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I. BAŞVURUNUN KONUSU 

1. Başvuru, başvuran hakkında adli kontrol tedbirleri çerçevesinde uygulanan yurt dışı çıkış 

yasağının kaldırılması talebine ilişkindir. 

II. BAŞVURANIN İDDİA VE TALEPLERİ 

2. Başvuru dilekçesi ve eklerinde yer alan bilgi ve belgelere göre: 

a) Başvuranın 2016 yılında …  şehrinde katıldığı bir basın açıklaması nedeniyle Türkiye'de … 

Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı; 

b) Soruşturma evresinde adli kontrol hükümleri çerçevesinde hakkında yurt dışı çıkış yasağı 

uygulanmasına karar verildiği; hakkında hükmedilen 1 yıl 3 ay hapis cezasına ilişkin hükmün ertelenmesi 

kararı alındığı; 

c) … Bölge Adliye Mahkemesi … Ceza Dairesi Başkanlığına yapılan ve yurt dışı çıkış yasağı 

uygulanmasına ilişkin adli kontrol kararının kaldırılması talebini içeren başvuruya herhangi bir yanıt 

alınamaması nedeniyle kolluk birimlerince adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına devam edildiği iddia 

edilmektedir. 

3. Başvuran, ailesinin ve iş hayatının  … bulunduğunu, yurt dışı çıkış yasağından dolayı                                mağdur 

olduğunu ileri sürmekte ve kendisine yardım edilmesini talep etmektedir. 

III. İLGİLİ MEVZUAT 

4. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “Egemenlik” kenar başlıklı 6’ncı maddesi: “(…) Hiçbir 

kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.” hükmünü 

içermektedir. 

5. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “Yargı Yetkisi” kenar başlıklı 9’uncu maddesi: “Yargı yetkisi, 

Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır.” hükmünü içermektedir. 

6. Anayasa’nın “Mahkemelerin Bağımsızlığı” kenar başlıklı 138’inci maddesinde ise: “Hâkimler, 

görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre 

hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere 

ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.” şeklinde 

hüküm yer almaktadır 

7. Anayasa’nın “Yerleşme ve seyahat hürriyeti” kenar başlıklı 23'üncü maddesine göre: "Herkes, 

   yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. Yerleşme hürriyeti, suç işlenmesini önlemek, sosyal ve      
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ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını 

korumak; Seyahat hürriyeti, suç soruşturma ve kovuşturması sebebiyle ve suç işlenmesini 

önlemek; amaçlarıyla kanunla sınırlanabilir." 

8. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Ek 4 No.lu Protokol'de, seyahat özgürlüğü düzenlenmiştir. 

Protokol’ün 3'üncü maddesine göre: “Herkes, kendi ülkesi de dahil olmak üzere, her ülkeyi terk 

etmekte serbesttir. Bu haklar ulusal güvenlik, kamu emniyeti, kamu düzeninin korunması, suç 

işlenmesinin önlenmesi, sağlık ve ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için 

demokratik bir toplumda zorunlu tedbirler olarak ve kanunla öngörülmüş sınırlamalara tâbi 

tutulabilir” 

9. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun "Adlî kontrol" kenar başlıklı 109'uncu maddesinin 

3'üncü fıkrası şöyledir: "(1) (Değişik: 2/7/2012-6352/98 md.) Bir suç sebebiyle yürütülen 

soruşturmada, 100 üncü maddede belirtilen tutuklama sebeplerinin varlığı halinde, şüphelinin 

tutuklanması yerine adlî kontrol altına alınmasına karar verilebilir. (2) Kanunda tutuklama yasağı 

öngörülen hallerde de, adlî kontrole ilişkin hükümler uygulanabilir. (3) Adlî kontrol, şüphelinin 

aşağıda gösterilen bir veya birden fazla yükümlülüğe tabi tutulmasını içerir: a) Yurt dışına 

çıkamamak b) Hâkim tarafından belirlenen yerlere, belirtilen süreler içinde düzenli olarak 

başvurmak. c) Hâkimin belirttiği merci veya kişilerin çağrılarına ve gerektiğinde meslekî 

uğraşlarına ilişkin veya eğitime devam konularındaki kontrol tedbirlerine uymak.(...)" 

