeki belirli bir ekonomik, sosyal gruba veya tabakaya ait olmaları nedeniyle keyfi olarak farklı 

muamelede bulunulmamalıdır.” 

12.Bu çerçevede ….. Büyükşehir Belediyesi tarafından 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 

Kanunu'nun22'nci maddesi uyarınca belediye çalışanlarına başarı durumlarına göre ödenen ikramiyenin 

başvuranlara ödenmediği iddiasını içeren başvurularda her ne kadar servet temelinde ayrımcılık yasağının 

ihlal edildiği ileri sürülse de kelime anlamı itibarıyla varlık, zenginlik, mal, mülk olarak tanımlanan servet, 

kişilerin ekonomik durumları bakımından ayrımcılığa uğradığı hallerde söz konusu olmaktadır. 6701 sayılı 

Kanun hükümleri çerçevesinde yapılan inceleme ve araştırmada; başvuranların iddiaları servet temelli 

ayrımcılık ile ilişkilendirilememiş olması sebebiyle başvurunun inceleme şartlarını taşımadığı ve kabul 

edilmez olduğu kanaatine varılmıştır. 
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V. KARAR  

1. Başvurunun KABUL EDİLMEZ OLDUĞUNA, 

2. Kararın başvuranlara tebliğine ve KAMUOYUNA DUYURULMASINA, 

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

başvurulabileceğine, 15.02.2022 tarihinde, OY BİRLİĞİYLE, karar verildi.    

  

 
  Av. Harun MERTOĞLU   

Daire Başkanı 

      

 
Dilek ERTÜRK 

Üye 

  Muhammet Ecevit CARTİ 

Üye 

      

 
Saffet BALIN 

Üye 

  Ünal SADE 

Üye 

 


