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I. BAŞVURUNUN KONUSU 

1. Ceza Muhakemesi Kanunu'nda yer alan bazı maddeler ihlal edilerek başvuran hakkında mahkûmiyet 

hükmü verildiği iddiasına ilişkindir. 

II. BAŞVURANIN İDDİA VE TALEPLERİ 

2. Başvuran, markete gitmek amacıyla evden çıktığında parkta … isimli kişinin uyuşturucu etkisinde 

olduğunu ve ailelerin durumdan rahatsız olduğunu gördüğünü, …’ın yanına giderek kendisini uyardığını, 

…’ın uyuşturucuyu …’dan aldığını öğrendiğini, bunun üzerine şahsı telefon ile arayarak çağırdıklarını, amacının 

sadece uyuşturucu madde içilmesine ve satılmasına engel olmak olduğu, …’un parka gelmesi üzerine onu 

korkutmamak için uyuşturucu alıcısı gibi göründüğünü ve elinde ne kadar uyuşturucu varsa alacağını 

söyledikten sonra … ve …’la birlikte başvuranın evine gittiklerini, bu kişilere yanlarında getirdikleri 

uyuşturucuyu çoluk çocuğa satarlarsa kötü olacağını ve polis çağırdığını söylediğini, bunun üzerine adı 

geçenlerin uyuşturucuyu bırakarak kaçtıklarını, bir süre sonra kapının tekmelendiğini, paniğe kapılarak 

kendisinin de evden kaçtığını, uyuşturucunun evde kaldığını, polislerin evde kimsenin olmadığı bir zamanda 

arama yaparak gerçek olmayan bir tutanak tuttuklarını, polis merkezine götürüldüğünde polislerin kendisine 

uyuşturucudan haberinin olmadığına dair ifade vermesi halinde ceza almayacağını söylemeleri üzerine 

uyuşturucunun kime ait olduğunu bilmediğini beyan ettiğini, nezarethanede bir gün kaldıktan sonra mahkeme 

salonunda bulunan polisler tarafından önceki polislerin söylediklerinin gerçek olmadığını ve uyuşturucu içtiğini 

söylemesi halinde ceza almayacağını kendisine söylediklerini, bunun üzerine uyuşturucu içtiğini söylediğini, 

polis memurlarının kanuna aykırı vaatlerine kanarak bu şekilde ifade verdiğini, ancak mahkeme huzurunda tüm 

gerçekleri anlattığını, yapılan yargılama sonucunda uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan ceza aldığını, 

kararın istinaf ve temyiz aşamalarından geçerek kesinleştiğini, suçlu olmadığını ve bir suçu engellemek istediğini, 

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun "İfade alma ve sorguda yasak usuller" başlıklı 148/1,2,3,4'üncü maddelerinin 

ihlal edildiğini, şüpheden sanık yararlanır ilkesinin şahsına uygulanmadığını iddia ederek; mağduriyetinin 

giderilmesini talep etmektedir. 

III. İLGİLİ MEVZUAT 

3. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “Yargı yetkisi” başlıklı 9’uncu maddesi: “Yargı yetkisi, Türk Milleti 

adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır.” hükmünü haizdir. 

4. Anayasa’nın “Mahkemelerin bağımsızlığı” başlıklı 138’inci maddesi ise: “Hakimler görevlerinde 

bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir 

organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat 

veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz. (…)” şeklindedir. 

5. 20.04.2016 tarihli ve 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu’nun “Amaç ve kapsam” 

başlıklı 1’inci maddesinde: “ Bu Kanunun amacı; insan onurunu temel alarak insan haklarının korunması 
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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 etmek ve bu konuda ulusal önleme mekanizması görevini 

yerine getirmek üzere Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun kurulması, teşkilat, görev ve 

yetkilerine ilişkin esasların düzenlenmesidir.” denmektedir. 