10. Mezkûr Kanun'un 110'uncu maddesinin 1'inci fıkrasına göre: "Şüpheli, Cumhuriyet 

savcısının istemi ve sulh ceza hâkiminin kararı ile soruşturma evresinin her aşamasında adlî 

kontrol altına alınabilir. (2) Hâkim, Cumhuriyet savcısının istemiyle, adlî kontrol uygulamasında 

şüpheliyi bir veya birden çok yeni yükümlülük altına koyabilir; kontrolün içeriğini oluşturan 

yükümlülükleri bütünüyle veya kısmen kaldırabilir, değiştirebilir veya şüpheliyi bunlardan 

bazılarına uymaktan geçici olarak muaf tutabilir. (3) 109'uncu madde ile bu madde hükümleri, 

gerekli görüldüğünde, görevli ve yetkili diğer yargı mercileri tarafından da, kovuşturma evresinin 

her aşamasında uygulanır." 

11. Mezkûr Kanun'un 111'inci maddenin 1'inci fıkrasına göre ise: "Şüpheli veya sanığın istemi 

üzerine, Cumhuriyet savcısının görüşünü aldıktan sonra hâkim veya mahkeme 110'uncu 

maddenin 2'nci fıkrasına göre beş gün içinde karar verebilir." 

12. 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu’nun “Eşitlik ilkesi ve ayrımcılık 

yasağı” kenar 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. 

13. Mezkûr Kanun'un "Kurumun görevleri" kenar başlıklı 9’uncu maddesinde:“(f) İnsan hakları 

ihlallerini resen incelemek, araştırmak, karara bağlamak ve sonuçlarını takip etmek”;“(g) 

ayrımcılık yasağı ihlallerini resen veya başvuru üzerine incelemek, araştırmak, karara bağlamak 

ve sonuçlarını takip etmek”; “(i) Özgürlüğünden mahrum bırakılan ya da koruma altına alınan 

kişilerin ulusal önleme mekanizması kapsamındaki başvurularını incelemek, araştırmak, karara 
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bağlamak ve sonuçlarını takip etmek” hükmü yer almaktadır. 

14. Mezkûr Kanun’un “Başvurular” kenar başlıklı 17’nci maddesine göre: “(1)Ayrımcılık yasağı 

ihlalinden zarar gördüğü iddiasında bulunan her gerçek ve tüzel kişi Kuruma başvurabilir. (...) 

(4) Yasama ve yargı yetkilerinin kullanılmasına ilişkin işlemler, Hâkimler ve Savcılar Yüksek 

Kurulu kararları ile Anayasanın 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.” 

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

Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru konusu teşkil etmeyecek işlem ve kararlar” kenar başlıklı 40’ıncı 

maddesine göre: “(1) Yasama ve yargı yetkilerinin kullanılmasına ilişkin işlemler, Hâkimler ve 

Savcılar Kurulu kararları ile Anayasanın yargı denetimi dışında bıraktığı işlemler başvurunun 

konusu olamaz.” 

16. Söz konusu Yönetmelik’in “Ön İncelemenin Yapılması” kenar 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, b) Kurumda incelenmekte ve 

araştırılmakta olan bir başvuruyla sebepleri, konusu ve taraflarının aynı olup olmadığı, c) Kurum 

tarafından daha önce sonuçlandırılan bir başvuruyla, sebepleri, konusu ve taraflarının aynı olup 

olmadığı, ç) Yargı organlarında görülmekte olan veya yargı organlarınca karara bağlanmış 

uyuşmazlıklara ilişkin olup olmadığı, d) Kuruma başvurmadan önce Kanuna aykırı olduğu iddia 

edilen uygulamanın düzeltilmesinin ilgili taraftan talep edilip edilmediği, e) Belli bir konuyu içerip 

içermediği, f) Başvuruda bulunması gereken bilgilerin yer alıp almadığı yönlerinden 

incelenir. (2) Başvurucusu birden fazla olan başvurularda, incelenebilirlik koşulları her 

başvurucu yönünden ayrı ele alınır.” hükmünü haizdir. 

