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1. Giriþ
Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) görev ve yetkilerinin düzenlendiði
Anayasanýn 87. maddesinde kanun yapma görev ve yetkisini müteakiben
Bakanlar Kurulunu ve bakanlarý denetlemek görev ve yetkisi belirtilmiþ,
Anayasanýn 98-100. maddelerinde denetim yollarýnýn neler olduðu ve nasýl
düzenleneceði öngörülmüþtür. Ancak Anayasa, denetim yollarýný bilgi edinme
ve denetim yollarý olarak deðerlendirmektedir. Bilgi edinmenin denetimden
önce gelmesi zorunlu olarak bir sýralama iliþkisini göstermese de uygulamada
denetim faaliyetleri bilgi edinme seviyesinin üzerine pek çýkamamaktadýr.
Güçler ayrýlýðý ilkesinin benimsenmiþ olduðu sistemlerde parlamenter
denetimin önemi inkar edilemez. Halkýn temsilcilerinin politika ve programýný
benimsedikleri bir partiyi iktidara getirmeleri, bu politika ve programýn uygulanýp
uygulanmadýðý ve nasýl uygulandýðýnýn denetimini gerektirmektedir. Bu denetim
de parlamenter sistemlerde halkýn temsilcileri tarafýndan, parlamento tarafýndan
yerine getirilmektedir. Siyasî bir denetim mekanizmasý olan parlamenter denetimin
iþletilmesi, kurallar manzumesinden ziyade siyasî denetim anlayýþýnýn oturmuþluðuna baðlýdýr.
Parlamentonun denetim iþlevini tam olarak yerine getirmemesi sonucu
parlamentonun mevcudiyetine yönelik önemli eleþtiriler yöneltilmiþtir.
Parlamentonun iþlevsiz olduðu hakkýnda önemli eleþtirileri Carl Schmidt dile
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getirmiþ, ancak Schmidtin Nazi yanlýsý olmasý sebebiyle zamanýnda parlamentoya
yönelik eleþtirileri pek dikkate alýnmamýþtýr.1 Sonralarý parlamentonun iþlevsiz
olduðu yönünde çalýþmalar artmýþ, Schmidtin yapmýþ olduðu çalýþmanýn da
önemi anlaþýlmýþtýr. Sonay Bayramoðlu Parlamento Krizi adlý yüksek lisans
tezinde2 Schmidtin düþüncelerinden þu þekilde bahsetmektedir:
Schmitt, parlamenter adalet ve doðruluða artýk kimsenin inanmadýðýný
söyler. Bugün artýk parlamentonun gerisinde, görünmeyen kurallarýyla
parlamentoyu etkileyen gizli bir güç vardýr. Schmitte göre parlamentoyu yöneten
ya da etkileyen bu güçlerdir.3
Parlamento krizi, parlamentonun sönümlenmesi vb. adlar altýnda parlamentoya yapýlan eleþtiriler büyük ölçüde sistemin denetim iþlevini yerine getir(e)memesinden kaynaklanmaktadýr. Kararlarýn kapalý kapýlar arkasýnda alýndýðý, lider
sultasýnýn hakim olduðu ve temsil krizinin yaþandýðý gibi eleþtiriler haklý olmakla
birlikte alternatif ortaya koyamadýklarýndan ya da sadece sorun olduðunu
belirttiklerinden eleþtiri düzeyinde kalmaktadýr.
Parlamentolarýn denetim iþlevini yerine getirmeleri sorunlu iken insan haklarý ihlâllerinin parlamento tarafýndan denetlenmesinin de tam olarak saðlandýðýný
söylemek zordur. Anayasa hukukunun, dolayýsýyla parlamentonun tarihi ile
insan haklarý tarihi büyük ölçüde örtüþmektedir. Ýnsan haklarý mücadelesinin
dönüm noktalarý parlamento tarihinin de dönüm noktalarýdýr. Bu açýdan
deðerlendirildiðinde ulusal egemenliðin kazanýmý ile insan haklarý mücadelesi
birlikte yapýlmýþtýr. Ulusal egemenlik, diðer bir deyiþle parlamentonun varlýðý
ile insan haklarýnýn örtüþmesi, parlamento ile insan haklarý arasýndaki karþýlýklý
baðýmlýlýðýn göstergesidir. Bu durum, insan haklarýný savunmanýn rejim deðiþikliðini
talep etmek olduðunu açýkça göstermektedir.
Ýnsan haklarýnýn kabul edilmesinde ve yasalaþmasýnda görülen parlamento
ile insan haklarý birlikteliði parlamentonun denetim iþlevini yerine getirmesinde
pek görülmemektedir. Kabul edilen ve yasalaþan insan haklarýnýn korunmasý
için parlamentonun denetim iþlevi zorunluluk arz etmekte, insan haklarýnýn
yapýsý gereði her an ihlâl edilebilir olmasý denetimi zorunlu kýlmaktadýr.
Ýnsan haklarýnýn parlamento tarafýnda korunmasý 1990lý yýllara deðin klasik
parlamenter denetim araçlarý ile yerine getirilmeye çalýþýlmýþtýr. Ancak 1990lý
1 Carl Schmitt, The Crisis of Parliamentary Democracy, Çev. Ellen Kennedy, 1985, Washington DC, MIT
Press.
2 Sonay Bayramoðlu, Parlamento Krizi, 1988, Ankara (Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
yayýmlanmamýþ yüksek lisans tezi).
3 Sonay Bayramoðlu, agt., s. 58.
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yýllardan itibaren klasik denetim yollarýnýn yetersizliði ve insan haklarýna
gösterilen hassasiyet sebebiyle parlamentolarda insan haklarý komisyonlarý
kurulmaya baþlanmýþtýr.
Günümüzde parlamentolarýn bazýlarýnda insan haklarý alanýnda çalýþan
daimî ihtisas komisyonlarý bulunmaktadýr.4 Ýnsan haklarý komisyonlarýnýn çalýþma
sistemlerinde ve dolayýsýyla iþlevlerinde büyük farklýlýklar bulunmaktadýr. Bunlarýn bir kýsmý vatandaþlarýn baþvurularýný kabul etmekte ve insan haklarý ihlâllerini
incelemekteyken bazýlarýnda bu iþlevler bulunmamaktadýr. Örneðin Almanya
Federal Parlamentosundaki Ýnsan Haklarý ve Ýnsani Yardým Komisyonu vatandaþlardan baþvuru kabul etmemektedir.
Parlamentolarda insan haklarý komisyonlarýnýn kurumsallaþmasý amacýyla
merkezi Cenevrede bulunan Parlamentolararasý Birlik (Inter-Parliamentary
Union) çalýþmalar yapmaktadýr. Ulusal parlamentolardaki insan haklarý
kurumsallaþmasý ile ilgili Parlamentolararasý Birliðin yayýnýnda parlamentolardaki
insan haklarý kurumsallaþmasý ve insan haklarý kurumlarýnýn rolü ve çalýþma
sistemi hakkýnda bilgiler verilmektedir.5
Ýnsan haklarýnýn parlamento tarafýndan korunmasý hem parlamentonun
denetim iþlevinin doðal sonucu hem de insan haklarýna verilen önemin bir
göstergesidir.

2. Ýnsan Haklarýný Ýnceleme Komisyonu
Ýnsan Haklarýný Ýnceleme Komisyonu (ÝHÝK) TBMM bünyesinde kurulmuþ,
kendine özgü özellikleri olan bir ihtisas komisyonudur. Bu çalýþmada ÝHÝKin
kuruluþu, oluþumu, görev ve yetkileri, çalýþma usul ve esaslarý, yaptýðý çalýþmalar,
yapýlan baþvurular ve etkinliði ele alýnacaktýr.

4 Daimî ihtisas insan haklarý komisyonu bulunan ülkeler(62 adet) þunlardýr: ABD, Almanya, Angola,
Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Belarus, Belçika, Benin, Bolivya, Bosna-Hersek, Brezilya, Bulgaristan,
Burundi, Cezayir, Çad, Çek Cumhuriyeti, Ekvator, El Salvador, Endonezya, Filipinler, Gabon, Guetemala,
Gürcistan, Hýrvatistan, Honduros, Ýngiltere, Ýrlanda, Kamboçya, Kamerun, Kanada, Kýbrýs, Kolombiya,
Kongo, Kosta Rika, Letonya, Litvanya, Makedonya, Merkezi Afrika Cumhuriyeti, Meksika, Moðolistan,
Moldova, Nijerya, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Polonya, Portekiz, Romanya, Raunda, Sudan,
Suriname, Þili, Tacikistan, Tayland, Türkiye, Ukrayna, Uruguay, Yemen, Yunanistan, Zambia.(Parliamentary
Human Rights Bodies World Directory 2002-2003, Parlamentolararasý Birlik, Cenevre, 2004.)
5 Parliamentary Human Rights Bodies World Directory 2002-2003.
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2.1. ÝHÝKin Kuruluþu
1987 yýlýnda ülkemizin Avrupa Birliðine tam üyelik baþvurusu yapmasý
üzerine insan haklarý konusu yoðun bir þekilde gündeme gelmiþtir. Devletin
devamlý olarak insan haklarý ihlâllerine karýþtýðý iddialarý insan haklarý alanýnda
yapýlan çalýþmalarý da gölgelemektedir. 1990lý yýllarda insan haklarý ihlâllerinin
ve insan haklarý alanýnda yapýlan çalýþmalarýn parlamento aracýlýðý ile denetlenmesi
amacýlýðýyla TBMM bünyesinde bir komisyonun kurulmasýna karar verilmiþtir.
Parlamento bünyesinde bir komisyon kurulmasý fikrinin Turgut Özalýn düþüncesi
olduðundan dönemin Adalet Bakaný Oltan Sungurlu kanun teklifinin Genel
Kurulda görüþülmesi esnasýnda bahsetmiþtir.6
18. Yasama döneminde ANAP Ýstanbul Mv. Bülent Akarcalý, DYP
Gümüþhane Mv. Ülkü Gökalp Güney, SHP Ýstanbul Mv. Hasan Fehmi Güneþ
ve RP Konya Mv. Vefa Tanýr Ýnsan Haklarýný Ýnceleme Komisyonu Kanun
Teklifini TBMM Baþkanlýðýna sunmuþlardýr.
Komisyon Kanunu Teklifinin gerekçesinde insan haklarýnýn öneminden þu
þekilde bahsedilmektedir:
Günümüzde bir ülkenin uygarlýk derecesi bilim ve teknoloji
alanýndaki baþarýlarýndan çok, insan haklarýna gösterdiði saygýyla olabiliyor.
Çaðdaþ medeniyetin temel dayanaðý olan hür düþünce ve insan haklarý
gibi konular ister doðu, ister batý, tüm ülkelerin gündemine girmiþtir.
Mevcut uluslararasý sözleþmeler çerçevesinde insan haklarýnýn ne
þekilde geliþtirilebileceði, toplumlarýn bu konularda nasýl
bilinçlendirilebileceði gibi hususlar, gerek sözleþmeler gerek milli mevzuat
açýsýndan uluslararasý planda devamlý olarak incelenmektedir. Bir iç
politika konusu olmaktan çýkmýþ bulunan insan haklarý konusu geriye
dönülemeyecek bir süreç olarak diplomatik belgelerden çýkýp hayata
geçirilmeye baþlamýþtýr.7

Gerekçenin devamýnda Türkiyenin taraf olduðu insan haklarý sözleþmelerinden, Türkiyenin Avrupa Konseyinin Avrupa hukuk sahasýný oluþturma
çalýþmalarýna faal olarak katýldýðýndan ve Türkiyenin dünyada insan haklarý
alanýndaki geliþmeleri izleyen devlet olarak çýkarak bu geliþmelere aktif olarak
katýlan devlet haline geldiðinden bahsedilmektedir.
Gerekçeden Komisyonun iki ayrý kuruluþ amacýnýn olduðu anlaþýlmaktadýr.
Bunlardan birincisi, insan haklarý ihlâllerini uluslararasý taahhütlere uygun
olarak önlemek amacýyla insan haklarýnýn yargýsal koruma yanýnda yasama
6 TBMM Tutanak Dergisi, 18. Dönem, C. 51, B. 42, s. 508.
7 TBMM Tutanak Dergisi, 18. Dönemi, C. 51, B. 42, Sýra Sayýsý: 498, s.1
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organý tarafýndan da güvence altýna alýnmasýný saðlamaktýr. Ýkincisi ise ülke
dýþýnda Türkiyeye yöneltilen haksýz eleþtirilerin mesnetsiz býrakýlmasýna ve
gereken cevabýn verilmesine yardýmcý olmaktýr. Komisyon Kanunu Teklifinden
de açýkça anlaþýlacaðý üzere Komisyon kurulmasý dýþ baskýlardan kaynaklanmaktadýr. Kurulma amaçlarýnda bahsedilen gerekçenin her ikisi de dýþ iliþkiler
baðlamýnda ele alýnmýþtýr.
Komisyon Kanunu Teklifi TBMM Baþkanlýðý tarafýndan Adalet ve Anayasa
Komisyonlarýna havale edilmiþtir. Komisyon Kanunu teklifi önce Adalet
Komisyonunda görüþülmüþtür. Komisyon görüþmelerine Adalet ve Dýþiþleri
Bakanlýklarýndan görevliler katýlmýþtýr. Toplantýda Komisyon Kanunu Teklifinin
4, 5, 6 ve 7. maddeleri deðiþtirilerek, diðer maddeler ise aynen kabul edilmiþtir.
Komisyon Kanunu Teklifi Anayasa Komisyonunda 04.12.1990 tarihinde
görüþülmüþtür. Anayasa Komisyonunda bu dönemde tutanak tutulmadýðý için
Komisyon Kanunu Teklifi ile ilgili nelerin tartýþýldýðýný öðrenememekteyiz.
Ancak Komisyon Kanunu Teklifinin görüþüldüðü tarihte el yazýsý ile tutulmuþ
üç sayfalýk bir dokümana rastlanmýþtýr. Komisyon toplantýsýna, Adalet Komisyonun
da olduðu gibi Adalet ve Dýþiþleri Bakanlýklarý temsilcileri de katýlmýþtýr. Anayasa
Komisyonu Adalet Komisyonun kabul ettiði metin üzerinden görüþmeler
yapmýþtýr. Kanun teklifi metninin Bülent Akarcalý tarafýndan hazýrlandýðý üç
sayfalýk dokümandan anlaþýlmaktadýr. Komisyon görüþmelerinde açýklanmasý
gereken yerlerde Bülent Akarcalý muhatap olmakta ve gereken cevabý
vermektedir. Bülent Akarcalý söz konusu teklifin TBMMde grubu bulunan
siyasi partilerin mutabakatý ile çýkacaðýný belirterek Komisyonun neden kurulmasý
gerektiði konusunu þöyle açýklamaktadýr:
Uluslararasý anlaþmalar gereði olarak ve gerek içte ve gerekse dýþta insan
haklarýnýn söylentisine ve bu duyarlýlýða cevap teþkil etmek üzere böyle
bir komisyonun kurulmasý yararlý olur.8

Dýþiþleri Bakanlýðý temsilcisi ise Komisyonun gerekliliði konusunu þu þekilde
dile getirmiþtir:
Bu komisyonun kurulmasý dýþtaki menfi propagandayý caydýrýcý olacaðý
öteden beri düþünülmesine raðmen uygulamaya konulamamýþtýr. Avrupa
Ýnsan Haklarý Sözleþmesi bizim milli kanunumuz gibidir. Bu uygulanmamýþ.
Ýnsan haklarý komisyonu her memlekette insan haklarýný ve fikrini
yerleþtirecek, iyileþmeyi saðlayacak. Ýnsan haklarý görülen yerlerde inceleme
yapmalý. Meclise raporlar sunmalý. Bu olay bu konuda rahatlýk yaratacak.
Candan destekleriz.9
8 04.12.1990 tarihli Anayasa Komisyonu Toplantý Özeti, s. 1.
9 04.12.1990 tarihli Anayasa Komisyonu Toplantý Özeti, s. 1.
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Komisyonun amacý ÝHÝK Kanunun 1. maddesinde þu þekilde belirtilmektedir:
Bu Kanunun amacý; dünyada ve ülkemizde insan haklarýna saygý ve bu
konudaki geliþmeleri izlemek suretiyle uygulamalarýn bu geliþmelere
uyumunu saðlamak ve baþvurularý incelemek üzere Türkiye Büyük Millet
Meclisinde bir Ýnsan Haklarýný Ýnceleme Komisyonunun kuruluþ, görev,
yetki, çalýþma usul ve esaslarýný düzenlemektir.