6. Mezkûr Kanun'un “Kurumun görevleri" başlıklı 9'uncu maddesinin birinci fıkrasının (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 koruma altına alınan kişilerin ulusal 

önleme mekanizması kapsamındaki başvurularını incelemek, araştırmak, karara bağlamak ve sonuçlarını takip 

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

7. Mezkûr Kanun’un “Başvurular” başlıklı 17’nci maddesinde: "(…) (4) Yasama ve yargı yetkilerinin kullanılmasına 

ilişkin işlemler, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararları ile Anayasa’nın yargı denetimi dışında bıraktığı 

işlemler başvurunun konusu olamaz. (...) (9) İşleme konulamayacak başvurular ve gerekçeli kabul edilmezlik 

kararları ile başvuruya ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir." hükmüne yer verilmiştir. 

8. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 

“Başvuru konusu teşkil etmeyecek işlem ve kararlar” başlıklı 40’ıncı maddesi: “(1) Yasama ve yargı yetkilerinin 

kullanılmasına ilişkin işlemler, Hakimler ve Savcılar Kurulu kararları ile Anayasa’nın yargı denetimi dışında bıraktığı 

işlemler başvurunun konusu olamaz.” şeklindedir. 

9. Mezkûr Yönetmelik’in “Ön incelemenin yapılması” başlıklı 48’inci maddesi: "(1) Kuruma yapılan başvurular, 

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

girmediği, (...) ç) Yargı organlarında görülmekte olan veya yargı organlarınca karara bağlanmış uyuşmazlıklara 

ilişkin olup olmadığı, (…) yönlerinden incelenir." hükmünühaizdir. 

10. 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 

11. 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. 

12. 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. 

13. Bununla birlikte başvuru, Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun ilgili maddelerinin ihlal edildiği, şüpheden 

sanık yararlanır ilkesinin başvurana uygulanmadığı, suçu önlemeye çalıştığı halde ceza aldığı iddialarına ilişkin 

olup, başvuranın uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan aldığı mahkûmiyet kararının istinaf ve temyiz 

aşamalarından geçerek kesinleştiği, mahkeme kararlarının hukuka ve usul kurallarına uygun olup olmadığını 

denetleme yetkisinin yüksek yargı organlarına ait olduğu açıktır. 

14. Anayasa’nın 9’uncu ve 138’inci maddelerinde; yargı yetkisinin münhasıran mahkemelerin uhdesinde 

olduğu ve bu yetkinin kullanılmasında hiçbir organ, makam, merci veya kişinin mahkemelere emir ve talimat 

veremeyeceği; tavsiye ve telkinde bulunamayacağı hükme bağlanmıştır. 

15. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu’nun 17’nci maddesinde, yargı yetkisinin kullanılmasına 

ilişkin işlemlerin başvuru konusu olamayacağı, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanununun 
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Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te ise yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemler 

ile yargı organlarında görülmekte olan uyuşmazlıkların Kurumun görev alanına girmeyeceği düzenlenmiştir. 

16. Başvuranın talebi yukarı yer alan mevzuat hükümleri ile birlikte değerlendirildiğinde, talebin yargı 

yetkisinin kullanılmasına ilişkin olduğu, yargılama yapma görevinin münhasıran mahkemelere ait olduğu, 6701 

sayılı Kanun’un 17’nci maddesinin dördüncü fıkrası ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanununun 

Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 40’ıncı maddesi gereği başvuru konusu teşkil 

etmeyecek işlemler arasında yer alan başvurunun inceleme şartlarını taşımadığını ve bu sebeple kabul edilmez 

olduğu kanaatine varılmıştır. 

V. KARAR 

1. Başvurunun KABUL EDİLMEZ OLDUĞUNA, 

2. Kararın başvurana tebliğine ve KAMUOYUNA DUYURULMASINA, 

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

03.03.2022 tarihinde, OY BİRLİĞİYLE, karar verildi. 
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