
 

T.C. 

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU 

1.DAİRE KARARI 
 

 

 

 

Başvuru Numarası : 2022/1110 , 2022/1111 , 2022/1112 

Toplantı Tarihi/Sayısı : 22.9.2022/21 

Karar Numarası : 2022/680 

Başvuran : H.Ö 

Başvuran Vekili : --  

Adres : ---
 

Muhatap Kurum/Kişi : --  

Muhatap Adres : 

 
 

I. BAŞVURUNUN KONUSU 

1. Taşınmazın yüz ölçümünün küçültüldüğü iddiasına ilişkindir. 

II. BAŞVURANIN İDDİA VE TALEPLERİ 

2. Başvuran, … ili … ilçesi …, … ada … parselin hissedarı olduğunu, 2019 yılında yapılan kadastro 

yenilemesi sırasında …  ada ve … parselden geçen ve parsel sahiplerinin kapattığı bir yolun olduğunu 

öğrendiklerini, söz konusu yolun yenileme sırasında hissedarı olduğu parsele kaydırıldığını, oğlunun yolun 

açılması için ilgili yerlere başvuru yaptığını ve hatanın düzeltilmesi için Kadastro Birimine birçok kez talepte 

bulunduğunu ancak talebinin reddedildiğini, istimlak veya kamulaştırma yapılmadan parselinden yol 

geçirilmesi sebebiyle taşınmazın yüz ölçümünün küçüldüğünü ve işgal edildiğini, 2019 yılında kadastro yenilemesi 

ile taşınmazın küçülmesine sebep olan, yolun kapatıldığını yetkili makamlara bildirmeyen … Kadastro Birimi ve 

…Kadastro Birimi Müdürlüklerinden ve ayrıca hissesinin küçülmesine sebep olan encümen kararında 

imzası bulunan … Belediye Başkanı ve çalışanları ile denetim görevini yapmayan … Büyükşehir 

Belediyesi yetkililerinden şikayetçi olduğunu iddia etmekte; mağduriyetinin giderilmesi için gereğinin yapılmasını 

talep etmektedir. 

III. İLGİLİ MEVZUAT 

3. 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 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. 

4. 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 
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etmek” Kurumungörevleriarasındasayılmıştır. 

5. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 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, ... yönlerinden 

incelenir.” hükmünühaizdir. 

6. 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 

7. 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. 

8. 6701 sayılı Kanun’un 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. 

9. Öte yandan başvuru, kadastro yenileme çalışmaları sırasında başvuranın hissedarı olduğu taşınmazdan 

yol geçirilmesi suretiyle taşınmazın yüz ölçümünün küçültülmesine neden olan kamu görevlileri hakkında gereğinin 

yapılması ve mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkin olup, 6701 sayılı Kanun'un 9'uncu maddesinde 

Kurumun başvuru incelemesi yapacağı alanlar olarak belirtilen ayrımcılık yasağı ve ulusal önleme 

mekanizması kapsamında değerlendirilememektedir. 

10. Başvuranın iddia ve talepleri yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ile birlikte değerlendirildiğinde; 

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik’in 48’inci maddesine göre Kurumun görev alanına girmeyen başvurunun inceleme şartlarını taşımadığı 

ve bu nedenle 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, 

22.09.2022 tarihinde, OY BİRLİĞİYLE, karar verildi. 

 

 

 
Av. Harun MERTOĞLU 

Daire Başkanı 
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