1990lý yýllara kadar parlamentolarda insan haklarýnýn korunmasý ile ilgili
kurumsallaþma saðlanamamýþtýr. Bundan dolayý Komisyonun kurulmasý
parlamentolarda insan haklarýnýn kurumsallaþmasýna önemli katký saðlamýþtýr.
Ulusal insan haklarýný koruma mekanizmalarýnýn kurulmasýný tavsiye eden BM
Genel Kurulunun 20 Aralýk 1993 tarih ve 48/134 sayýlý kararý olan ve Paris
Prensipleri olarak bilinen tavsiye niteliðindeki karardan üç yýl önce parlamentoda
bir insan haklarýnýn ulusal düzeyde korunmasý için bir mekanizma öngörülmesi
dikkat çekicidir.
Komisyon Kanunu teklifi 05.12.1990 tarihinde Genel Kurulda görüþülerek
kabul edilmiþtir. Genel Kurul görüþmelerinden de anlaþýlmaktadýr ki Komisyonun
kurulmasý yönünde siyasi partiler arasýnda görüþ ayrýlýðý bulunmamaktadýr.
Geneli üzerinde görüþmeler tamamlandýktan sonra Kanun teklifinin maddelerine
geçilmiþtir. Maddeler üzerinde sadece Samsun Mv. Ali Eser ve Tunceli Mv.
Kamer Genç söz almýþtýr. Kanun teklifi zorluk ile karþýlaþmadan Genel Kurul
tarafýndan kabul edilerek kanunlaþmýþtýr ve Cumhurbaþkaný tarafýndan 08.12.1990
tarih ve 20719 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe girmiþtir. 3686
sayýlý Ýnsan Haklarýný Ýnceleme Komisyonu Kanununun yürürlüðe girmesiyle
TBMM bünyesinde diðer ihtisas komisyonlarýndan farklý bir daimi ihtisas
komisyonu kurulmuþtur.
TBMM Ýçtüzüðünün 20. maddesinde TBMM komisyonlarý sayýlmaktadýr.10
Komisyonlarýn çoðu Ýçtüzükle kurulmalarýna raðmen Ýnsan Haklarýný Ýnceleme
Komisyonu kanunla kurulmuþtur. ÝHÝKin kanunla kurulmuþ olmasý Komisyonu
güçlendirmiþtir.11 ÝHÝKin kanunla kurulmasý diðer komisyonlarýn sadece yasama
çalýþmalarý ile görevli olmasý ve dýþ iliþkiler ile ilgili olmamasýndan; üçüncü
kiþileri baðlayýcý hükümler getirmemesinden kaynaklanmaktadýr. ÝHÝK Kanunu
ise yasama çalýþmalarýndan ziyade yürütmenin denetlenmesi konusunda odaklanmakta
olup üçüncü kiþileri baðlayýcý hükümler getirmektedir. Bu hükümler bir içtüzük
deðiþikliði ile yapýlsaydý üçüncü kiþileri baðlayýcý nitelik arz etmezdi. Ýçtüzük
yasama organýnýn çalýþma düzenini belirleyen kurallar olup üçüncü kiþileri
10 ÝHÝK 424 sayýlý Kararlar Ýçtüzüðün 20. maddesinde komisyonlar arasýnda sayýlmýþtýr.
11 21. Dönem 3. ve 4. Yasama Yýlý Çalýþma Raporu, TBMM Ýnsan Haklarýný Ýnceleme Komisyonu, Haziran,
2002, Ankara, s. 5.

38

 Sayý: 2  Temmuz-Aðustos-Eylül 2006

hukuken baðlayan kurallar vazedemez. Ýçtüzük üçüncü kiþileri baðlar nitelikte
kurallar getirirse bunlarýn baðlayýcýlýðý ne olacaktýr? TBMM Ýçtüzüðünde
araþtýrma komisyonlarý ile hükümlerde üçüncü kiþileri baðlayan hükümler
getirilmiþtir. Bu tür hükümlerin getirilmesi içtüzüðün amacý ile baðdaþmaz.
Üçüncü kiþiler bu hükümlere riayet etmediði taktirde bunlarý zorlayacak hiçbir
hukuk kaidesi bulunmamaktadýr. Bundan dolayý Meclisin dýþ iliþkilerini düzenleyen
genel nitelikte bir kanunun çýkarýlmasý gerekmektedir. Kaldý ki Anayasanýn 13.
maddesine göre temel hak ve özgürlükler ancak kanunla sýnýrlanabilir. Bu hüküm
karþýsýnda içtüzükle üçüncü kiþileri baðlayýcý hukuk kurallarýnýn getirilmesi,
kiþilerin temel hak ve özgürlüklerinin sýnýrlanmasý mümkün deðildir.

2.2. ÝHÝKin Oluþumu
Komisyonlarýn ne þekilde oluþacaðý genel olarak TBMM Ýçtüzüðünde
düzenlenmiþtir. Bununla birlikte ÝHÝKin farklý özelliði sebebiyle nasýl oluþacaðý
ÝHÝK Kanununda belirtilmiþtir. Buradaki düzenlemenin Ýçtüzükle benzer ve
farklý yönleri bulunmaktadýr.
Komisyonun üye sayýsý Danýþma Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul
tarafýndan belirlenir. Siyasi parti gruplarý ile baðýmsýzlar ÝHÝKte boþ üyelikler
dikkate alýnmamak üzere üye tam sayýsýna oranlanmasý ile bulunacak yüzde
oranýna göre temsil edilirler. (ÝHÝK Kanunu md. 3/1) Burada dikkati çeken
nokta siyasi parti gruplarýna mensup ve baðýmsýz milletvekillerinin toplamý
üzerinden hesaplama yapýlmasýdýr. Diðer komisyonlarda ise Ýçtüzük uyarýnca
siyasi parti gruplarýnýn parti gruplarý toplam sayýsý içerisindeki yüzde oraný
dikkate alýnarak üyelerin partilere göre daðýlýmý tespit edilir. Diðer bir deyiþle
normal komisyonlarda siyasi parti gruplarý dikkate alýnýrken ÝHÝKte siyasi parti
gruplarý ve diðer tüm milletvekilleri dikkate alýnmaktadýr. Bu düzenleme ile
siyasi parti grubu oluþturamayan partiler ve baðýmsýzlarýn da ÝHÝKte temsil
edilmesine imkan tanýnmaktadýr.
Komisyonun üyelerinin daðýlýmý TBMM Baþkanlýðý tarafýndan tespit edilir.
Siyasi partiler ve baðýmsýzlar tespit edilen üyelikler için adaylarý belirlenen süre
içerisinde Baþkanlýða bildirirler. Aday isimlerini gösterir isim listelerinin Genel
Kurulca iþaret oyuyla oylanmasý suretiyle seçim tamamlanmýþ olur.
ÝHÝK üyelerinin yasama dönemlerine göre daðýlýmý Tablo 1de verilmektedir.
Komisyon üyelikleri için her yasama döneminde iki seçim yapýlýr. Ýlk
seçilenlerin görev süresi iki, ikinci devre seçilenlerinki ise üç yýldýr. (ÝHÝK
Kanunu md. 3/2) Bu düzenleme Ýçtüzük ile aynýdýr. (Ýçtüzük 10/1)
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Tablo 1. ÝHÝK Üyelerinin Yasama Dönemlerine Göre Daðýlýmý.
Yasama Dönemleri

Üye Sayýsý

18. Dönem

21

19. Dönem

2312

20. Dönem

25

21. Dönem

25

22. Dönem

25

Komisyon siyasi parti gruplarýnýn yüzde oranlarýna göre bir baþkan, iki
baþkan vekili, bir sözcü ve bir katip seçer. Bu beþ kiþiye genelde Komisyon
Baþkanlýk Divaný denilmektedir. Ancak Komisyon Baþkanlýk Divaný ne Ýçtüzükte
ne de ÝHÝK Kanununda tanýmlanmýþtýr. Sadece Ýçtüzüðün 116. maddesinde
Dilekçe Komisyonuna özgü olarak Dilekçe Komisyonunun; Baþkan, Baþkanvekili,
Sözcü ve Katipden oluþan Baþkanlýk Divanýndan bahsedilmektedir. Klasik
komisyonlarýn özellikli komisyonlar gibi hükümeti denetleme görevi olmadýðýndan
Komisyon Baþkanlýk Divaný iþlevsiz kalmaktadýr. Ancak kýsmi olarak icrai karar
almasý gereken ÝHÝKte Baþkanlýk Divanýnýn önemli bir iþlevi vardýr.
Komisyon Baþkanlýk Divaný üyelerinin seçimi, için komisyonun üye tam
sayýsýnýn salt çoðunluðu ile toplanmasý ve toplantýya katýlanlarýn salt çoðunluðunun
gizli oyu gerekir.
Komisyon Baþkanlýk Divaný üyelerinin daðýlýmýnýn nasýl olacaðý ile ilgili bir
hüküm bulunmamaktadýr.13 Sadece Meclis Baþkanlýk Divanýnýn nasýl olacaðý
ile ilgili hüküm Ýçtüzükte bulunmaktadýr. (Ýçtüzük md. 11/2) Bu hükmün de
Komisyon Baþkanlýk Divanýna uygulanmasý mümkün görülmemektedir. Ancak
genel uygulama baþkan seçildikten sonra baþkan vekilliðinden biri iktidar
partisine diðeri ise ana muhalefet partisine verilmektedir.
12 ÝHÝKin üye sayýsý 19. Yasama Döneminin baþlarýnda 18. Yasama Döneminde olduðu gibi 21di. Ancak
ÝHÝK üye sayýsý Danýþma Kurulunda oybirliði saðlanamamasý sebebiyle SHP ve DYP Gruplarý tarafýndan
Genel Kurulun oylamasýna sunulmuþtýr. Söz konusu gruplarýn önerisi kabul edilerek ÝHÝK üye sayýsý (DYP
9, ANAP 6, SHP 4, RP 2 ve baðýmsýz 2) 23 olarak yeniden belirlenmiþtir. 02.07.1992 (TBMM Tutanak
Dergisi, 19. Dönem, C. 14, B. 92, s. 500-506.)
13 Komisyon kurulduðunda Baþkanlýk Divanýnýn nasýl oluþacaðý ile ilgili Danýþma Kurulu önerisi Genel
Kurulda kabul edilmiþtir. Öneri þu þekildedir: 5.12.1990 tarih ve 3686 Numaralý Kanunla kurulan Ýnsan
Haklarýný Ýnceleme Komisyonunun 21 üyeden kurulmasý ve üye daðýlýmýnýn Anavatan Partisi Grubuna
13, Sosyaldemokrat Halkçý Parti Grubuna 4, Doðruyol Partisi Grubuna 3 ve Baðýmsýz Üyeler için de 1
üyelik þeklinde olmasý; Komisyon Baþkanlýðý ile Baþkanvekilliklerinden biri ile kâtipliðin Anavatan Partisi
Grubu, Baþkanvekillerinden birinin Sosyaldemokrat Halký Parti Grubu, Sözcülüðün de Doðruyol Grubu
tarafýndan temsil edilmesi önerilmiþtir. TBMM Tutanak Dergisi, 18. Dönem, C. 54, B. 58, s. 625.
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Komisyon Baþkanlýk Divanýn seçilmesi için Meclis Baþkaný tarafýndan
belirlenen yer, tarih ve saatte toplantý gerçekleþtirilir. (Ýçtüzük 24/1) Ýlk toplantýda
Komisyona Geçici Komisyon Baþkaný sýfatýyla en yaþlý üye baþkanlýk eder ve en
genç üyelerden tasnif komisyonu oluþturulur. Geçici Komisyon Baþkanýnýn
görevi Komisyon Baþkaný seçilince sona erer. Ancak ikinci devrenin baþýnda
yapýlacak seçimlerde geçici komisyon baþkanlýðýný kimin yapacaðý açýk deðildir.
Buradaki ihtilaf Ýçtüzüðün 20. maddesinin son cümlesinden kaynaklanmaktadýr.
Bu hükme göre komisyonun görev süresi yenisi seçilinceye kadar devam eder.
Acaba ikinci devre baþýndaki seçime birince devre baþýnda seçilen komisyon
baþkaný mý ya da en yaþlý üye mi baþkanlýk edecektir? Ýçtüzüðün belirtilen hükmü
doðrudan uygulanýrsa önceki komisyon baþkanýnýn göreve devam etmesi gerekir.
Ancak normal þartlarda komisyon çalýþmalarýna devam etseydi önceki baþkanýn
seçimi de gerçekleþtirmesi gerekirdi. Ancak seçim toplantýsý Meclis Baþkanýnýn
çaðrýsý üzerine gerçekleþtirildiðinden diðer olaðan toplantýlardan farklýdýr. Bu
sebeple ikinci devre baþýndaki seçimde de en yaþlý üyenin geçici baþkan olmasý
gerekir. Kaldý ki seçimi gerçekleþtirecek adý üzerinde geçici baþkan olduðundan
önceki baþkanýn göreve devam etmesi kavram bazýnda da uygun
görünmemektedir. Çünkü daimilik ile geçicilik sýfatý bir kiþi üzerinde temerküz
edemez. O kadar da önemli olmamakla birlikte birince devrede seçilen baþkanýn
tekrar seçilme isteðinin olmasý muhtemel olduðundan tarafsýzlýðýn saðlanmasý
için en yaþlý üyeye bu görevin verilmesi yerindedir. Uygulamada ise bu konuda
müstakar bir uygulama bulunmamakta olup bazý komisyonlarda seçim toplantýsýný
önceki baþkan, bazýlarýnda ise en yaþlý üye yönetmiþtir.
ÝHÝKin yapýsý gereði bazý durumlarda ivedi olarak karar alýp insan haklarý
ihlâllerine müdahale etmesi gerekmektedir. Her insan hakký ihlâlinde Komisyonun
toplanýp karar almasý Komisyonun hareket serbestisini kýsýtlayabilir. Bu sebeple
konunun çözümü için Komisyon Baþkanlýk Divanýna görev verilmiþtir. Komisyon
genelde yasama dönemi baþlarýnda ya genel olarak ya da bir konuyla sýnýrlý
olarak ivedilik gerektiren hususlarda hýzlý hareket edilebilmesi amacýyla Komisyon
Baþkanlýk Divanýna yetki vermektedir.
Karar alma yetkisi kanuna dayandýðýndan yetkinin kanunda belirtilen kiþi
ya da organ tarafýndan kullanýlmasý gerekir. Ancak istisnai hallerde yetki devri
mümkün olup bunun da ancak kanunlarda açýkça öngörülen hallerde ve açýkça
öngörülen iþlem ve kararlarda olmasý gerekir.14
Yetki devrinin kanuni olmasý ilkesi doðrultusunda ÝHÝKin yetkiyi Komisyon
Baþkanlýk Divanýna devretmesi hukuka aykýrýdýr. Ancak ivedi hareket edilmesi
14 Metin Günday, Ýdare Hukuku, Ýmaj Yayýncýlýk, Ankara, 2002, s. 129.
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gerekliliði ve parlamento prosedürlerinin katýlýðý karþýsýnda bir çözüm yolu
bulunmasý gerekmektedir. Bu çözüm yolunun kanunla düzenlenmesi en uygunu
ve tek yolu olmakla birlikte parlamentonun iþleyiþinde teamüllerin gerekliliði
de inkar edilemez. Bu baðlamda ÝHÝKin insan haklarý gibi önemli ve hassas bir
konuda ivedi hareket edebilmesi için Komisyon Baþkanlýk Divanýna yetki devri
kabul görmüþtür. Ancak yetki devrinin nasýl bir çoðunlukla olmasý gerektiði
iyice düþünülmelidir. Komisyonun yetkisi idarenin olaðan yetkilerinden farklý
olduðundan ve konunun siyasi bir yönü de bulunduðundan çözüm yolu doðru
tespit edilmelidir. ÝHÝK uygulamasýnda toplantýya katýlanlarýn salt çoðunluðu
ile karar alýnarak Komisyon Baþkanlýk Divanýna yetki verilmektedir. Kanunda
öngörülmeyen bir yetki devrinin kolay bir þekilde gerçekleþmesine müsaade
edilmemelidir. Komisyonun yetkisinin devredilmesi mevzubahis olduðundan
yetki devrini komisyonun en azýndan üyelerinin salt çoðunluðunun kabul etmesi
gerekir. Ayrýca ÝHÝKte Komisyonun yetkisi Meclisin tatilde olduðu dönemde
Komisyon Baþkanýna verilmiþtir.15 Yetkinin Komisyon Baþkanýna devrinin hiçbir
hukuki dayanaðý ve mazur görülebilir tarafý yoktur. Farklý siyasi görüþlere sahip
milletvekillerinden oluþan Komisyonun bir siyasi partiye mensup Komisyon
Baþkanýna yetkiyi devretmesi mümkün deðildir.
Kanunda öngörülmeyen yetki devrinin ne Komisyon Baþkanlýk Divanýna
ne de Komisyon Baþkanýna yapýlmasý hukuka aykýrýdýr. Ancak parlamentoda
teamüllerin önemi sebebiyle Komisyon Baþkanlýk Divanýna yetki devrinin
olabileceði kabul edilebilir. Ayrýca ÝHÝKte Komisyon Baþkanlýk Divaný siyasi
parti gruplarýnýn güçleri oranýnda oluþtuðundan temsili bir özelliði bulunmaktadýr.
Ýçtüzüðe göre siyasi parti gruplarý herhangi bir komisyonda kendisine düþen
üyelikten vazgeçebilir. (Ýçtüzük md. 21/2) Bu hükme göre siyasi parti gruplarý
üyelikten dolayýsýyla Komisyon Baþkanlýk Divaný üyeliðinden vazgeçebilir. Acaba
üyelikten vazgeçme ÝHÝK için geçerli midir? ÝHÝK kanunla kurulmuþ olduðundan
Ýçtüzükteki düzenlemenin ÝHÝK için geçerli olmamasý gerekir. ÝHÝK Kanununun
3. maddesinin hükümlerinin çoðu Ýçtüzüðün hükümleri ile aynýdýr. Eðer böyle
bir farklýlýk olmayacaktý ise neden ayrý bir düzenlemeye gidildi? ÝHÝK Kanunu
3. maddede Komisyonun oluþumu detaylý bir þekilde düzenlendiðinden Ýçtüzükteki
siyasi partilerin üyelikten vazgeçebileceklerine dair hükmünün uygulanma
kabiliyeti yoktur. Ýnsan haklarýnýn önemine binaen tüm farklý siyasi görüþe sahip
milletvekillerinin Komisyonda temsil edilmesi gerekmektedir.16
15 TBMM ÝHÝK Kararlarý, 21. Dönem, 28.06.2001 ve 19 nolu karar.
16 ÝHÝK uygulamasýnda Baþkanlýk Divanýnýn oluþturulmasýnda önemli aykýrýlýklar meydana gelmiþtir. 19.
Yasama Dönemi I. Devrede ANAP Baþkanlýk Divanýnda yer almamýþtýr. Ahmet Türkün partisinden
istifa etmesi sebebiyle ÝHÝK Baþkanlýðýndan da ayrýlmasý sonucu yeniden seçimler yapýlmýþtýr. SHPnin
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2.3. ÝHÝKin Görevleri
Komisyonlarýn görevinin ne olduðu genel olarak Ýçtüzüðün 35. maddesinde
düzenlenmiþtir. Bu maddeden komisyonlarýn sadece kanun teklif ve tasarýlarýný
görüþebilecekleri anlaþýlmaktadýr. ÝHÝKin görevleri ise farklý niteliði gereði ÝHÝK
Kanununda düzenlenmiþtir. (md. 4)
ÝHÝK Kanununun 2. maddesine göre Kanun; TC Anayasasý ile Ýnsan
Haklarý Evrensel Beyannamesi ve Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi gibi çok
taraflý uluslararasý belgelerle belirlenmiþ bulunan insan hak ve özgürlükleri ile
uluslararasý alanda genel kabul gören insan haklarýný kapsar. Kýsaca Komisyonun
görev kapsamý anayasa ve uluslararasý insan haklarý sözleþmeleri ile belirlenmiþtir.
Anayasa ile uluslararasý insan haklarý sözleþmeleri arasýnda farklýlýk olduðunda
Komisyon hangisini dikkate alacaktýr?
7 Mayýs 2004 tarihinde 5170 sayýlý yasa ile deðiþiklik yapýlmadan önce
uluslararasý andlaþmalarý düzenleyen 90. maddenin son fýkrasý þu þekildeydi:
Usulüne göre yürürlüðe konulmuþ milletler arasý andlaþmalar kanun
hükmündedir. Bunlar hakkýnda Anayasaya aykýrýlýk iddiasý ile Anayasa
Mahkemesine baþvurulamaz. Milletlerarasý andlaþmalarýn Anayasa Mahkemesine
götürülememesi konusundaki yasaklayýcý hüküm hem devletin milletlerarasý
sorumluluðuna meydan vermemeye hem de Türkiyenin devletler üstü nitelik
taþýyan ve dolayýsýyla Anayasanýn bazý hükümleri ile çeliþebilecek olan uluslararasý
kuruluþlara girebilmesini saðlamaya imkan tanýmaktadýr.17
Milletlerarasý andlaþmalar için Anayasaya aykýrý olduklarý gerekçesiyle
Anayasa Mahkemesine gidilememesi andlaþmalarýn kanunlardan üstün olduðu
iddialarýný beraberinde getirmiþtir. Ancak böyle bir çýkarým yapmak mümkün
gibi görünse de milletlerarasý andlaþmalarýn kanun hükmünde olduðunu belirten
Anayasa hükmü karþýsýnda milletlerarasý andlaþmalarýn kanunlardan üstün
olduðunu savunmak güçtür. Bu anlayýþta; olan deðil olmasý gereken düþünülerek
yorum yapýlarak söz konusu sonuca varýlmaktadýr. Zaten 7 Mayýs 2004 tarihli
aday göstermemesi üzerine RPli Hasan Mezarcý Sözcü olmayý talep etmiþtir. Talep etmeden önce Hasan
Mezarcý partilerin katýlmamasý veya istememesi durumunda ne olacaðýný sormasý üzerine Eyüp Aþýk þu
cevabý vermiþtir: Geçen sefer biz istemedik, Doðru Yol Partisine verdik. (TBMM ÝHÝK Toplantý
Tutanaklarý, 22.04.1992, s. 2.) Bu belirlemeden sonra Hasan Mezarcý ÝHÝK Sözcülüðüne seçilmiþtir.
Ancak TBMM Baþkanlýðýnýn ÝHÝK Sözcü seçiminin, partilerin milletvekili sayýlarý oranýna uygun olmadýðý,
sözcü seçiminin yenilenmesi gerektiði konusundaki yazýsý ÝHÝK toplantýsýnda ÝHÝKin bilgisine
sunulmuþtur.(TBMM ÝHÝK Toplantý Özetleri, 11.05.1992, s. 2)
22. Yasama Dönemi baþýnda ÝHÝK seçimlerinde CHP Komisyon Baþkanlýk Divanýna üye vermek
istemedi. Ancak ÝHÝKin kanunla düzenlenmesi sebebiyle kendilerinin Komisyon Baþkanlýk Divaný
üyeliðinden vazgeçemeyeceklerinin belirtilmesi üzerine Komisyon Baþkanlýk Divanýna üye seçilmiþtir.
17 Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, Gözden Geçirilmiþ 4. Baský, Yetkin Yayýnlarý, Ankara, 1995,
s. 185.
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5170 sayýlý yasanýn 7. maddesi ile Anayasanýn 90. maddesine eklenen cümle
ile milletlerarasý andlaþmalarýn kanunlardan üstün olduðunu savunanlarýn
görüþü anayasalaþmýþtýr. Belirtilen deðiþiklik ile Anayasanýn 90. maddesine þu
hüküm eklenmiþtir: Usulüne göre yürürlüðe konulmuþ temel hak ve özgürlüklere
iliþkin milletlerarasý andlaþmalarla kanunlarýn ayný konuda farklý hükümler
içermesi nedeniyle çýkabilecek uyuþmazlýklarda milletlerarasý andlaþma hükümleri
esas alýnýr. Deðiþiklikten önce ve sonra Komisyonun kanunlarý Anayasaya ve
insan haklarý ile ilgili uluslararasý sözleþmelere uygunluk açýsýndan incelemesi
açýsýndan sorun bulunmamaktadýr. Sorun kanunun Anayasaya uygun ancak
insan haklarý sözleþmesine aykýrý olduðunda ise Komisyonun hangisine göre
hareket edeceðidir. Anayasanýn insan haklarýna aykýrý birçok hüküm içermesi
sebebiyle parlamentoda bulunan baðýmsýz ve tarafsýz bir komisyonun incelemeleri
sadece Anayasaya uygunluk yönünden yapmaya zorlamak mümkün olmasa
gerek. Dünyadaki gidiþat insan haklarýnýn evrenselliði doðrultusunda insan
haklarýna aykýrý hükümler içeren yasal ve anayasal mevzuatýn dikkate alýnmasý
yönünde deðil; genel kabul görmüþ insan haklarý sözleþmelerinin dikkate alýnmasý
yönündedir. Anayasanýn 90. maddesinde yapýlan son deðiþiklik de insan haklarýnýn
evrenselliðinin saðlanmasý için önemli bir adým olmuþtur.
ÝHÝK Kanununun 4. maddesinde belirtildiði üzere Komisyonun görevleri
þunlardýr:
a. Uluslararasý alanda kabul gören insan haklarý konusundaki geliþmeleri
izlemek,

