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I. BAŞVURUNUN KONUSU 

1. Başvuranın koşullu tahliye edilme şartları gerçekleştiği halde kürt kökenli olmasından dolayı bulunduğu 

ceza infaz kurumundan tahliye edilmemesi sebebiyle ayrımcı muameleye maruz kaldığı iddiasına ilişkindir. 

II. İNCELEME SÜRECİ 

2. Başvuran dilekçesinde; 

a) Hakkında hükmolunan müebbet hapis cezasından dolayı Eylül 1991 tarihinden beri ceza infaz kurumunda 

kesintisiz olarak bulunduğunu, 

b) Ceza infaz kurumunda otuz yılı tamamlamış olması sebebi ile koşullu olarak tahliye edilmesi gerektiğini, 

c) Ceza İnfaz Kurumunun 7242 Sayılı Kanununda yapılan düzenlemeyi gerekçe göstererek koşullu 

tahliyesini en az 1 yıl süre ile ertelediklerini ancak bu kanunun yürürlük tarihinin 14.04.2020 olduğunu, ulusal ve 

evrensel hukukta kanunilik ve geçmişe yürütme yasağı ilkeleri bağlamında kendisinin bu düzenlemeden önce 

hüküm aldığını bu durumun kendisine uygulanamayacağını, 

d) Beş yıldan beri başvuruya konu ceza infaz kurumunda olduğunu, sadece son iki yılda on kişiye yakın 

hükümlünün koşullu tahliyesinin ertelendiğini yada yargısal süreç sonunda tahliye edildiğini, bu hükümlülerin ortak 

özelliğinin kürt olmak olduğunu iddia etmekte ve ısrarla sürdürülen keyfi uygulamadan vazgeçilerek 

mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir. 

3. 6701 sayılı Kanun’un 18’inci maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca ihlal iddiasına muhatap Adalet Bakanlığı 

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden iddialarıyla ilgili olarak yazılı görüş talep edilmiştir. 

Muhatap Bakanlık yazılı görüşünde; 

… İnfaz Hâkimliği tarafından 12.11.2021 tarihli ve … Esas, … Karar sayılı kararıyla, ".. 09.10.1991 

tarihinden itibaren cezasını infaza başladığı, müddet namesinde şartlı tahliye tarihinin 20.09.2021 olduğu, 

bihakkın tahliye tarihinin ise 19.09.2027 olduğu, sanığın işlediği suçun terör suçu olması nedeniyle bu 

suçlardan hüküm giyenler için şartla tahliyeyi düzenleyen 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 

17. maddesi dikkate alındığında sanığın süre şartını yerine getirdiği, … F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza 

İnfaz Kurumu İdare ve Gözlem Kurulunun 12.11.2021 tarihli ve … sayılı koşullu salıverme kararı ile 

hükümlünün iyi halli olduğuna karar verildiği belirtilerek şartla tahliyesine.." şeklinde karar verildiğini ve söz 

konusu karar uyarınca da başvuranın 12.11.2021 tarihinde tahliye edildiğini, ifade etmiştir. 

III. DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE 

 
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. 
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4. 20.4.2016 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. 

5. 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. 

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

Yönetmelik’in "Başvurudan vazgeçme" başlıklı 60'ıncı maddesine göre: "Sadece başvurucuyu ilgilendiren 

başvurularda, başvurucu, Kurulca karar verilinceye kadar başvurusundan vazgeçebilir. Bu durumda 

Kurum inceleme ve araştırmasını sonlandırır.” 

7. Mezkûr Yönetmelik'in "Karar verilmesine yer olmadığına dair karar" başlıklı 73' üncü maddesine 

göre; "Kurum; (a) Başvurucunun başvurusundan vazgeçmesi (...) üzerine inceleme ve araştırmasını 

sonlandırması halinde karar verilmesine yer olmadığına karar verir.” 

8. Başvuran her ne kadar 04.11.2021 tarihli başvurusunda etnik köken sebebi ile ayrımcılığa uğradığını 

iddia etmekte ise de; 08.02.2022 tarih ve 6210 Kurum sayısı ile kayda alınan dilekçesi ile başvurusundan 

vazgeçtiğini beyan etmektedir. Ayrıca Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden gelen cevap 

yazısında başvuranın 12.11.2021 tarihinde tahliye edildiği bildirilmiştir. Bu durum karşısında 6701 sayılı Kanun’un 

9/1-g ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik’in 60' ıncı ve 73’üncü maddeleri uyarınca başvurudan vazgeçme nedeniyle karar verilmesine yer 

olmadığına dair karar verilmesi kanaatine varılmıştır. 

V. KARAR 

  1.Başvuranın başvurusundan vazgeçmesi 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, 

31.03.2022 tarihinde, OY BİRLİĞİYLE, karar verildi. 
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