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I. BAŞVURUNUN KONUSU 

1. Başvuru; başvuranın sosyal medya hesabının Niğde Belediye Başkanlığı tarafından engellenmesi 

sebebiyle felsefi ve siyasi görüş temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir. 

II. İNCELEME SÜRECİ 

2. Başvuruda yer alan iddialar şu şekildedir: 

a. Başvuran, Niğde Belediye Başkanlığı tarafından … isimli sosyal medya ağında kendisine ait hesabın 

engellendiğini, birçok ihalenin, meclis toplantılarının ve buna benzer belediye faaliyetlerinin canlı yayında … 

sayfası üzerinden yapıldığını, böylece kendisinin haber alma ve bilgiye erişim hakkının kısıtlandığını, 

b. CİMER aracılığı ile başvuru yapmasına rağmen söz konusu engelin devam ettiğini, bu durumun felsefi ve 

siyasi görüş temelinde ayrımcılık oluşturduğunu, dolayısıyla bu engelin kaldırılarak ayrımcılığın giderilmesi ve 

gerekli idari yaptırımların uygulanması gerektiğini ifade etmektedir. 

3. Niğde Belediyesi Başkanlığı yazılı görüşünde; 

a. Başvuranın ... hesabı engelinin sehven yapıldığını ve Kurumumuzca 18.01.2022 tarihinde 

gönderilen yazı taraflarına ulaştığı andan itibaren ilgili kişinin kısıtlamasının kaldırıldığını, 

b. ... hesabı üzerinden canlı yayın yoluyla yapılan ihaleler ve meclis toplantılarının aynı zamanda 

belediyenin resmi web sitesinde ve ... hesabında da yayınlandığını, dolayısıyla başvuru sahibine haber alma 

yönünden herhangi bir kısıtlama uygulanmadığını ifade etmiştir. 

4. Muhataptan alınan yazılı görüş başvurana iletilmiş ve konuya ilişkin yazılı görüş talep edilmiştir. Başvuran 

Kurumumuza ilettiği yazılı görüşünde; 

a. 16.11.2021 tarihinde CİMER’e, Niğde Belediyesi’ne ait ... hesabından engelinin kaldırılmasına yönelik 

şikayette bulunduğunu, 

b. CİMER üzerinden, 13.01.2022 tarihinde saat 15.36’da muhatap Belediye tarafından verilen cevabın 

“Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine yapmış olduğunuz başvurunuz incelenmiş olup müracaatınızda yer 

alan hususlar kayıt altına alınmıştır. Bilgilerinize sunarız.” şeklinde olduğunu, 

c. Bu cevap yazısına istinaden 13.01.2022 tarihinde Kurumumuza başvurduğunu, bu başvuru üzerine 

muhatap belediyeye gönderilen yazılı görüş istemi üzerine, 28.01.2022 tarihinde saat 16.44’te CİMER 

aracılığıyla “CİMER başvurunuz incelenmiş olup, bahsi geçen ... hesabı engelinin sehven yapıldığı 

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. 
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ve başvuru tarafımıza ulaştığı andan itibaren ilgili kişinin kısıtlanması kaldırılmıştır.” şeklinde cevap 

verildiğini, 

d. Sehven bir engelleme söz konusu ise yapılan CİMER başvurusu üzerine engellemenin kaldırılmasının 

gerektiğini, bunun aksine Kurumumuz tarafından gönderilen yazı üzerine 28.01.2022 tarihinde engelin 

kaldırıldığını, 

e. Bir kamu kurumunun sehven dahi olsa bir kişiyi sosyal medya platformlarından engellemesinin insan 

haklarına aykırı olduğunu, hatta suç unsuru teşkil etse dahi kişinin engellenerek kamusal alanların kullanımına mani 

olunamayacağını, ancak yasal işlemler yürütülerek hukuk düzeni tarafından yaptırım uygulanabileceğini belirtmiştir. 

Başvuran cevap yazısıyla beraber sosyal medya paylaşımlarını da Kurumumuza göndermiştir. 

III. DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE 

5. 20.04.2016 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. 

6. Mezkûr Kanun’un “Başvurular” başlıklı 17’nci maddesi ise: “Ayrımcılık yasağı ihlalinden zarar 

gördüğü iddiasında bulunan her gerçek ve tüzel kişi Kuruma başvurabilir.” hükmünü haizdir. 

7. 6701 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesi, herkesin hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada 

eşit olduğunu hüküm altına alarak cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, mezhep, felsefi ve siyasi görüş, etnik köken, 

servet, doğum, medeni hâl, sağlık durumu, engellilik ve yaş temellerine dayalı ayrımcılığı yasaklamıştır. 

Doğrudan ayrımcılık, bir gerçek veya tüzel kişinin, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden karşılaştırılabilir 

durumdakilere eşit bir şekilde yararlanmasını siyasi görüş, felsefi inanç, dini kanaat, etnik kimlik, cinsiyet gibi 

saiklerle engellenmesi halinde ortaya çıkmaktadır. 

8. Başvuru konusu olayda, başvuran şahsi ... hesabından muhatap Belediye Başkanlığı aleyhine 

paylaşımda bulunduğunu, muhatap Belediye Başkanlığına muhalif bir siyasi görüş benimsediğini ve Belediyenin 

faaliyetlerine yönelik eleştirel yaklaşımlarını bahse konu hesabında paylaştığını ve bundan ötürü muhatap Belediye 

Başkanlığı tarafından ... isimli sosyal medya ağında kendisine ait hesabın engellendiğini iddia etmektedir. 

9. Bununla birlikte başvuru dosyasının incelenme aşamasında, muhatap Belediye Başkanlığınca başvuranın 

... isimli sosyal platformdaki engelinin kaldırıldığı, söz konusu engelin de öncesinde sehven 

yapıldığı, engelin kaldırıldığının da başvuran tarafından teyit edildiği, bu aşamada başvuranın Belediye 

Başkanlığının resmi sosyal medya hesabına erişimin sağlandığı anlaşıldığından; konusuz kalan başvuru hakkında 

karar verilmesine yer olmadığı kanaatine varılmıştır. 

IV. KARAR 

1. Başvuranın başvurusunun konusuz kalması 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, 

09.08.2022 tarihinde, OY BİRLİĞİYLE, karar verildi. 

 
 

Av. Alişan TİRYAKİ 

Daire Başkanı 

Dr. Burhan ERKUŞ İsmail AYAZ 
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Üye Üye 
 

Saffet BALIN 

Üye 

Av. Zennure BER 

Üye 