Ýnsan haklarýnýn dinamik özelliði sonucu devamlý olarak insan haklarý
geliþmekte ve yeni insan haklarý sözleþmeleri oluþturulmaktadýr. Meydana gelen
bu geliþmelerin izlenmesi amacýyla Komisyonda yabancý dil bilen personelin
istihdamý önem taþýmaktadýr. ÝHÝKte çalýþanlarýn nitelikleri ayrý bir baþlýk
altýnda ele alýnacaktýr. Ayrýca BM, AB, Avrupa Konseyi ve diðer uluslararasý
ve bölgesel örgütlerde insan haklarýyla ilgili meydana gelen geliþmeler Dýþiþleri
Bakanlýðý Ýnsan Haklarý ve Avrupa Konseyi Genel Müdür Yardýmcýlýðý ve Dýþiþleri
Bakanlýðýnýn diðer birimlerince ÝHÝKe bildirilmektedir. ÝHÝKin aktif olabilmesi
için yürütmeden ayrý baðýmsýz bir bilgi kaynaðýna sahip olmasý gerekir. Özelde
ÝHÝKte genelde ise TBMMde yürütmeden ayrý bilgi ve dokümantasyon birimi
tam olarak oluþturulamadýðýndan yasamanýn bir güç olarak ortaya çýkmasý
zorlaþmaktadýr.
b. Türkiyenin insan haklarý alanýnda taraf olduðu uluslararasý anlaþmalarla
TC Anayasasý ve diðer milli mevzuat ve uygulamalar arasýnda uyum
saðlamak amacýyla yapýlmasý gereken deðiþiklikleri tespit etmek ve bu
amaçla yasal düzenlemeler önermek
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ÝHÝKe bu bentten de anlaþýlacaðý üzere ülke uygulamalarýnýn düzeltilmesi
için uluslararasý insan haklarý sözleþmelerinin esas alýnmasý görevi verilmiþtir.
ÝHÝK adý üzerinde inceleme komisyonu olduðundan incelemelerde bulunacak
ve uygulama ile mevzuat arasýnda tespit ettiði sorunlar hakkýnda yasal
düzenlemeler önerecektir.
Kanun metninde kullanýlan yasal düzenlemeler önermek ibaresinin nasýl
anlaþýlmasý gerekir? Yasama organýnýn statükocu bir yapýya sahip olmasý sebebiyle
yenilikleri uygulamada ve deðiþime ayak uydurmada sorunlar yaþanmaktadýr.
Kanun hükümleri genelde kýsýtlayýcý bir þekilde yorumlanmaktadýr. Bu ibare de
taraf olunan uluslararasý anlaþmalar, Anayasa ve milli mevzuat ile uygulamalar
arasýndaki uyumu saðlamak için ÝHÝKe sadece yasal çalýþma örnekleri hazýrlama
görevi verildiði þeklinde anlaþýlmaktadýr. Bu yorum da Anayasanýn 88. maddesiyle
desteklenmektedir. Anayasanýn 88. maddesine göre kanun teklif etmeye Bakanlar
Kurulu (BK) ve milletvekilleri yetkilidir. Burada sadece kanun teklif etmeye
BK ve milletvekillerinin yetkili olduðu belirtildiðinden ÝHÝKin kanun teklif
etme yetkisinin olmadýðý düþünülmektedir.
Ýçtüzüðün 35. maddesinin ikinci fýkrasýna göre 92. maddedeki özel durum
dýþýnda komisyonlar kanun teklif edemezler ve kendilerine havale edilenler
dýþýnda kalan iþlerle uðraþamazlar. 92. maddedeki özel durum ise ölüm cezalarýnýn
yerine getirilmesi ile ilgilidir. Bu maddeye göre ölüm cezalarý hakkýnda kesinleþmiþ
mahkeme kararlarýnýn yerine getirilmesine dair Baþbakanlýk yazýlarý, esas
komisyon olarak Adalet Komisyonuna havale edilir, Adalet Komisyonu, bu
yazýyý inceleyerek cezanýn yerine getirilmesinin onaylanmasý veya onaylanmamasý
yönünde bir kanun metni hazýrlar. ÝHÝKin kanun teklif etmeye yetkisi olmadýðýný
savunanlara göre komisyonlarýn kanun teklif edemeyeceðinin tek istisnasý bu
belirtilen durumdur.18 Ýçtüzük hükmü ile bir komisyon kanun teklif etmeye
yetkili kýlýnabiliyor da kanun ile neden yetkili kýlýnamýyor?
Komisyonlar zaten milletvekillerinden oluþtuðundan komisyonun kanun
teklif etmesinin Anayasanýn 88. maddesinin birinci fýkrasý ile baðdaþmamasý
gibi bir durum söz konusu deðildir. Kaldý ki komisyonlarýn kanun teklif etmelerinin
engellenmesinin kabul edilebilir bir yaný da bulunmamaktadýr. Komisyonlarýn
kanun teklif edememesinin belki iki tür mantýki izahý olabilir:

18 Ölüm cezasýnýn kaldýrýlmasý sebebiyle Anayasanýn 87. maddesinde TBMMye Mahkemelerce kesinleþen
ölüm cezalarýnýn yerine getirilmesine karar vermek yetki ve görevi 07.05.2004 tarihinde 5170 sayýlý
kanunun 6. maddesi ile söz konusu ibare Anayasa metninden çýkarýlmýþtýr. Böylece Ýçtüzüðe göre kanun
teklif etmeye yetkili tek komisyon olan Adalet Komisyonunun kanun teklif etme yetkisi ortadan kalkmýþtýr.
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- Türkiyede Meclis geleneði 1876 Anayasasý ile baþlamaktadýr. Ýlk
anayasada çift meclisli bir sistem öngörülmüþ olup, bunda da Ýngiliz
geleneðinden esinlenilmiþtir. Kralýn ya da padiþahýn belirlediði kiþilerden
oluþan Lordlar Kamarasý/Meclis-i Ayan ve halkýn temsilcilerinden
oluþan Avam Kamarasý/Meclis-i Mebusan olmak üzere iki meclis
bulunmaktadýr. Ýngilterede kanun teklif ve tasarýlarý komisyonlarda
görüþülmeden önce Genel Kurulda görüþülmektedir. Genel Kurulda
kabul edilirse kanun teklifinin ya da tasarýsýnýn komisyonlarda
görüþülmesine geçilmektedir. Teklif ve tasarýlarý için bizdeki daimi
komisyonlar yerine sadece ilgili kanun teklif ve tasarýsýna özgü komisyon
oluþturulmaktadýr. Bu kurulan komisyon geçici nitelikte olduðundan
ve Genel Kurulda kabul edilen metin yanýnda çok farklý metinlerin
eklenmemesi amacýyla komisyona kanun teklif yetkisi verilmemiþ
olabilir. Bu sistem içerisinde bir anlama sahip olan komisyonlarýn kanun
teklif edememesini daimi komisyonlarýn olduðu ülkemizde savunmanýn
tutar yaný bulunmamaktadýr.
- Ýkinci olarak komisyonlarýn kanun teklif etmeye yetkili olmasý
komisyonun gündeminin týkanmasýna sebep olabilir. Þöyle ki komisyon
kanun teklif etmeye yetkili olduðu taktirde kendi teklif ettiði kanun
tekliflerini görüþmek isteyeceðinden diðer milletvekillerinin kanun
teklifleri sýrada bekleyebilir. Böyle bir düþünceyle komisyonlarýn kanun
teklif etmeye yetkili olmamalarý açýklanabilir.

