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ANAYASA MAHKEMESİNİN 2016/5824 NUMARALI KARARI HAKKINDA 

BİLGİ NOTU 

1. Giriş  

Anayasa Mahkemesinin (“AYM”) aynı işyerinde çalışan bazı kadın işçilere kreş imkânı 

sağlanırken, bazılarına bu imkânın tanınmaması nedeniyle aile hayatına saygı hakkıyla bağlantılı olarak 

işverenin ayrımcılık yasağına ilişkin olarak verdiği 2016/5824 numaralı Kararı (“Karar”), 27 Ocak 2022 

tarihli 31732 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır1.  

 

2. Dava Konusu 

Başvuruya konu olayda, Başvurucu 2005-2011 yılları arasında bir işyerinde çalışmakta olup, 2010-

2011 yılları arasında çocuğunu kreşe göndermiştir. Başvurucu, İstanbul Anadolu 21. İş Mahkemesinde (“İş 

Mahkemesi”) işyerinde çalışan çocuklu bazı kadın işçilere kreş imkânı sağlanırken bu imkânın kendisine 

sağlanmadığını iddia ederek, işveren aleyhine tazminat davası açmış, çocuğunun kreşi için ödediğini ileri 

sürdüğü 4.000 TL’nin yasal faiziyle ödenmesiyle birlikte ayrımcılık tazminatı talebinde bulunmuştur.  

3. Kesinleşen Karar 

İş Mahkemesi davayı ayrımcılık tazminatı yönünden kabul ederek Başvurucuya işveren tarafından 

3.787,28 TL tazminat ödenmesine, yoksun kaldığı haklar ile Başvurucunun kreşe ödemiş olduğu bedelin 

tazmininin reddine karar vermiştir. Tarafların temyizi üzerine Yargıtay 9. Hukuk Dairesince, İş 

Mahkemesinin kararı, 4857 sayılı İş Kanunu’nun (“4857 sayılı Kanun”) 5. maddesinde sayılan ayrımcılık 

sebeplerinin gerçekleştiğinin Başvurucu tarafından ispatlanamadığı, bu nedenle Başvurucu lehine 

ayrımcılık tazminatına hükmedilmesinin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle bozulmuştur.  

4. AYM’ye Bireysel Başvuru ve AYM’nin Kararı 

Başvurucu, kesinleşen karar ile iç hukuk yollarını tüketmiş ancak kesinleşen kararın anayasal 

haklarının ihlali niteliğinde olduğu iddiası ile AYM’ye bireysel başvuruda bulunmuştur.  

 

Yaptığı incelemelerde AYM, kreşten yararlanmanın ailenin huzurunu ve refahını etkilediğinin açık 

olduğunu, 4857 sayılı Kanun’un mülga 88.maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan mülga Gebe veya 

Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım yurtlarına Dair 

Yönetmelik’te düzenlenen kreş imkanının Anayasa’nın 20. maddesiyle güvence altına alınan aile hayatına 

saygı hakkı kapsamında olduğunu sonucuna varmıştır. Ayrıca, somut olayda ayrımcılık yasağının kamu 

otoritelerince değil özel bir işveren tarafından gerçekleştirilmesine ilişkin, Anayasa’nın 10. maddesinde 

düzenlenen ayrımcılık yasağının yalnızca kamu otoritelerine hitap eden bir güvence olmadığı, özel kişileri 

 
1  Erişim İçin; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220127-6.pdf 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220127-6.pdf
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de bağlayan bir anayasal ilke olduğunu ve objektif ve makul bir nedene dayanmayan her türlü farklı 

muamelenin otomatik olarak ayrımcılık yasağını ihlal edeceğini değerlendirmiştir.  

 

Bu değerlendirmeler sonucunda AYM, işverenin benzer durumları olan kadın işçiler arasında kreş 

imkânı sağlama konusunda farklılık oluşturduğu, farklı muamelenin nesnel ve makul bir sebebe 

dayandığının ispatının işverene ait olduğu, somut olayda işverence farklı muamelenin sebeplerine yönelik 

herhangi bir açıklama getirilmediğini ve derece mahkemelerince işverenin ispat yükümlülüğünü yerine 

getirmediğinin gözetilmemiş olması sebebiyle ayrımcılık yasağının ihlal edildiği sonucuna ulaşmıştır.   

 

Uygulama için önemli bir emsal oluşturacağını düşündüğümüz bu kararı ile AYM, aile hayatına 

saygı hakkıyla bağlantılı olarak ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine ilişkin başvurunun kabul edilebilir 

olduğuna ve Anayasa’nın 20.maddesinde düzenlenen aile hayatına saygı hakkıyla bağlantılı olarak 

Anayasa’nın 10. maddesinde güvence altına alınan ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine karar vermiştir. 

 

Saygılarımızla, 

 

Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu 

 

*Çalışmamızda yer verilen açıklamalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükte olan mevzuatı ve ilgili resmi mercilerin kamuya yaptığı 

bilgilendirmeler esas alınarak hazırlanmış olup, tereddütlü hususlarda nihai işlemler gerçekleştirilmeden evvel tarafımızdan görüş ve destek 

alınmasını tavsiye ederiz. Aksi takdirde, burada yer verilen açıklamalar temel alınarak yapılacak işlemler ve bunların sonuçlarıyla ilgili olarak 

Avukatlık Büromuz sorumlu tutulamaz. 