17. Mezkûr Yönetmelik’in “Ön inceleme üzerine verilecek kararlar” kenar başlıklı 49’uncu 

maddesinin 6’ncı fıkrasına göre: “(6) Ön inceleme şartlarının bulunmadığının sonradan anlaşılması 

hâlinde de incelenemezlik, gerekçeli kabul edilmezlik veya gönderme kararı verilir.” 

18. Mezkûr Yönetmelik’in “Gerekçeli kabul edilmezlik kararı” kenar 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. ÖN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME 

19. 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 
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tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada ayrımcılığın önlenmesi ile bu ilkeler doğrultusunda faaliyet 

göstermek, işkence ve kötü muameleyle etkin mücadele etmektir. 

20. 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu’nun 9’uncu maddesinde:“(f) 

İnsan hakları ihlallerini resen incelemek, araştırmak, karara bağlamak ve sonuçlarını takip 

etmek”;“(g) ayrımcılık yasağı ihlallerini resen veya başvuru üzerine incelemek, araştırmak, 

karara bağlamak ve sonuçlarını takip etmek”; “(i) Özgürlüğünden mahrum bırakılan ya da 

koruma altına alınan kişilerin ulusal önleme mekanizması kapsamındaki başvurularını 

incelemek, araştırmak, karara bağlamak ve sonuçlarını takip etmek” şeklinde sıralanmıştır. 

21. Başvuranın dilekçesi ve ekleri incelendiğinde, başvuran hakkında adli kontrol hükümlerinin 

uygulandığı anlaşılmıştır. 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun adli kontrole ilişkin düzenlemeler 

içeren 109'uncu maddesinde yurt dışı çıkış yasağı, adli kontrol kapsamındaki yükümlülükler arasında 

sayılmaktadır. Öte yandan Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 110'uncu maddesinde adli kontrol kararına 

hükmedecek veya bu kararı kaldıracak merciin sulh ceza hakimi olduğu düzenlenmektedir. Bu 

çerçevede başvuran hakkında bir adli kontrol yükümlülüğü olarak tesis edilen yurt dışına çıkış yasağının 

yargı makamlarının uhdesinde olduğu anlaşılmıştır. 6701 sayılı Kanun'un 17’nci maddesinin 4'üncü fıkrası 

ile Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 40’ıncı maddesinde yargı 

yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemlerin başvurunun konusu olamayacağı öngörülmüştür. Söz konusu 

hükümler, Anayasa'nın ilgili hükümleri ile paralellik arz etmektedir. Zira Anayasa'nın 9’uncu maddesinde, 

yargı yetkisinin, bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılacağı, 138’inci maddesinin 2'nci fıkrasında ise; 

hiçbir organ, makam, merci veya kişinin, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir 

ve talimat veremeyeceği, tavsiye ve telkinde bulunamayacağı düzenlenmiştir. 

22. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik’in 48’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (a) bendine göre Kuruma yapılan 

başvuruların “Kurumun görev alanına girip girmediği” ön inceleme aşamasında incelenmesi gereken 

hususlardandır. Öte yandan mezkûr Yönetmelik’in 67’nci maddesinin 2’nci fıkrasında “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.” hükmü bulunmaktadır 

23. Bu çerçevede başvuru dosyası ve ekleri yukarıda anılan mevzuat ile birlikte 

değerlendirildiğinde başvuranın yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemlere yönelik taleplerinin ön 

inceleme şartlarını taşımadığı ve bu nedenle başvurunun kabul edilmez olduğu değerlendirilmiştir. 

V. KARAR 

Açıklanan mevzuat ve gerekçeler çerçevesinde; 

1. Başvurunun KABUL EDİLMEZ OLDUĞUNA, 

2. Kararın başvurana tebliğine ve KAMUOYUNA DUYURULMASINA, 

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

yoluna başvurulabileceğine, 

21.09.2021 tarihinde, OY BİRLİĞİYLE, karar verildi. 
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