Dünyadaki gidiþat insan haklarý ile ilgili komisyonlarýn kurulmasý ve bu
komisyonlarýn iþlevsel hale getirilmesi yönündeyken ÝHÝKe tanýnan yetkinin
kabul edilmemesi meydana gelen geliþmelerle baðdaþmamaktadýr.
ÝHÝKin kanun teklif etmesinin önü açýldýðý taktirde komisyon daha aktif
hale gelecek ve iþlevsel olacaktýr. Þimdiki haliyle Komisyon incelemelerde
bulunacak ve incelemeler sonucu hazýrladýðý raporu kamuoyuna deklare edecektir.
Raporun kamuoyu etkisi dýþýnda bir hukuki baðlayýcýlýðý olmadýðýndan
Komisyonun etkinleþme aracýnýn engellenmesinin kabul edilir bir yaný yoktur.
Komisyona insan haklarý ile ilgili birçok baþvuru yapýlmaktadýr. Bunlarýn
bazýlarýnýn çözümü ise yasal düzenlemelerin yapýlmasýna baðlýdýr. Yasal düzenleme
yapýlmasý gereken konularýn ÝHÝK tarafýndan ele alýnýp tartýþýldýktan sonra
sorunu çözecek bir kanun teklifinin hazýrlanmasýndan daha doðal bir durum
olamaz. Aksi halde ve þimdiki mevcut durumda olduðu gibi insan haklarý ile
ilgili kanun deðiþiklikleri ilgili bakanlýða gönderilerek formalite yerine
getirilmektedir.
Günümüzde milletvekillerinin kanun tekliflerinden ziyade hükümetin
kanun tasarýlarý yasalaþmaktadýr.19 Milletvekillerinin vermiþ olduklarý kanun
tekliflerinin yasalaþma oraný yüzde onun altýndadýr. Yasamanýn bir güç olamadýðýný
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gösteren bu tablo, kanun teklif etmeye bazý komisyonlar yetkili kýlýnarak aþýlabilir.
ÝHÝKin kanun teklifinin yasalaþmasý bir milletvekilinin kanun teklifinin
yasalaþmasýna göre daha muhtemeldir. Kaldý ki yasal düzenlemeler önermek
ifadesi ÝHÝKin kanun teklif etmeye yetkili olmadýðý ve sadece yasal düzenlemeleri
hazýrlayarak milletvekillerine önereceði þeklinde anlaþýlacaksa bunu zaten sivil
toplum örgütleri yapmaktadýr. Bu sebeplerden dolayý ÝHÝKin kanun teklif etmesi
saðlanarak insan haklarýnýn geliþmesine katkýda bulunulmalýdýr.20
c. Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarýnýn gündemindeki konular
hakkýnda, istem üzerine görüþ ve öneri bildirmek

ÝHÝK diðer komisyon gündeminde bulunan kanun teklif ve tasarýlarý
hakkýnda istemde bulunulduðu taktirde görüþ ve öneri bildirecektir. Maddenin
TBMM Baþkanlýðýna sunulmuþ þeklinde istem üzerine ibaresinden sonra veya
resen ibaresi bulunmaktaydý. Bu ibarenin Adalet Komisyonu görüþmeleri
sýrasýnda kanun metninden çýkarýlmýþtýr.21 Bu düzenlemenin neden yapýldýðý
hakkýnda Adalet Komisyonu raporunda açýklayýcý bilgi bulunmamaktadýr.
Komisyonlarýn görüþ almasý ve görüþ bildirmesi Ýçtüzüðün 34. maddesinde
düzenlenmiþtir. Maddenin birinci fýkrasýna göre bir komisyon kendisine havale
edilen tasarý veya teklifi, baþka bir komisyonun ihtisasý dahilinde görürse,
gerekçeli olarak tasarý veya teklifin o komisyona havale edilmesini isteyebilir.
Maddenin ikinci fýkrasýna göre bir komisyon kendisine havale edilen tasarý veya
teklif veya herhangi bir mesele hakkýnda, bir baþka komisyonun düþüncesini
öðrenmeyi gerekli görürse, tasarý veya teklifin o komisyonda görüþüldükten
sonra iadesini isteyebilir. Maddenin üçüncü fýkrasýna göre bir komisyon, baþka
bir komisyona havale edilmiþ yahut herhangi bir mesele hakkýnda düþüncesini
belirtmekte yarar görürse, o tasarý veya teklifin kendisine havale edilmesini
isteyebilir. Kanun tasarý ve tekliflerinin hangi komisyona havale edileceðinden
Meclis Baþkanlýðý sorumludur. Yukarýda belirtilen üç durumda da komisyonun
görüþ alma ve görüþ bildirme isteði TBMM Baþkanlýðýna gelir. Ýki komisyon
arasýnda görüþ birliði varsa Baþkanlýk gereðini yapar. Eðer iki komisyon arasýnda
uyuþmazlýk çýkarsa sorun Meclis Baþkaný tarafýndan Genel Kurula sunulur ve
görüþme yoluyla halledilir. (Ýçtüzük md. 34/4-5)
19 Hasan Erikli, 1982 Anayasasýnda Yasa Yapým Süreci, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Yayýmlanmamýþ Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2004, s. 76-81.
20 ÝHÝK kendisi tarafýndan kanun teklif edilmesini bir yana býrakarak kendisine kanun teklif ve tasarýlarýnýn
havale edilmesi amacýyla 3686 sayýlý ÝHÝK Kanunun 4. maddesine bir bent ekleyen kanun teklifini ÝHÝKin
tüm üyeleri imzalayarak TBMM Baþkanlýðýna sunmuþtur. Teklifte imzalarýn bulunduðu yer ÝHÝKin karar
almasý için kullanýlan imza sirküleridir. Ýmza sirkülerinde Komisyonun üyeleri baþkan, iki baþkenvekili,
katip ve sözcü ile üyeler þeklinde belirtilmektedir. Bu tür imza sirkülerinin kullanýlmasý sebebiyle kanun
teklifi Komisyonun kanun teklifi olarak anlaþýlýr diye uzun bir süre TBMM Baþkanlýðýnda bekletilmiþtir.
21 TBMM Tutanak Dergisi, 18. Dönem, 4. Yasama Yýlý, C. 51, Sýra Sayýsý: 498, s. 2.
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Ýçtüzükte yukarýda belirtildiði gibi detaylý bir düzenleme varken hangi
amaçla benzer bir düzenleme yapýlmýþtýr? Ýlgili hükümden doðrudan
çýkarýlamamakla birlikte düzenleme TBMM Baþkanlýðý olmadan doðrudan görüþ
ve öneri bildirme þeklinde anlamlandýrýlabilir. Diðer bir deyiþle insan haklarýnýn
özelliðine binaen bir komisyon tasarý veya teklifin insan haklarý ile ilgili bir yönü
olduðunu ve bunun nasýl deðerlendirilmesi gerektiði konusunda doðrudan
ÝHÝKten görüþ ve öneri isteyebilir. Bu istek doðrudan yapýlýrsa hem zamandan
tasarruf edilir hem de insan haklarýnýn evrenselliði pekiþtirilmiþ olur. Ancak bu
zamana kadar hiçbir komisyon ÝHÝKten görüþ ve öneri istememiþtir. Bu durum
veya resen ibaresinin kanun metninden çýkarýlmamasý gerekliliðini ortaya
koymaktadýr. Çýkarýlmamýþ olsaydý ÝHÝK doðrudan diðer komisyonlarda
görüþülmekte olan kanun teklif ve tasarýsý hakkýnda görüþ ve öneri bildirebilecekti.
27 Ocak 1992 tarihli ÝHÝK toplantýsýnda Anayasa Komisyonunda
görüþülmekte olan Ýnsan Haklarý Bakanlýðýnýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda
Kanun Tasarýsýnýn ÝHÝKin görüþ bildirmesi gerektiðinden hareketle TBMM
Baþkanlýðýna yazý yazýlmasýna karar verilmiþtir. Doðrudan kanun teklif ve
tasarýlarýnýn görüþülmesi gerektiði gündeme getirilmesine raðmen bu konuda
geliþme saðlanamamýþtýr.
d.Türkiyede insan haklarý uygulamalarýnýn, taraf olduðu uluslararasý
antlaþmalara, Anayasaya ve kanunlara uygunluðunu incelemek ve bu
amaçla, araþtýrmalar yapmak, bu konularda iyileþtirmeler, çözümler
önermek

ÝHÝK en önemli özelliði inceleme yapmasýdýr. Yapýlan incelemelerde insan
haklarý uygulamalarýnýn taraf olunan insan haklarý sözleþmelerine, Anayasaya
ve kanunlara uygun olup olmadýðý konusunda bilgi ve deneyim elde edilmektedir.
ÝHÝK inceleme yapmýþ olduðu sorunlarla ilgili sorunun çözümüne gitmek için
detaylý bir araþtýrma yapabilir. TBMM Baþkanlýðýna verilen metinde bu amaçla
ibaresinden sonra karakollar, nezarethaneler, hapishaneler ve saðlýk kuruluþlarý
dahil uygun görülen kamu kurum ve kuruluþlarýnda ibaresi Adalet Komisyonunda
bent kapsamýný geniþletme amacýyla metinden çýkarýlarak genel nitelikli bir
ifadeye yer verilmiþtir.22 Yapýlan araþtýrmalar sonunda varýlan sonuçlar
doðrultusunda yürütmeye iyileþtirmeler ve çözümler önerilebilir. Ýyileþtirme ve
çözüm bir mülki amirin görevden alýnmasýnýn teklif edilmesi olabileceði gibi bir
tüzük, yönetmelik ya da genelgenin kaldýrýlmasý, deðiþtirilmesi veya yeni bir
genelgenin yapýlmasýnýn teklifi þeklinde olabilir. Bu bendi (b) bendi ile birlikte
ele aldýðýmýzda anlam bütünlüðü saðlanmaktadýr. Sorunun çözülmesi yasamayý
ilgilendiriyorsa ÝHÝK kendisi bir kanun teklifi hazýrlayarak TBMM Baþkanlýðýna
22 TBMM Tutanak Dergisi, 18. Dönem, C. 51, B. 42, Sýra Sayýsý: 498, s. 2.
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sunacaktýr. Ancak sorun yürütmeden kaynaklanýyorsa yürütmeye güçler ayrýlýðý
ilkesi doðrultusunda emir verme yetkisi olmadýðýndan ancak belirtilen iyileþtirme
ve çözüm önerilerini sunabilir. Bu bent ile ÝHÝKe adeta insan haklarý ile ilgili
konularda ombudsmanlýk görevi verilmiþtir.
e. Ýnsan haklarýnýn ihlâle uðradýðýna dair iddialar ile ilgili baþvurularý
incelemek veya gerekli gördüðü hallerde ilgili mercilere iletmek

Bendin ilk hali Ýnsan haklarýnýn ihlâle uðradýðýna dair iddialar ile ilgili
baþvurularý incelemek þeklindeydi. veya gerekli gördüðü hallerde ilgili mercilere
iletmek ibaresi Adalet Komisyonunda eklenmiþtir.
ÝHÝKe insan haklarý ihlâl iddialarý ile ilgili birçok baþvuru yapýlmaktadýr.
Yapýlan baþvurular ÝHÝK uzmanlarýnca incelenmekte ve dikkate deðer görülenleri
ÝHÝK Baþkanýna arz edilerek ÝHÝKin inceleme yapmasýnýn uygun olacaðý
yönünde görüþ bildirilmektedir. Ayrýca ÝHÝK üyeleri de bir insan hakký ihlâlini
doðrudan ÝHÝK gündemine getirebilirler. ÝHÝK Baþkaný söz konusu insan haklarý
ihlâl iddiasýný ÝHÝK gündemine getirerek ÝHÝKçe inceleme yapýlýp yapýlmasýnýn
gerekliliði tartýþýlýr ve karara baðlanýr. Ýnceleme yapýlamasýna karar verilen
hakkýnda bir alt komisyon kurularak inceleme yapýlýr. Ýnceleme yapýlmamasýna
karar verilenler ve ÝHÝK uzmanlarýnca ÝHÝK Baþkanýnýn dikkatine sunulmayan
baþvurular ilgili özel veya kamu kurumuna gönderilerek baþvuru hakkýnda bilgi
istenir. Ýlgili kurumlarýn ÝHÝKe gönderdiði bilgiler yeterli bulunursa baþvuru
sahibine gönderilir.
ÝHÝKe doðrudan insan haklarýyla ilgili olsun olmasýn çok baþvurunun
gelmesi ÝHÝKin çalýþmaya baþlamasýndan itibaren sorun olmuþtur. Ýnsan haklarý
ile ilgili olmayan baþvurularýn Dilekçe Komisyonu marifetiyle halledilmesi
gerektiði dile getirilmiþtir.23
f. Gerektiðinde dýþ ülkelerdeki insan haklarý ihlâllerini incelemek ve bu
ihlâlleri o ülke parlamenterlerinin dikkatlerine doðrudan veya mevcut
parlamenter forumlar aracýlýðý ile sunmak

ÝHÝK dýþ ülkelerde meydana gelen insan haklarý ihlâlleri hakkýnda da
incelemeler yapabilir. Yapýlan inceleme sonunda hazýrlanan raporlar doðrudan
ilgili ülkenin parlamenterlerinin dikkatine ve parlamenter forumlar aracýlýðý ile
ilgili parlamentonun ve dolayýsýyla parlamenterlerin dikkatine sunulur.
Ülke vatandaþlarýnýn birçoðu ekonomik, siyasi vb. sebeplerle yurtdýþýna göç
etmiþtir. Ve ayný zamanda Türkiye Osmanlý Ýmparatorluðu gibi birçok milleti
içinde barýndýran bir devletin yerine kurulduðundan Osmanlý Ýmparatorluðunun
23 TBMM ÝHÝK Toplantý Tutanaklarý, 06.03.1991, s. 11.
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Türkiye sýnýrlarý dýþýnda kalan birçok topraðýnda soydaþýmýz yaþamaktadýr. Buna
ilaveten vatandaþlarýn büyük kýsmýnýn Müslüman olmasý sebebiyle Ortadoðu
ve Arap dünyasý ile Türkiyenin farklý bir açýdan benzerliði bulunmaktadýr.
Genelde bu sayýlan üç sebepten dolayý ÝHÝK yurtdýþýnda insan haklarý ile ilgili
incelemelerde bulunmaktadýr. ÝHÝKin yurtdýþýnda yapmýþ olduðu incelemelere
bakýldýðýnda yukarýda deðinilen üç durum dýþýnda inceleme yapmadýðý görülecektir.
Tespit edilen insan haklarý ihlâlleri deðiþik platformlarda ilgili ülkenin bilgisine
sunulsa da Türkiyede meydana gelen insan haklarý ihlâlleri bunlara göre son
zamanlara kadar daha yoðun olduðundan bu tür giriþimler akim kalmaktaydý.
Türkiyenin insan haklarý karnesinin düzelmesi ile ÝHÝK üyeleri hem yukarýda
bahsedilen deðiþik baðlantýlar sebebiyle hassas olunan yerlerde hem de diðer
yerlerdeki insan haklarý ihlâlleri ile daha yoðun bir þekilde ilgilenebilecek ve
parlamenter forumlar aracýlýðý ile dile getirebilecektir. Bunlarýn dýþýnda ÝHÝK
insan haklarý ile ilgili uluslar arasý konferans, seminer, panel vb. etkinliklere
katýlmaktadýr.
g. Her yýl yapýlan çalýþmalarý, elde edilen sonuçlarý, yurtiçi ve dýþýnda
insan haklarýna saygý ve uygulamalarý kapsayan bir rapor hazýrlamak

ÝHÝKin her yýl yapmýþ olduðu çalýþmalarý, elde edilen sonuçlarý ve yurtiçi
ve yurtdýþýnda insan haklarý alanýnda meydana gelen geliþmeleri, uygulamalarý
ve insan haklarýnýn genel durumunu kapsayan bir rapor hazýrlamasý gerekmektedir.
Bentten anlaþýlacaðý üzere raporda iki þeyin bulunmasý gerekmektedir. Bunlardan
birincisi ÝHÝKin yaptýðý çalýþmalar, yapmýþ olduðu çalýþmalar sonucunda elde
edilen kazançlar, diðer bir deyiþle performans veya etkinlik analizi yapmaktýr.
ÝHÝKin tüm insan haklarý ihlâllerine müdahil olmasý mümkün deðildir. Bundan
dolayý raporda yer almasý gereken ikinci husus yurtiçi ve dýþýnda meydana gelen
insan haklarý alanýndaki geliþmeler, uygulamalar ve insan haklarýna saygýyý
kapsayan genel bir deðerlendirmenin yapýlmasýdýr.
ÝHÝK raporlarýnýn bentte belirtildiði üzere her yýl hazýrlanmasý gerektiði
halde çeþitli sebeplerle her yýl rapor hazýrlanmasý mümkün olmamýþtýr. ÝHÝKin
kurulmasýndan buyana on beþ yýl gibi bir uzun zaman dilimi geçtiði halde ancak
altý çalýþma/faaliyet raporu yayýnlanabilmiþtir. Raporlar genelde ÝHÝK çalýþmalarýný
içermekte olup Türkiyede ve diðer ülkelerde insan haklarýna saygý ve insan
haklarý uygulamalarý konusunda yeterli bir bilgi bulunmamaktadýr.

2.4. ÝHÝKin Yetkileri
ÝHÝKin görevlerini yerine getirmesi için ÝHÝK Kanunu ile ÝHÝKe birtakým
yetkiler verilmiþtir. Ýçtüzükte ise komisyonlarýn yetkilerine genel bir þekilde yer
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verilmiþtir. Komisyonlarýn yetkisi Ýçtüzüðün 35. maddesinde düzenlenmiþtir. Bu
maddede belirtilen yetki içe yönelik olup kanun tasarý ve tekliflerinin görüþülmesi
ile ilgilidir. Ayrýca Ýçtüzüðün 30. maddesinin ikinci fýkrasýnda komisyonlarýn
fikirlerini almak üzere uzmanlar çaðýrma yetkisine sahip olduðu belirtilmiþtir.
Bu hüküm dýþa yönelik olup üçüncü kiþileri hukuken baðlayýcý deðildir. Bu
sebeple tam olarak bir yetki olduðu söylenemez. Ancak ÝHÝKin Kanununda
belirtilen yetkileri kanuni düzenlemeden kaynakladýðýndan baðlayýcýdýr, uyulmasý
zorunludur. Uyulmamasýnýn yaptýrýmý açýk bir þekilde kanunda belirtilmemekle
birlikte TCKda düzenlenen görevi kötüye kullanma veya görevi ihmale gireceði
kuþkusuzdur. ÝHÝK Kanununda belirtilen yetkileri þu þekilde sistematize
edebiliriz:24 Ayrýca ÝHÝKin görevleri ile yetkileri çakýþtýðýndan görev adý altýnda
olsa da yetki veren hükümlerine kýsaca deðinilmiþtir.
1. ÝHÝK görevleri ile ilgili konuda bakanlýklarla, genel ve katma bütçeli
dairelerden, mahalli idarelerden, üniversitelerden ve diðer kamu kurum ve
kuruluþlarý ile özel kuruluþlardan bilgi istemek ve buralarda inceleme yapmak,
ilgilileri çaðýrýp bilgi almak yetkisine sahiptir. (ÝHÝK Kanunu md. 5/1) ÝHÝK
Kanununun 5. maddesinin ilk fýkrasýnda belirtilen hüküm doðrultusunda ÝHÝK
kamu ve özel tüm kuruluþlardan bilgi isteyebilecek, bu kuruluþlarda inceleme
yapabilecek ve bu kuruluþlarýn yetkili ve görevlilerinden bilgi alabilecektir. Söz
konusu hüküm ile ÝHÝKe icrai nitelikte olmasa da çok önemli yetkiler verilmiþtir.
Kamu ve özel kuruluþlardan bilgi isteyebilmesi ve özellikle izin þartýna baðlý
olmaksýzýn insan haklarý ile ilgili kamu ve özel yerlerde inceleme yapabilmesi
büyük öneme haizdir.
Bu yetkiyi düzenleyen ÝHÝK Kanunu 5. maddenin Genel Kurul görüþmeleri
sýrasýnda söz alan Tunceli Mv. Kamer Genç yetkilerle ilgili önemli konulara
deðinmiþtir. Kamer Genç geçmiþte Avrupa Ýnsan Haklarý Komisyonu üyelerinin
Türkiyeye geldiðini, DGM Baþkanlýðýndan bazý konularda bilgi istediðini, ancak
DGM Savcýsýnýn Ben bilgileri vermem. dediðini, sayýn Adalet Bakanýnýn da
Efendim, savcýya ben de söz geçiremiyorum. dediðini ve bu yaþanan olayla
insan haklarý konusunda yapýlan araþtýrmanýn sonuçsuz kaldýðýný, bu olayýn
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin itibarýný da sarsan bir olay olduðunu ve böyle
bir düzenlemeden sonra DGM Sayýn Savcýsýnýn Ben baðýmsýz bir yargý
mensubuyum; dolayýsýyla, bu konularda istenen bilgileri vermem. gerekçesini
ileri sürerek direnmede bulunup bulunamayacaðýný haklý olarak dile getirmiþtir.25
Genel Kurulda bulunan dönemin Adalet Bakaný Gümüþhane Mv. Mahmut
24 Ayrýca ÝHÝKin görevleri ile yetkileri örtüþtüðünden görev adý altýnda düzenlenen yetkilere de kýsaca
deðinilmiþtir.
25 TBMM Tutanak Dergisi, 18. Dönem, C. 51, B. 42, s. 516.
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Oltan Sungurlu Kamer Gençin eleþtiri ve sorularýna cevap vermemiþtir. Ýkinci
olarak bilgi vermeyenlere ne tür yaptýrým uygulanacaðý konusuna deðinen Kamer
Genç Bakana hitaben bu durumda ne tür yaptýrým uygulanacaðýný sormasýna
raðmen cevap alamamýþtýr. Kamer Genç konuþmasýnýn sonunda þöyle diyerek
konunun önemine dikkat çekmiþ ve sorunun sonuçlandýrýlmasýný saðlayan bir
açýklama beklemiþtir:
... geçmiþte, üzerinde gerçekten çok tartýþýlan Ankara Devlet Güvenlik
Mahkemesinin bazý uygulamalarý nedeniyle Türkiyede yarattýðý tartýþmalarý
da bu vesileyle burada sona erdirecek bir açýklamanýn yapýlmasýný
bekliyorum.26

Ne yazýk ki bu önemli sorulara ne Adalet Bakaný ne de Anayasa Komisyonu
yetkilileri cevap vermiþtir.
Uygulamada ÝHÝKin özellikle DGMlere gözaltý mekanlarýnda inceleme
yapmasý sorun olmuþtur. ÝHÝK üyelerinden Mustafa Týnaz Titiz, Akýn Gönen,
Sabri Yavuz ve Eyüp Aþýktan oluþan Alt Komisyon çalýþmalarýný yaparken
görevliler Ankara Emniyet Müdürlüðü yetkilileri DGMden izin alýnmasý
gerektiðini açýkça söylemiþlerdir. Hatta ÝHÝKin bir toplantýsýnda söz konusu
görevlinin þöyle dediði ifade edilmiþtir: Ben, size bu saatte çiðköfte yaparým,
sizi çok sever, sayarým, çiðköfte yaparým; fakat, bu arkadaþla görüþmeyi istemeyin,
beni ekmeðimden edersiniz. DGMden izin gelsin, emriniz olur.27 ÝHÝK Kanunu
5. maddede tüm kamu kurum ve kuruluþlarýnda inceleme yapýlacaðý belirtilmesine
raðmen DGM özelinde, yargý organlarý bu hükmün dýþýnda olduðu
kanýsýndadýrlar.28
2005 yýlýnýn Ocak ayýnda Mardin Cumhuriyet Baþsavcýsý ÝHÝKin iki talebine
yetkisi olmamasý sebebiyle olumsuz yanýt vermiþtir. ÝHÝKin birinci yazýsý bir
vatandaþýn suç ihbarý ile ilgili olup savcýlýðýn kamu adýna iþlem yapmasý gereken
hususlardandýr. ÝHÝKin yazýsýna Mardin Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnýn gönderdiði
yazýda þu ifadeler bulunmaktadýr:
3686 sayýlý Ýnsan Haklarýný Ýnceleme Komisyonu Kanununun 4.
maddesinde Ýnsan Haklarýný Ýnceleme Komisyonunun görevlerinin
belirtildiði, 4. maddesinin (d) bendinde Ýnsan haklarýnýn ihlâle uðradýðýna
dair iddialar ile ilgili baþvurularý incelemek veya gerekli gördüðü hallerde
ilgili mercilere iletmek olarak belirtilmiþtir. Bu itibarla Ýnsan haklarýnýn
ihlâle uðradýðýna dair Komisyona ulaþan ihbarlarýn gecikmeksizin adli
soruþturma yapýlmak üzere Cumhuriyet Baþsavcýlýklarýna ihbari nitelikte
26 TBMM Tutanak Dergisi, 18. Dönem, C. 51, B. 42, s. 516.
27 TBMM ÝHÝK Toplantý Tutanaklarý, 20.10.1994, s. 25.
28 TBMM ÝHÝK Toplantý Tutanaklarý, 20.10.1994, s. 24.
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bildirilmesi yahut þikayetçinin müracaatý ile ilgili olarak bilgi istenilmesi
gerekirken Cumhuriyet Baþsavcýlýðýmýza talimat içeren ilgili sayýlý yazýnýz
yazýmýz ekinde iade edilmiþtir.

ÝHÝK Kanunun 4. maddesinin (e) bendi, Komisyona yapýlan baþvurular ile
ilgili neler yapýlacaðý hususunu belirtmektedir. Buna göre yapýlan baþvurular
incelenerek ya ilgilisine doðrudan bilgi verilir ya da baþvuru ilgili makama iletilir.
Burada ilgili makam açýsýndan sýnýrlama getirilmediðinden Cumhuriyet
Baþsavcýlýklarý da dahil tüm özel ve kamu kurum ve kuruluþlarýna iletilmesinde
hiçbir engel bulunmamaktadýr.
Asýl önemli olan ÝHÝKin yetkilerinin düzenlendiði Kanunun 5. maddesinde
Komisyonun görevleri ile ilgili konuda bakanlýklarla, genel ve katma bütçeli
dairelerden, mahalli idarelerden, üniversitelerden ve diðer kamu kurum ve
kuruluþlarý ile özel kuruluþlardan bilgi istemek ve buralarda inceleme yapmak,
ilgilileri çaðýrýp bilgi almak yetkisine sahip olmanýn belirtilmesidir. Bu maddede
kurumlar açýsýndan sýnýrlandýrýlma getirilmeksizin bilgi istemek, inceleme yapmak
ve ilgilileri dinlemek yetkisi Komisyona verilmiþtir. Bu baðlamda Mardin
Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnýn yazýsýnda bu hükümden bahsetmemesi dikkat
çekicidir.
Anayasanýn 138 ve Hakim ve Savcýlar Kanununun 4. maddesinde Hakimler
mahkemelerin baðýmsýzlýðý ve hakimlik teminatý esaslarýna göre görev yaparlar.
Hiçbir organ, makam, merci veya kiþi, yargý yetkisinin kullanýlmasýnda
mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez,
tavsiye ve telkinde bulunamaz. hükmü bulunmaktadýr.
ÝHÝKin Mardin Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna gönderdiði yazýda iki talep
bulunmaktadýr:
a. Vatandaþýn maruz kaldýðý insan haklarý ihlâlinin incelenilerek gereðinin
yapýlmasý: Mardin Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnýn yazýsýnda belirtildiði gibi
bu ifade ihbari nitelikte olup yargý yetkisinin kullanýlmasýna müdahale
sayýlabilecek hiçbir nitelik taþýmamaktadýr. Bu durum ÝHÝK Kanununda
düzenlenmese bile Cumhuriyet Baþsavcýsý ihbar niteliðindeki bir olayý
inceleyip araþtýrarak gereðini yapmak zorundadýr. Anayasanýn 138 ve
Hakim ve Savcýlar Kanununun 4. maddesinde belirtilen yargý yetkisinin
kullanýlmasýna iliþkin müdahale edilemeyeceðidir. Komisyon yazýsýnýn
bu kýsmýnda yargý yetkisine müdahale anlamýnda herhangi bir giriþim
söz konusu deðildir. Anayasa Mahkemesinin 1970/25 Esas Nolu kararýnda
da yasama organýnýn çalýþma alanýnýn belirlenmesinde önemli olanýn
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yargý yetkisinin kullanýmýna müdahale olup olmadýðý konusu olduðu
belirtilmiþtir.29 ÝHÝKin yazýsýnda yargý yetkisinin nasýl kullanýlacaðý,
savcýnýn kimleri dinleyeceði, hangi delillerden yararlanmasý gerektiði
vb. yönünde herhangi bir ibare bulunmamaktadýr.
b. Yapýlan iþlemin sonucunun bildirilmesi ve sonuçla ilgili bilgi ve belgelerin
gönderilmesi: Mardin Cumhuriyet Baþsavcýlýðý yazýsýnda zaten
þikayetçinin baþvurusu ile ilgili bilgi istenmesinde mahzur bulunmadýðý
anlaþýlmaktadýr. Bilgi ve belge istenmesi ise Komisyonun Kanunun 5.
maddesinde açýkça belirtildiði üzere mümkün olup yargý yetkisinin
kullanýlmasý ile iliþkisi bulunmamaktadýr.

ÝHÝK Mardin Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna yazdýðý diðer yazýda Mardin Ýli
Kýzýltepe Ýlçesinde meydana gelen baba ile oðlun güvenlik güçlerince öldürüldüðü
iddiasýyla ilgili açýlan dava dosyasýnýn suretinin gönderilmesini ve duruþma tarihinin bildirilmesini talep etmiþtir. Mardin Cumhuriyet Baþsavcýlýðý ÝHÝKin yazýsýný Mardin Aðýr Ceza Mahkemesine havale etmiþ ve mahkemenin yazdýðý
yazýyý ÝHÝKe kendi yazýsýnýn eki olarak göndermiþtir. Yazý ekinde þu ifadeler yer
almaktadýr:
Komisyonun Mahkememiz dosyasýnýn suretini ve duruþma gününü
istemeye yetkisi bulunmadýðý, ancak dosyanýn sureti ve duruþma günü
C.Baþsavcýlýðýnýzca müzekkere ile istenmesi halinde C.Baþsavcýlýðýnýza
gönderileceði hususu bilgileri rica olunur.30

Diðer tüm savcýlarýn 1991 yýlýndan bu yana ÝHÝKin dosya suretini isteme
ve duruþma gününün bildirilmesi taleplerine olumlu cevap vermesine raðmen
Mardin Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnýn TBMM adýna denetleme yapan ÝHÝK yazýsýný
iade etmesi hukuk kurallarý ile baðdaþmamaktadýr. ÝHÝKin insan haklarý ihlâlini
incelemesini savcýlýða ileterek sonucu ve ilgili bilgi ve belgeleri istemesi talimat
niteliðinde de olsa yargý yetkisinin kullanýlmasýna iliþkin talimat niteliðinde
deðildir. Zaten Anayasada ve mevzuatta hakim ve mahkemelere talimat
gönderilemeyeceði yazýlmakta olup savcýlardan insan haklarý ihlâlinin incelenmesi,
sonucun ve ilgili bilgi ve belgelerin istenemeyeceði hiçbir yerde belirtilmemiþtir.
Aksine bunlarýn istenebileceði ÝHÝK Kanununda belirtilmiþtir.
Bilgi ve belge istemek yetkisinin adli makamlar dýþýndaki alaný ifade ettiði
belirtilmiþse31 de ÝHÝK Kanununun açýk ifadesinden bunun çýkarýlmasý zordur.
Bunlara ilaveten deðinilmesi gereken iki nokta bulunmaktadýr. Ceza
hukukunun genel prensiplerine göre hazýrlýk soruþturmasý gizli olduðundan bilgi
29 Bkz., www.anayasa.gov.tr Esas: 1970/25.
30 Mardin Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnýn B-2005/43 ve ÝHÝKin 26.01.2005 tarih ve 6270 sayýlý yazýsýnýn
ekinden alýnmýþtýr.
31 Ahmet Mumcu; Elif Küzeci, Ýnsan Haklarý & Kamu Özgürlükleri, Yenilenmiþ Üçüncü Baský, Savaþ
Yayýnlarý, Ankara, 2003, s. 340.
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ve belge verilemez. Ýkincisi ise dosya hakkýnda mahkemece gizlilik kararý
verilmiþse bilgi ve belge verilemez. Bu iki durum dýþýnda savcýlarýn ÝHÝKe bilgi
ve belge vermesi zorunludur.
2. ÝHÝKin uzmanlarýn bilgisine baþvurma yetkisi vardýr. ÝHÝK hem uzmanlýk
alaný açýsýndan hem de konuyla ilgili olmasý açýsýndan uzmanlara baþvurabilir.
Uzmanlara baþvurabilme yetkisi kanunla düzenlenmiþ olduðundan uzmanýn
ÝHÝKe bilgi vermesi zorunludur.
3. ÝHÝKin kanun teklif ve tasarýlarýný görüþebilme yetkisi vardýr. Yasama
komisyonlarýnýn amacý kanun ve teklif tasarýlarýný görüþmektir. ÝHÝK Kanununda
ÝHÝKin kanun teklif ve tasarýlarýný görüþüp görüþemeyeceði hakkýnda açýk bir
hüküm bulunmamaktadýr. ÝHÝK Kanununun 8. maddesine göre ÝHÝKin
çalýþmalarýnda kanunda sarahat olmayan hallerde TBMM Ýçtüzüðü hükümleri
uygulanýr. ÝHÝK Kanununda kanun teklif ve tasarýlarýnýn görüþülüp
görüþülemeyeceði konusunda açýk bir ifade yer almadýðýndan TBMM Ýçtüzüðüne
bakýlmasý gerekir. Ve Ýçtüzükte ÝHÝKe kanun teklif ve tasarýlarýnýn havale
edilmesinin önünde hiçbir engel bulunmamaktadýr. Mevzuat açýsýndan bir engel
olmamasýna raðmen bu zamana kadar hiçbir kanun teklif ve tasarýsý ÝHÝKe
havale edilmemiþtir.32
32 21. Yasama Döneminde kanun teklif ve tasarýlarýnýn ÝHÝKe havale edilmemesi üzerine Rize Mv. Mehmet
Bekaroðlu 12 Mart 2002 tarihli bir kanun teklifini TBMM Baþkanlýðýna sunmuþtur. Ýnsan Haklarýný
Ýnceleme Komisyonu Kanununda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun Teklifinin gerekçesinde ÝHÝKin
ÝHÝK Kanunun 4. maddesinin b bendinde belirtilen yasal düzenlemeler önermek bir yana çýkarýlan
yasalarýn taraf olduðumuz uluslararasý anlaþmalara uyumlu olup olmadýðý konusuna da katký saðlayamadýðý
belirtilmektedir. TBMM Baþkanýný bu zamana kadar hiçbir kanun teklifi ve tasarýsýný ÝHÝKe
göndermemesinde Meclis Baþkanýnýn olumsuz yaklaþýmý ve teamüllerinin yaný sýra ÝHÝK Kanununun da
konuya açýklý getirmediði düþünülmektedir. Söz konusu kanun teklifi sekiz maddeden oluþmaktadýr. 1.
madde ile ÝHÝK Kanununu 1. maddesine geliþmelere uyumunu saðlamak ibaresinden sonra için giriþimlerde
bulunmak ve baþvurular ile kanun teklif ve tasarýlarýný incelemek ifadesinin eklenmesi ve ÝHÝKin da
isminin Ýnsan Haklarý Komisyonu olmasý öngörülmüþtür. 2. madde ile Kanunun 4. maddesindeki Ýnsan
Haklarýný Ýnceleme Komisyonun görevleri yerine Ýnsan Haklarý Komisyonunun görevleri ibaresi ikame
olunmuþtur. Teklifin 3. maddesi ile Kanunun 4. maddesinin c bendi þu þekilde deðiþtirilmiþtir: Türkiye
Büyük Millet Meclisinin gündeminde bulunan insan haklarý alanýndaki kanun teklif ve tasarýlarý ile
kanun hükmünde kararnameleri esas ya da tali komisyon olarak görüþmek, Türkiye Büyük Millet
Meclisinin diðer komisyonlarýnýn gündemindeki konular ile kanun teklif ve tasarýlarý üzerine görüþ ve
öneri bildirmek. 4. madde ile Kanunun 5 ve 6. maddelerindeki Ýnsan Haklarýný Ýnceleme Komisyonu
Ýnsan Haklarý Komisyonu olarak deðiþtirilmiþtir. Teklifin 5. maddesi ile Kanunun 7. maddesi þu þekilde
deðiþtirilmiþtir: Ýnsan Haklarýný Ýnceleme Komisyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýðýnca havale
olunan baþvurular ile kanun teklif ve tasarýlarýný inceler. Komisyon, Türkiye Büyük Millet Meclisi
Baþkanlýðýnýn havale ettiði veya doðrudan kendisine yapýlan baþvurularýn sonucunu veya baþvuru ile ilgili
yapýlmakta olan iþlem hakkýnda baþvuru sahibine en geç üç ay içinde bilgi verir. 6. madde ile Kanunun
8. maddesindeki Ýnsan Haklarýný Ýnceleme Komisyonu ibaresi Ýnsan Haklarý Komisyonu olarak
deðiþtirilmiþtir. Teklifin 7. maddesi yürürlük, 8. maddesi ise yürütme maddesidir.
ÝHÝK üyeleri tarafýndan ÝHÝKe kanun teklif ve tasarýlarýnýn havale edilmemesi konusundaki rahatsýzlýk
22. Yasama Dönemi ÝHÝK toplantýlarýnda dile getirilmiþtir. Bu rahatsýzlýk ÝHÝK üyeleri tarafýndan TBMM
Baþkaný Bülent Arýnça da intikal ettirilmiþtir. Bu çabalara raðmen konunun çözülememesi üzerine ÝHÝK
Kanununun 4. maddesine g bendinden sonra gelmek üzere h bendinin eklenmesini öngören yasa teklifi
ÝHÝK tüm üyeleri tarafýndan imzalanarak TBMM Baþkanlýðýna sunulmuþtur. Bu teklif ile hiçbir engel
olmamasýna raðmen ÝHÝKe kanun teklif ve tasarýlarýnýn gönderilmemesinin önünün açýlmasý hedeflenmiþtir.
Söz konusu kanun teklifi þu anda Anayasa Komisyonunda beklemektedir.
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4. Komisyonun görevlerinin anlatýldýðý baþlýk altýnda detaylý bir þekilde
belirtildiði üzere Komisyonun kanun teklif etme yetkisi bulunmaktadýr.
5. ÝHÝKin Ankara dýþýnda da çalýþabilme yetkisi vardýr. Diðer komisyonlar
Ýçtüzüðün 35. maddesinde belirtildiði üzere TBMM Baþkanlýðýnca kendilerine
ayrýlan salonlarda toplanýrlar ve baþka yerde çalýþabilme yetkileri yoktur. Bu
durumun aksine ÝHÝK Ankara dýþýnda da çalýþabilir. Bu baðlamda ÝHÝKin
Ankara dýþýnda toplantý yapmasýnda engel bulunmamaktadýr.
6. ÝHÝK dýþ ülkelerde meydana gelen insan haklarý ihlâllerini incelemeye
de yetkilidir. (ÝHÝK Kanunu md. 5/f)
7. ÝHÝKin resen hareket etme yetkisi bulunmaktadýr. ÝHÝK genelde kendisine
yapýlan baþvurular üzerine harekete geçmektedir. Ancak ÝHÝKin harekete
geçmesi, inceleme yapmasý için baþvuru zorunlu bir unsur deðildir. Kendisi de
herhangi bir þekilde intikal eden bir olayla ilgili olarak inceleme yapabilir.
ÝHÝKin resen inceleme yapabilme yetkisine sahip olduðu Komisyonun
Görevlerinin sayýldýðý 5. maddenin d bendinden çýkarýlmaktadýr. Bu bentte
baþvuru yapýlmasýný zikretmeden ÝHÝKin Türkiyenin insan haklarý uygulamalarý
hakkýnda inceleme ve araþtýrma yapmak görevi olduðu açýkça ifade edilmiþtir.
Ancak ÝHÝK Kanun Teklifinin 7. maddesinin birinci fýkrasýnda yer alan ile
komisyonca tespit edilen görevleri ibaresi Adalet Komisyonu görüþmelerinde
Komisyonun resen görev tespit etmesinin görev kapsamýný çok geniþleteceði
düþüncesiyle madde metninden çýkarýlmýþtýr.33 Belki Adalet Komisyonu
görüþmelerinde yapýlan deðiþiklik ile ÝHÝKin resen inceleme yetkisinin olmadýðý
ileri sürülebilir. Ancak 5. maddenin (d) bendindeki ifade açýk olduðundan
Komisyonun d bendine münhasýr olmak üzere resen inceleme yetkisi
bulunmaktadýr. Adalet Komisyonunda yapýlan deðiþiklik ile genel anlamda
ÝHÝKin resen inceleme yetkisinin olmasýna müsaade edilmemiþtir. Uygulamada
da ÝHÝK insan haklarý ihlâlleri konusunda baþvuru olmadan hareket
edebilmektedir. Komisyonun bu özelliðine Çalýþma Raporunda da deðinilmiþtir.34
8. Komisyonun incelemelerini alt komisyonlar kurmak suretiyle de yapabilme
yetkisi bulunmaktadýr. Diðer komisyonlarýn alt komisyon kurarak çalýþma
yetkisinin olduðu Ýçtüzükte açýkça belirtilmemesine raðmen ÝHÝK incelemelerini
alt komisyonlar aracýlýðý ile yapabilir. ÝHÝKin alt komisyonlar aracýlýðýyla inceleme
yapmasý adeta bir zorunluluktan kaynaklanmaktadýr. Çünkü Ankara dýþýndaki
incelemelerin Komisyon tarafýndan yapýlmasý mümkün deðildir. Bundan dolayý
ÝHÝKe alt komisyon kurma yetkisinin verilmesi isabetli olmuþtur.
33 TBMM Tutanak Dergisi, 18. Dönem, C. 51, Sýra Sayýsý: 498, s.2.
34 21. Dönem 3. ve 4. Yasama Yýlý Çalýþma Raporu, TBMM Ýnsan Haklarýný Ýnceleme Komisyonu, Haziran
2002, Ankara, s. 5.
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9. ÝHÝK Kanunu teklifinde þu ifade yer almaktaydý: Bakanlýklar ile buralara
baðlý ve ilgili kurum ve kuruluþlardan süreli ya da süresiz çalýþtýrmak üzere
(mecburi hizmetliler ile sivil ve asker personel dahil olmak üzere) personel
isteyebilir ve alabilir. Bu hüküm Adalet Komisyonu tarafýndan 2919 sayýlý
TBMM Genel Sekreterliði Teþkilat Kanununun 21.12.1989 tarihli 3594 sayýlý
Kanunun 5. maddesi ile eklenen Ek 1. madde karþýsýnda gereksiz görülerek
madde metninden çýkarýlmýþtýr.35 Yapýlan deðiþiklik ile ÝHÝK Kanunu Teklifinin
5. maddesinin üçüncü fýkrasý, ayný hüküm Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel
Sekreterliði Kanununda olduðundan çýkarýlmýþtýr. Deðiþiklik ile ÝHÝKin yetkisinde
bir deðiþiklik olmamýþ, sadece yetkinin ÝHÝK Kanununda olmasý kanun tekniði
açýsýndan uygun görülmemiþtir.
10. ÝHÝKin genel hükümler uyarýnca suç duyurusunda bulunma yetkisi
vardýr. ÝHÝKe çok sayýda baþvuru yapýlmakta ve bunlarda da birçok suç iddiasý
bulunmaktadýr. ÝHÝK suç iddialarýný ciddi bulduðu taktirde doðrudan Cumhuriyet
savcýlýklarýna, ya da ilgili kurumlara göndererek iddialarýn araþtýrýlmasýný
istemektedir.

2.5. ÝHÝKin Çalýþma Usül ve Esaslarý
ÝHÝKin çalýþma usul ve esaslarý özelliði itibariyle diðer ihtisas
komisyonlarýndan farklýdýr. Bu sebeple farklýlýk arz eden hususlar ÝHÝK Kanununda
düzenlenmiþtir. Komisyonun çalýþma usul ve esaslarý bir bütün olarak ele alýnacak
olup hem ÝHÝK Kanununa hem de Ýçtüzüðün gerekli maddelerine deðinilecektir.
ÝHÝK üye tam sayýsýnýn üçte biri ile toplanýr ve toplantýya katýlanlarýn salt
çoðunluðu ile karar alýr. Ancak karar yeter sayýsý hiçbir þekilde üye tam sayýsýnýn
dörtte birinin bir fazlasýndan az olamaz. (ÝHÝK Kanunu md. 6/1) Ýçtüzükte de
ayný hükümler benimsenmekle birlikte karar yeter sayýsýnýn üye tam sayýsýnýn
dörtte birinin bir fazlasýndan az olamayacaðý öngörülmemiþtir. (Ýçtüzük md.
27/2)
Komisyonlar kendi baþkanlarýnca toplantýya çaðrýlýr. Zorunlu bir durum
olmadýkça komisyon toplantýsý için çaðrý en az iki gün önceden yapýlýr. Toplantý
çaðrýsý gündemle birlikte yapýlýr ve gündemde hangi konularýn görüþüleceði
belirtilir. Komisyon gündemine hakimdir. (Ýçtüzük 26/1-2) Bu Ýçtüzük kuralý
gereðince ÝHÝK üyelerince gündeme alýnmasý teklif edilen konular hakkýnda da
karar verilir. Komisyon üyelerinin üçte biri tarafýndan teklif edilecek gündemle
35 TBMM Tutanak Dergisi, 18. Dönem, C. 51, Sýra Sayýsý: 498, s.2.
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birlikte ÝHÝK Baþkanýnca Komisyon toplantýya çaðrýlýr. (Ýçtüzük md. 26/4)
Komisyon üyelerinin üçte biri tarafýndan ÝHÝKin toplantýya çaðrýlmasý bu güne
dek görülmemiþtir.
Toplantý çaðrýsý ve gündem komisyon üyelerine, Baþbakanlýða, parti gruplarýna
ve diðer ilgili komisyon baþkanlýklarýna gönderilir ve ilan tahtasýna asýlýr.
Komisyon baþkanýn yönetiminde çalýþýr. Baþkan bulunmadýðý taktirde
Komisyona baþkanvekilleri, onlar da yoksa sözcü komisyona baþkanlýk eder.
(Ýçtüzük md. 27/1) Ýçtüzüðe göre komisyonlar için tek baþkanvekili seçildiðinden
27. maddede sorun bulunmamaktadýr. Ancak ÝHÝKte iki baþkanvekili
seçildiðinden baþkanýn yokluðunda Komisyona hangisi baþkanlýk edecektir? Bu
konuda ne ÝHÝK Kanununda ne de Ýçtüzükte bir hüküm bulunmaktadýr. Bundan
dolayý teamülün ne yönde oluþtuðuna bakýlmasý gerekir. ÝHÝKte genel itibariyle
baþkan olmadýðý taktirde baþkanlýk yapmasý için baþkanýn partisinden
baþkanvekiline öncelik verilmektedir. Ayrýca baþkan yokluðunda yerini hangi
baþkanvekilinin baþkanlýk edeceðini belirleyebilir.
Komisyon toplantýlarýnda toplantýnýn düzenini komisyon baþkaný saðlar.
Toplantýda söz kesilir, þahsiyatla uðraþýlýr ya da düzeni bozma hareketlerinde
bulunulursa düzeni komisyonu baþkaný saðlamaya çalýþýr. Gerekli görülürse
komisyon baþkaný toplantýya ara verir ya da gereðinin yapýlmasý için durumu
TBMM Baþkanýna bildirilir. (Ýçtüzük md. 46)
Komisyonlarda talep sýrasýna göre söz verilir. Komisyon baþkaný ve hükümet
temsilcisi söz sýrasýna baðlý deðildir. Ayrýca Komisyon tarafýndan çaðrýlmýþ
uzmanlara komisyon baþkaný gerekli gördüðü taktirde söz verebilir. (Ýçtüzük
md. 29) Komisyon baþkaný talep sýrasýna göre söz vermekle birlikte bunun
kötüye kullanýlmamasý için gerekli hallerde müdahalede bulunmaktadýr.
Komisyon üyelerinin komisyon toplantýlarýna devamý zorunludur. Komisyon
üyelerinin devam cetvelleri TBMM Baþkanlýðýna ve siyasi parti grup
baþkanlýklarýna gönderilir. Ýzinsiz ve özürsüz olarak üst üste üç toplantýya veya
bir yýl içerisinde toplantýlarýn üçte birine katýlmayan komisyon üyesi baðlý
bulunduðu siyasi parti grubunca komisyondan geri çekilebilir. Bu çekilme sonucu
boþalan üyelik en kýsa zamanda tamamlanýr. (Ýçtüzük md. 28) Ýçtüzükteki devam
þartlarýna uymayan komisyon üyelerinin komisyondan baðlý bulunduklarý siyasi
parti gruplarýnca çekildiðine pek rastlanmamaktadýr.
Komisyon toplantýlarýna baþbakan veya bir bakan katýlabilir. Ya da baþbakan
veya bir bakan gerekli görürse kendi yerine yüksek dereceli bir kamu görevlisine
yazýlý temsil yetkisi verebilir. (Ýçtüzük md. 30) ÝHÝKe bu zamana kadar kanun

58

 Sayý: 2  Temmuz-Aðustos-Eylül 2006

teklif ve tasarýsý gönderilmediðinden Baþbakan veya bir bakan komisyon
toplantýsýna katýlma ihtiyacý duymamýþtýr. Ancak ÝHÝK bazý konularda bilgisini
almak üzere baþbakaný veya bir bakaný ya da üst düzey kamu görevlisini davet
ettiði taktirde Komisyon toplantýsýna katýlmaktadýrlar.
Komisyon toplantýlarýna ÝHÝK üyelerinden baþka TBMM üyeleri, BK üyeleri
ve Hükümet temsilcileri de katýlabilir. Komisyon toplantýsýnda TBMM ve BK
üyeleri söz alabilir. Ancak komisyon üyeleri dýþýnda kimse deðiþiklik önergesi
veremez ve oy kullanamaz. Her milletvekili üyesi olmasa da ÝHÝKin belgelerini
görüp okuyabilir. (Ýçtüzük md. 31)
Komisyon toplantýlarýna yazýlý ve görsel basýn son zamanlarda daimi olarak
katýlmaya baþlamýþtýr. Bunlarýn komisyon toplantýlarýna katýlmasý Ýçtüzükte
öngörülmemiþtir. Kritik kanun teklif ve tasarýlarýnýn görüþülmesinde basýnýn
komisyon toplantýlarýna katýlmasý sýkýntýlara sebep olmaktadýr. Hatta basýnýn
komisyon toplantýlarýna katýlmasý milletvekillerini genel kamuoyuna da mesaj
verme davranýþýna ittiðinden toplantýlarýn gereði gibi yapýlmasýna engel olmaktadýr.
Basýnýn olduðu komisyon toplantýlarýnda yasa teklif ve tasarýsýnýn içeriðinden
ziyade genel ifadeler ön plana geçmektedir. ÝHÝKte özel bir durum olmadýðý
taktirde komisyon toplantýlarý basýna kapalýdýr. 10 Aralýk Dünya Ýnsan Haklarý
Günü gibi özel günlerde toplantýnýn bir kýsmý veya bazý toplantýlarda basýna
bilgi vermek amacýyla toplantýnýn baþlarý ya da sonlarý basýna açýk yapýlmaktadýr.
Ýçtüzüðün 35. maddesi uyarýnca komisyonlar TBMM binasýnda TBMM
Baþkanlýðýnca kendilerinde ayrýlan salonlarda toplanýrlar. Bu doðrultuda ÝHÝKe
TBMM binasýnda F Blokta 714 nolu salon komisyonun kuruluþundan bu yana
tahsis edilmiþtir. Ancak ÝHÝKin Kanunun 5. maddesinin ikinci fýkrasý uyarýnca
Ankara dýþýnda da çalýþabilme yetkisi bulunmaktadýr. ÝHÝKin Ankara dýþýnda
toplantý yapma yetkisi bu zamana kadar kullanýlmamýþtýr.
Komisyon incelemelerini alt komisyonlar aracýlýðý ile de yapabilir. Komisyonun
müdahale etmesi gereken bir insan haklarý ihlâli meydana geldiðinde ÝHÝK veya
ÝHÝK Baþkanlýk Divaný kararýyla ihlâl hakkýnda inceleme yapýlmasýna karar
verilir. Alt komisyon üyelerinin sayýsý genelde iki ile altý arasýnda deðiþmektedir.
Alt komisyon üyeleri belirlenirken tüm siyasi partilerin mensuplarýnýn güçleri
oranýnda alt komisyonda yer almasýna dikkat edilmektedir. Bunda yapýlan
incelemenin tek bir partiye mal edilmemesi düþüncesi etkili olmaktadýr. Ancak
her siyasi partiden milletvekilinin alt komisyonda yer almasý zorunlu olmamakla
birlikte kurulan alt komisyonlarda her partiden birer üyenin olmasýna dikkat
edilmektedir. Ayrýca alt komisyonun iki kiþiden az olmamasý da gerekir.
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Alt komisyon üyeleri insan haklarý ihlâlini yerinde inceler, ilgili kiþilerle
görüþmelerde bulunur. Gerekli görülürse bilgi ve belgeler de temin edilir. Alt
komisyon çalýþmalarýna genel olarak ÝHÝK uzmaný da katýlmaktadýr. Ýncelemeler
tamamlandýktan sonra ÝHÝK uzmaný ya da alt komisyon üyeleri inceleme
raporunu hazýrlar. Alt komisyon üyeleri arasýnda gerekli görüþmeler yapýldýktan
sonra ortak bir metin alt komisyonca ÝHÝK Baþkanlýðýna sunulur.
Komisyon Baþkaný yapýlan inceleme raporunun görüþülmesi için ÝHÝKi
toplantýya çaðýrýr. Toplantýdan önce alt komisyon raporu diðer komisyon üyelerine
daðýtýlýr. Komisyonda tartýþýlan rapor ya kabul edilir ya da reddedilir. ÝHÝKte
raporlar genelde küçük deðiþikliklerle kabul edilmektedir. Ýnsan haklarýnýn
evrensel niteliði gereði toplantýlarda insan haklarý ihlâlleri konusunda siyasi
görüþler öne çýkarýlmamaktadýr.
Ýçtüzüðün 25. maddesi uyarýnca komisyonlarýn tatil ve ara verme sýrasýnda
çalýþacaðý TBMM Baþkanýnýn teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaþtýrýlýr. ÝHÝKin
tatilde çalýþabilmesi için karar almasý gerekir. Alýnan bu karar üzerine TBMM
Baþkaný ÝHÝKin tatilde çalýþmasýný Genel Kurula teklif eder. ÝHÝK diðer
komisyonlarýn çoðunun aksine Meclisin tatile girdiði dönemlerde çalýþma kararý
almýþtýr.
Ýçtüzüðe göre komisyon toplantýlarýnýn kapalý oturum þeklinde olmasýný
ilgili bakan veya üyelerin üçte biri isteyebilir. Bu istek üzerine kapalý oturum
yapýlýp yapýlmamasý konusunda karar alýnýr. Kapalý oturuma karar verildiði
taktirde toplantýda komisyon üyelerinden ve bakanlardan baþkasý bulunamaz.
Kapalý oturum, görüþmelerin sýr olarak saklanmasý anlamýna gelmektedir.
(Ýçtüzük md. 32)
ÝHÝK görevleri ile ilgili olarak hazýrladýðý raporlarý TBMM Baþkanlýðýna
sunar. Bu raporlar Danýþma Kurulunun görüþ ve önerisi ile Genel Kurulun
gündemine alýnabilir. Genel Kurulun gündemine alýnan komisyon raporu ya
okunmak suretiyle ya da üzerinde görüþme açýlarak bilgi edinilir. (ÝHÝK Kanunu
md. 6/3) Kanunun ifadesinden anlaþýlacaðý üzere TBMM Baþkanlýðýna sunulan
raporlar Danýþma Kurulunun önerisi ile Genel Kurul gündemine alýnýrsa rapor
hakkýnda iki þekilde bilgi edinilir: 1. Raporun okunmasý 2. Raporun görüþülmesi.
Hangi raporlarýn gündeme alýnacaðý Danýþma Kuruluna baðlýdýr. Danýþma
Kurulu oybirliði ile karar alamazsa veya toplanamazsa TBMM Baþkaný ve siyasî
parti gruplarý ayrý ayrý veya birlikte taleplerini doðrudan Genel Kurula sunabilirler.
Bu halde talebin oylanmasý ilk birleþimin gündemindeki Baþkanlýk sunuþlarýnda
yer alýr ve Genel Kurul iþaret oyuyla karar verir. (Ýçtüzük mad. 19)
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Hangi raporlarýn okunacaðý, hangi raporlar hakkýnda görüþme yapýlacaðý
konusunda açýk bir hüküm bulunmamaktadýr. Rapor Danýþma Kurulunun görüþ
ve önerisi ile gündeme alýnabilir. Danýþma Kurulunun okunma veya görüþme
þekillerinden birini önerip öneremeyeceði konusunda açýklýk bulunmamaktadýr.
Danýþma Kurulu önerilerinde genelde ... Genel Kurulun bilgisine sunulmasý
uygun görülmüþtür. þeklinde ibare bulunmaktadýr. Danýþma Kurulunun önerisi
Genel Kurulun oyuna sunulduðundan Danýþma Kurulu iki bilgi edinme
þekillerinden birini önerebilir. Danýþma Kurulu karar alamadýðý hallerde TBMM
Baþkaný ve siyasî parti gruplarý da bilgi edinme þeklinin nasýl olacaðýný belirterek
taleplerini Genel Kurula sunabilir. Bilgi edinme þekli belirtilen taleplerden
hangisi kabul edilirse rapor hakkýnda belirtilen þekilde bilgi edinilecektir. Danýþma
Kurulu önerisi ile TBMM Baþkaný ve siyasî parti gruplarý taleplerinde bilgi
edinmenin þekli hakkýnda açýk bir ibare yoksa Oturum Baþkanýnýn bilgi edinmenin
nasýl olacaðýný oya sunmasý gerekmektedir. Raporun okunmasý ve görüþülmesinde
görüþmenin prosedürü okumaya göre daha uzun olduðundan önce raporun
görüþülmesi, bu kabul edilmezse raporun okunmasý oya sunulacaktýr.36 Raporun
okunmasý kabul edilirse rapor sadece okunacaktýr. Eðer raporun görüþülmesi
kabul edilirse görüþme usulü ve konuþma süreleri hakkýnda özel bir düzenleme
bulunmadýðýndan genel hükümler uygulanacaktýr. Bu baðlamda Ýçtüzüðün 60.
maddesi uyarýnca siyasî parti gruplarý, komisyon ve hükümete ve þahsý adýna
iki üyeye söz verilecektir. Siyasî parti gruplarý, komisyon ve hükümet adýna
yapýlacak konuþmalar yirmi, üyeler tarafýndan yapýlacak konuþmalar on dakika
ile sýnýrlýdýr.
Kural olarak komisyon raporlarý TBMM Baþkanlýðýna sunulmasýný
müteakiben gündeme girer ve sýra sayýsý olarak bastýrýlýr ve daðýtýlýr. ÝHÝK raporu
doðrudan gündeme girmediðinden sýra sayýsý olarak bastýrýlmamaktadýr. Ancak
gündeme alýndýðý taktirde ÝHÝK raporun sýra sayýsý olarak bastýrýlmasý ve
daðýtýlmasý gerekmektedir. Eðer rapor daðýtýlýrsa Genel Kurulda rapor hakkýnda
görüþme açýlmasý durumunda rapor okunmadan doðrudan görüþmeye geçilebilir.
Ancak rapor daðýtýlsa da bilgiye sunma görüþme olarak deðil de; raporun
okunmasý þeklinde kabul edilirse raporun okunmasý gerekecektir.
TBMM Baþkanlýðýna gönderilen ÝHÝK raporlarýnýn hemen hemen hepsi
Genel Kurulda okunmak suretiyle milletvekillerinin bilgisine sunulmuþtur.

36 Ýçtüzüðün 87. maddesinde önergelerin aykýrýlýk sýrasýna okunacaðý ve iþleme konacaðý öngörülmüþtür.
Buradan da açýkça anlaþýlacaðý üzere daha aykýrý veya aðýr talebin iþleme konulmasý gerekmektedir.
Görüþme prosedürü, okumaya göre daha aðýr olduðundan ilk önce görüþme oylanacaktýr.
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Okunan raporlarýn etkisi görüþme yapýlanlara göre az olmaktadýr.37 Sadece
TBMM Baþkanlýðýna gönderilen yüksek öðrenim kuruluþlarýndaki baþörtüsü
yasaðý ile ilgili rapor Genel Kurulda görüþülmüþtür.38
ÝHÝK, raporlarýnýn Genel Kurulda okunmasý veya görüþülmesi yolu fazla
iþletilmemiþtir. 20. Dönem 2. Yasama Yýlýnda 07 Ocak 1997 tarihinde 42.
Birleþimde ÝHÝKin Diyarbakýr Cezaevinde meydana gelen olaylarla ilgili çalýþmalar
ve yerinde incelemeler yaparak hazýrladýðý raporu Genel Kurulda okunmuþtur.
Raporun okunmasýný müteakiben Komisyon Baþkaný ve Adalet Bakaný söz
almýþtýr. Ýçtüzün 60. maddesinde belirtilen Pek kýsa sözü olduðunu belirten
üyeye Baþkan, yerinden konuþma izni verebilir. hükmüne göre Oturum Baþkaný
söz vermiþtir. Bunu yaparken söyle bir açýklama yapmýþtýr: Yalnýz, sayýn
milletvekilleri, Ýnsan Haklarý Komisyonu Yasasý gereðince, Danýþma Kurulu
kararý uyarýnca biz, görüþmesiz, sadece bilgi sunma biçiminde kabul ettik. Onun
için, eðer, Sayýn Bakan, uygun görürseniz, siz de, yerinizden bir açýklama
yaparsýnýz, Genel Kurulun almýþ olduðu kararý çiðnememiþ olacaðýz. Yerinizden
lütfen, kýsa bir açýklama yapýn.39 Danýþma Kurulunun alarak Genel Kuruun
kabul ettiði raporda bilgi edinme amaçlanmýþtýr. ÝHÝK Kanununun 6. maddesi
uyarýnca bilgi edinme raporun okunmasý veya görüþülmesi þeklinde olabilir.
Oturum Baþkanýnýn nasýl bir iþlem yapýlacaðý ile ilgili oylama yapmadan sadece
raporu okutmasý, ardýndan da söz taleplerine bu þekilde cevap vermesi Ýçtüzük
ve ÝHÝK Kanunu ile baðdaþmamaktadýr.
Raporun okunmasý veya görüþülmesi sonunda baðlayýcý bir karar
alýnmamaktadýr. ÝHÝK raporunun kapsama alaný geniþlemekte ve insan haklarý
konularýna kamuoyunun ilgisi çekilmektedir. Görüþme sonunda hukuken ÝHÝK
raporu, TBMM raporu haline gelmese de insan haklarý sorunlarýnýn çözümünde
TBMMyi harekete geçirebilecektir.
ÝHÝKin hazýrlamýþ olduðu raporlar TBMM Baþkanlýðý tarafýndan Baþbakanlýk
ve ilgili bakanlýklara da gönderilir. (ÝHÝK Kanunu md. 6/4)
37 Genel Kurulda okunan ÝHÝK raporlarý þunlardýr: 1. YAÞ Kararlarýna Yargý Yolunun Açýlmasýna Dair
Deðerlendirme 02.02.1993 (TBMM Tutanak Dergisi, 19. Dönem, C. 28, B. 62, s. 305-306.) 2. Pasaport
Kanununun 22. Maddesiyle Ýlgili Deðerlendirme 06.05.1993 (TBMM Tutanak Dergisi, 19. Dönem, C.
35, B. 100, s. 366-368.) 3. Gümülcine Müftüsü Ýbrahim Þerifin Duruþmasýný Ýzleme ve Batý Trakyada
Çeþitli Ýnceleme ve Görüþmelerde Bulunma Sonucu Hazýrlanan Rapor 05.10.1993 (TBMM Tutanak
Dergisi, 19. Dönemi, C. 40, B. 11, s. 315-320.) 4. Dr. Sadýk Ahmet ve Ahmet Faikoðlunun Duruþmalarýnýn
Ýzlenmesi ve Yapýlan Görüþmeler Sonucunda Hazýrlanan Rapor 14.04.1994 (TBMM Tutanak Dergisi,
19. Dönemi, C. 58, B. 90, s. 21-25.) 5. Batý Trakya Türk Azýnlýðý Ýle Ýlgili Rapor 09.06.1994 (TBMM
Tutanak Dergisi, 19. Dönemi, C. 62, B. 114, s. 309-316.) 6. Diyarbakýr Cezaevi Raporu 07.01.1996
(TBMM Tutanak Dergisi, 20. Dönem, C. 18, B. 42, s.328-342.)
38 TBMM Tutanak Dergisi, 19. Yasama Dönemi, C. 11, B. 77, s. 129-160.
39 TBMM Tutanak Dergisi, 20. Dönemi, C. 18, B. 42, s. 341.
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ÝHÝKin gerekli görmesi halinde yapýlan incelemelerde sorumlu bulunanlar
hakkýnda genel hükümlere göre kovuþturma ve iþlem yapýlabilmesi için TBMM
Baþkanlýðýnca ÝHÝKin raporu ilgili mercilere bildirilir. (ÝHÝK Kanunu md. 6/5)
ÝHÝK Kanunu Teklifinde adli kovuþturma ve iþlem yapýlabilmesi için, TBMM
Baþkanlýðýnca Komisyon raporu ilgili adli mercie bildirilir. ibaresi yer almaktaydý.
ÝHÝK Kanunu Teklifinin Adalet Komisyonu görüþmelerinde ilgili adli mercie
bildirir. ibaresinden adli kelimesi idari mercileri de kapsamasý için madde
metninden çýkarýlmýþtýr. Ancak adli kovuþturmadaki adli kelimesi unutulmuþ
olmalý ki bu kelime Anayasa Komisyonu görüþmelerinde adli kovuþturmanýn
yanýnda diðer kovuþturmalarýnda yapýlmasýný saðlamak amacýyla madde buradaki
adli kelimesi de madde metninden çýkarýlmýþtýr. Adalet Komisyonundan çýkan
metin kanunlaþsaydý ters bir durumla karþýlaþýlacaktý: Adli kovuþturma ve iþlem
yapýlabilmesi için idari mercilere de raporlar gönderilebilecekti. Halbuki adli
kovuþturmayý sadece adli merciler inceleyebilir. Muhtemelen gözden kaçmýþ
olmalý ki adli kelimesi madde metninde kalmýþ, ancak Anayasa Komisyonunda
bu durum fark edilerek maddedeki iki adli kelimesi de çýkarýlmýþtýr.
Komisyonun inceleme ve diðer çalýþmalarý ile ilgili harcamalarýný karþýlamasý
için müstakil bir bütçesi bulunmamaktadýr. ÝHÝKin yurtiçi ve yurtdýþý
görevlendirmelerle ilgili harcamalarý ÝHÝKin kararý ve TBMM Baþkanýnýn onayý
ile 6245 sayýlý Harcýrah Kanunu hükümlerine göre TBMM Bütçesinden
yapýlmaktadýr. (ÝHÝK Kanunu md. 6/6)
ÝHÝK görev bakýmýndan baðýmsýz ve tarafsýz bir niteliðe sahiptir. ÝHÝK
görevlerini yerine getirirken hiçbir kurum ve kuruluþun etkisi altýnda kalmaz.
Çalýþmalarýný yerine getirirken siyasi kaygýlardan uzak bir þekilde yaptýðýndan
ÝHÝK tarafsýzdýr. ÝHÝK üyeleri farklý siyasi görüþlere sahip olsalar da çalýþmalarda
insan haklarýnýn önceliði ve evrenselliði ilkesi doðrultusunda insan haklarý bakýþ
açýsýndan bakýlmaktadýr.

2.6. ÝHÝKin Yaptýðý Çalýþmalar
Ýnsan haklarý alanýnýn geniþ olmasý ÝHÝK çalýþmalarýnýn geniþ olmasý
anlamýna gelir. Ýnsan haklarýnýn evrenselliði ve bölünemezliði ilkesini pek
doðrulamasa da ÝHÝKin çalýþmalarý ister istemez, zorunlu olarak birinci kuþak
haklarda odaklanmýþtýr. Özellikle yaþam hakký, iþkence ve kötü muamelenin
önlenmesi ve mahkumlarýn haklarýna öncelik verilirken emekli, memur,
gayrimenkul sorunlarý vb. alanlarda çalýþma yapýlamamýþtýr. Yapýlan çalýþmalarýn
sayýsal daðýlýmý ve raporlaþma oraný Tablo 2de görülmektedir.
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Tablo 2. ÝHÝKin Yaptýðý Çalýþmalar.
Hak ve Özgürlükler

Toplam Çalýþma

Raporlaþanlar

Raporlaþma Oraný

Hak ve Özgürlükler
Yaþama
Hakký

14

6

% 42

Hak ve Özgürlükler
Ýþkence
ve Kötü Muamele

1540

14

% 93

Hak ve Özgürlükler
Düþünce
ve Ýfade Özgürlüðü

3

1

% 33

Hakve
Din
veVicdan
Özgürlükler
Özgürlüðü

1

1

% 100

Hak ve Özgürlükler
Yerleþme
ve Seyahat Özgürlüðü

3

1

% 33

Hak ve Özgürlükler
Haberleþme
Özgürlüðü

1

1

% 100

Hak ve Özgürlükler
Toplantý
ve Gösteri Yür. Düz. Hakký

1

-

%0

Hak veHakký
Eðitim
Özgürlükler

3

2

% 67

29

18

% 62

Hak ve Haklarý
Azýnlýk
Özgürlükler

2

-

%0

ÝlHak
Ýncelemeleri
ve Özgürlükler

18

13

% 72

Hak Dýþýndaki
Yurt
ve Özgürlükler
Ýnsan Haklarý Sorunlarý

61

22

% 36

Hak veKonular
Diðer
Özgürlükler

20

4

% 20

Hak ve Özgürlükler
Tutuklu
ve Mahkumlarýn Haklarý

Alt komisyon çalýþmalarýnýn hak ve özgürlüklere göre daðýlýmý Grafik 1de
görülmektedir. Alt komisyon çalýþmalarýna bakýldýðýnda en büyük pastanýn yurt
dýþýndaki insan haklarýna ait olduðu görülmektedir. Bunu tutuklu ve mahkumlarýn
haklarý (%16), diðer konular (%11), il incelemeleri (%11), iþkence ve kötü
muamele (%9) ve yaþama hakký (%8) takip etmektedir. Yurt dýþýnda yapýlan alt
komisyon çalýþmalarýnýn önemli aðýrlýðý dikkatten kaçmamaktadýr. ÝHÝKin yurt
dýþýndaki insan haklarý sorunlarý ile ilgilenmesi ve bu baðlamda ülkemizde insan
haklarý alanýnda meydana gelen geliþmeleri anlatmasý ÝHÝKin kuruluþundaki
siyasî amaçla baðdaþmaktadýr. Ancak yapýlan çalýþmalarýn raporlaþma oranýnýn
düþük olmasý yurt dýþýndaki çalýþmalarýn seyahate dönüþebileceði yönünde kuþku
uyandýrmaktadýr.
ÝHÝK raporu hâline gelen alt komisyon çalýþmalarýnda baþý %27 ile yurt
dýþýndaki insan haklarý sorunlarý çekmektedir. Yurt dýþýndaki insan haklarý
sorunlarýnýn alt komisyon çalýþmalarýnda %35ten %27ye düþmesi raporlaþma
oranýnýn düþük olduðunu göstermektedir. Yurt dýþýndaki insan haklarý sorunlarýný
tutuklu ve mahkumlarýn haklarý, iþkence ve kötü muamele, il incelemeleri ve
yaþama hakký takip etmektedir. Görüleceði üzere yurt içi çalýþmalarda cezaevleri
ile iþkence ve kötü muamele konularý esas çalýþma alanlarýný oluþturmaktadýr.
40 21. Yasama Dönemi ÝHÝK Baþkaný Dr. Sema Piþkinsüt zamanýnda hazýrlanan Bakýrköy, Erzurum, Elazýð,
Tunceli, Erzincan ve Batman ile ilgili raporlarýn tutuklu ve mahkumlarla ilgili olmasýnýn yaný sýra ayný
zamanda iþkence ve kötü muamele ile de ilgili olduðundan iki kategori altýndaki çalýþmalardan sayýlmýþtýr.
Bu sebeple buradaki çalýþmalarýn altýsý bir rapor altýndadýr.
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Grafik 1. Toplam Alt Komisyon Çalýþmalarýnýn Hak ve Özgürlüklere Göre Daðýlýmý.
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Grafik 2. Raporlaþan Alt Komisyon Çalýþmalarýnýn Hak ve Özgürlüklere Göre Daðýlýmý.
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2.7. ÝHÝKe Yapýlan Baþvurular ve Nitelikleri
ÝHÝKin önemli görevlerinden birini yapýlan baþvurularýn incelenmesi
oluþturmaktadýr. ÝHÝK Kanunun 4. maddesinin (e) bendinde ÝHÝKin görevlerinden birinin insan haklarýnýn ihlâle uðradýðýna dair iddialar ile ilgili baþvurularý
incelemek veya gerekli gördüðü hâllerde ilgili mercilere iletmek olduðu
belirtilmiþtir.
ÝHÝKi harekete geçiren önemli etkenlerden biri yapýlan baþvurularýn
incelenmesidir. Baþvurular hakkýnda genellikle iki yol izlenmektedir. Bunlardan
biri baþvuru hakkýnda alt komisyonun kurularak inceleme yapýlmasýdýr. Ancak
baþvuru miktarý çok fazla olduðundan bu yola fazla gidilememektedir. Alt
komisyon çalýþmalarýnýn sadece inceleme yapýlmasý gereken baþvurulardan
oluþtuðu söylenemez. Daha çok kamuoyunun gündeminde olan veya
milletvekilleri tarafýndan gündeme getirilen konular hakkýnda alt komisyon
kurulmaktadýr. Baþvurular hakkýndaki ikinci yol ise baþvurularýn incelenmesi
sonucunda ilgili özel ya da kamu kurum ve kuruluþlarýndan bilgi istenmesi veya
doðrudan cevap verilmesidir. ÝHÝK yapýlan baþvurularýn yüzde doksan kadarýný
ilgili kuruma intikal ettirerek bilgi istemektedir. Kalan yüzde onluk kýsmýn ise
çoðu yargýyý ilgilendirdiðinden doðrudan cevap verilmektedir.
ÝHÝK uzmaný yapýlan baþvurularý ilk incelemeden geçirerek hangilerinin
insan haklarý açýsýndan incelemeye deðer olduðunu ÝHÝK Baþkanýna bildirir.
ÝHÝK Baþkaný ise bunlardan uygun gördüklerini ÝHÝK gündemine getirir ve alt
komisyon kurulmasýný teklif eder. Ya da ÝHÝK üyeleri ya da diðer milletvekilleri
doðrudan bir insan hakký ihlâli konusunda inceleme yapýlmasýný gündeme
getirebilir.
ÝHÝKin kurulmasýndan bugüne binlerce baþvuru yapýlmýþtýr. Yapýlan
baþvurularýn tamamý hakkýnda önce faaliyet raporlarýna göre ardýndan yapýlan
baþvurularýn konularýna göre karþýlaþtýrmalý bilgi verilecektir. ÝHÝKe yapýlan
baþvurular için bir baþvuru kod sistemi oluþturulmuþtur. Bunun içeriði Türkiyenin
insan haklarý sorunlarýndan hangi konularýn öne çýktýðý hakkýnda ana hatlarýyla
bilgi vermektedir. Hatta ilk çalýþma raporunda ÝHÝKe yapýlan baþvurulardan
Türkiyede Ýnsan Haklarý Mozaiði olarak bahsedilmiþtir.41
Yukarýda þekilden de açýkça görüleceði üzere ilk zamanlarda ÝHÝKe yapýlan
baþvuru sayýsýnýn yüksek olduðu, ancak ortalarda düþtüðü ve son zamanlarda
ise biraz arttýðý görülmektedir. ÝHÝKe yapýlan baþvurularýn ilk zamanlarda fazla
41 Faaliyet Raporu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Ýnsan Haklarýný Ýnceleme Komisyonu Baþkanlýðý (1 Mart
1991-31 Aðustos 1992), s. 15.
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olmasý, parlamento bünyesinde bu tür bir komisyonun ilk defa kurulmasý sebebiyle
beklentilerin yüksek olduðunu göstermektedir. Sonrasýnda ise baþvurulardaki
düþüþ ÝHÝKin beklentilere cevap verememesinden ya da tüm baþvurularý ÝHÝKin
bizzat inceleyecek imkanýn bulunmamasýndan kaynaklandýðý söylenebilir.

2.8. ÝHÝKin Etkinliði
Ýnsan haklarý kurumlarýnýn önemli handikaplarýndan birisi etkinlik sorunudur.
Ýnsan haklarýnýn korunmasý amacýyla onlarca birim olmasýna raðmen devamlý
olarak bunlarýn etkin olup olmadýðý, kurum enflasyonuna yol açýp açmadýðý
tartýþýlmýþtýr.
Ýnsan haklarý ihlâllerinin esas ve nihaî çözüm merciinin yargý olmasý sebebiyle
insan haklarý kurumlarý yetki ve etkinlik konusunda maalesef kaðýt üzerinde
kalmaktadýr. Yürütmedeki insan haklarý kurumlarýný ele aldýðýmýzda bunlarýn
hemen hemen hiçbirine yetki verilmediði görülmektedir. Yürütme içerisinde
yaptýrým uygulama yetkisine sahip tek bir kurumun oluþturulmasý þimdiki tüm
kurumlardan daha fazla iþ yapacaktýr. Güçler ayrýlýðý ilkesi doðrultusunda bu
tür yetkili bir birimin oluþturulmasýnýn gerekliliði aciliyet arz etmektedir.
ÝHÝKin etkinliði söz konusu olduðunda karþýmýza yetki sorunu çýkmaktadýr.
ÝHÝKin yürütme üzerinde yaptýrým uygulama yetkisinin olmamasý ÝHÝK üyelerini
bazen çýkmaza sokmaktadýr. Þöyle ki TBMMnin bir Komisyonu bir konu
hakkýnda inceleme yapýp raporunu hazýrlayarak kamuoyunun bilgisine sunacak,
ancak bunun hukukî baðlayýcýlýðý olmayacak.
ÝHÝK kararlarýnýn hukukî baðlayýcýlýðý olup olmadýðý ÝHÝK üyelerince
gündeme getirilmiþtir. 19. Yasama Döneminin baþlarýnda ÝHÝK üyesi Uður Aksöz
haklý olarak bu konudaki görüþlerini þöyle dile getirmiþtir:  biz toplandýk,
araþtýrdýk, dinledik, karar aldýk; bunun müeyyidesi ne? Yani ben size Siz
dekansýnýz, bu baþörtülü çocuðu sýnava sokmadýn, sokman gerekir. dedim; bu
adam bunu yapmazsa bizim yetkimiz ne? Nasýl yaptýracaðýz? Çünkü, hukukta
müeyyide olmadan, hukuk yazýlý palavradan ibarettir; müeyyidesi varsa
hukuktur.42
ÝHÝKin yaptýrým gücünün kamuoyu olmasý sebebiyle bunun iyi yönlendirilmesi gerektiðini ifade eden ÝHÝK üyesi Eyüp Aþýk kamuoyunun karþý olduðu
düþüncelerin ÝHÝK tarafýndan savunulmamasý gerektiðini belirtmiþtir.43
42 TBMM ÝHÝK Toplantý Tutanaklarý, 11.12.1991, s. 21.
43 TBMM ÝHÝK Toplantý Tutanaklarý, 12.02.1992, s. 7-8.

TBMM Ýnsan Haklarýný Ýnceleme Komisyonu

67

ÝHÝK çalýþmalarýnýn kamuoyu etkisi dýþýnda hukukî baðlayýcýlýðýnýn olmamasý
sebebiyle kamuoyundan iyi yararlanýlmasý gerekmektedir. Kamuoyu gücünden
yararlanmak için de medyanýn kullanýlmasý gerekmektedir. Diðer bir deyiþle
medya ÝHÝK etkin olabilmesinin diðer bir aracýdýr.
ÝHÝK kararlarýnýn etkinliði ile ombudsman kararlarýnýn etkinliði ve kullandýðý
araçlar açýsýndan önemli benzerlikler bulunmaktadýr. Bu açýdan ÝHÝK
çalýþmalarýnýn etkili olabilmesi hukukî bir zorunluluk olmamasýna raðmen
idarenin kararlarý yerine getirmesine baðlýdýr. Bu durum Letowska tarafýndan
þu þekilde ifade edilmiþtir: Ombudsman bir bekçi köpeði gibidir. Havlayabilir
ancak ýsýramaz.44 Bu noktada ombudsman ile ÝHÝK çalýþmalarý arasýnda önemli
benzerlik sonucu Letowskanýn bu sözü ayný zamanda ÝHÝK için de geçerlidir.
ÝHÝKin insan haklarýný koruma amacýyla etkili olabilmesi için kamuoyunu
arkasýna almasýna almasý gerektiðinden havlarken olabildiðince yüksek gürültü
çýkarýlmalýdýr. Bunun yaný sýra ÝHÝKin etkili olabilmesi için ÝHÝK Baþkanýnýn
rolü önemlidir. ÝHÝK Baþkaný siyasî amaç gütmeden baðýmsýz ve tarafsýz þekilde
görev yaptýðý taktirde ÝHÝK çalýþmalarýnýn idare üzerinde etkili olabilmesi daha
muhtemel olacaktýr.
ÝHÝK yaptýðý bazý çalýþmalarda insan haklarý ihlâllerini tespit etmiþ olup bu
çalýþmalarýn bir kýsmý kamuoyunun dikkatini çekmiþtir. ÝHÝK çalýþmalarýn
etkinliði ÝHÝK Baþkaný ve üyelerinin insan haklarýna bakýþý ve sahip olduklarý
siyasî düþünceye göre deðiþmektedir.45
ÝHÝK alt komisyonlar kurarak inceleme yaptýðý konularda kýsmen baþarýlý
olurken kamu kurum ve kuruluþlarýna iletilen baþvurularda somut sonuç pek
elde edilememektedir. Ýlgili kurumlarýna gönderilen baþvurular hakkýnda
bilgilerine baþvurulan, yorumlarý dinlenen bakanlýk mensuplarý, mensubu
olduklarý bakanlýktaki emir-komuta ast-üst iliþkilerinin de etkisiyle, kuruluþunun
yaptýðý eylem ve iþlemi savunmaktan baþka bir þey yapmamaktadýr.46 Ýnsan
haklarý alanýnda çalýþan bir sivil toplum örgütünün de baþkanlýðýný yapmýþ biri
ÝHÝKin son derece yararlý bir iþlev görebilecekken insan haklarý ihlâllerini
incelemek yerine ilgili kuruma sormasýný ve ilgili kurumun verdiði cevabý
özetleyerek baþvuru sahibine göndermesini haklý olarak eleþtirmiþtir.47
44 Eva Letowska, The Polish Ombudsman (The Commissioner for the Protection of Civil Rights),
International and Comparative Law Quarterly, Vol. 39, Part I, January 1990, s. 209, Aktaran, Tufan
Erhürman, Ýnsan Haklarýný Koruma Mekanizmasý Olarak Ombudsman Kurumu, Türkiyede Ýnsan
Haklarý, TODAÝE Yayýnlarý, Ankara 2000, s. 347.
45 Bahtiyar Ay, Türkiyede Ýnsan Haklarýnýn Korunmasýnda Kurumsallaþma Süreci, Ankara, 2003, (Gazi
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayýmlanmamýþ Yüksek Lisans Tezi). s. 110.
46 Metin Kazancý, TBMM Ýnsan Haklarýný Ýnceleme Komisyonu ve Ülkemizde Ýnsan Haklarý, Ýnsan
Haklarý Yýllýðý, C. 14, 1992, s. 52.
47 Yýlmaz Ensaroðlu, Tamamlanmamýþ Bir Deðer Ýnsan Haklarý, Þehir Yayýnlarý, Ýstanbul, 2001, s. 195.
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ÝHÝKin 2000li yýllara kadar çeþitli çalýþmalar yapsa da insan haklarýnýn
korunmasýnda pek baþarýlý olduðu söylenemez. Yapýlan baþvurulara ilgili
kurumlardan gelen cevaplar gönderilmiþ ve bazý incelemeler yapýlmýþtýr. 19901995 arasý Türkiyede insan haklarý ihlâllerinin yoðunlaþtýðý zamanlar olmasýna
raðmen bu ihlâllerin önlenmesi konusunda beklenen giriþimler yapýlamamýþtýr.
Kulp-Lice olaylarýný inceleyen Alt Komisyonun raporunun kabulü bile aylar
almýþtýr. Ancak, 1998-2000 yýllarýndan sonra ÝHÝK Baþkaný Dr. Sema Piþkinsütle
birlikte ÝHÝK beklenen çalýþmalarý yapmaya baþlamýþtýr. Bu çalýþmalar insan
haklarý standardýnýn düzeltilmesi konusunda hükümeti bir þeyler yapmaya
zorlamýþtýr. Fakat bu çalýþmalarýn kanýt olarak kullanýlabilmesi için yargý
organlarýna intikali saðlansaydý ÝHÝK insan haklarý ihlâllerini önleyici ya da
insan haklarýný iyileþtirici bir iþlev görebilirdi. Hazýrlanan raporlarda iþkence ve
kötü muamele kanýtlarýyla birlikte yasama organý adýna ortaya konulmuþtur.48
Söz konusu çalýþma sonucunda, Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý ÝHÝK
Baþkanlýðýndan Ankara il merkezinde iþkence görenlerin isimlerinin verilmesini
talep etmiþtir. Dönemin ÝHÝK Baþkaný Dr. Sema Piþkinsütün cevabi yazýsýnda
komisyonun yürüttüðü çalýþmalarýn toplumsal bir görev olarak üstlenildiði, bu
baðlamda yapýlan çalýþmalarýn adlî soruþturma gibi deðerlendirilmemesi,
incelemeler sýrasýnda görüþülen ve bilgi alýnan tutuklu ve hükümlülerin
kimliklerinin saklý tutulacaðýna dair taahhütte bulunduklarý belirtilmiþtir. ÝHÝKin
olumsuz cevabý üzerine savcýlýk tarafýndan Dr. Sema Piþkinsüt hakkýnda fezleke
hazýrlanarak Anayasanýn 83/2 maddesi gereðince TBMMden dokunulmazlýðýnýn
kaldýrýlmasý istenmiþtir. Fezlekede iddia edilen suç hakkýnda þöyle denilmektedir:
Ýsimleri açýklanmayýp numaralandýrýlarak beyanlarý tespit edilen bu belgenin
ilgili Baþsavcýlýklara gönderilip kötü muameleye maruz kalanlarýn bulunduklarý
cezaevleri, isim ve hüviyetleri bildirilerek soruþturma açýlmasýnýn saðlanmasý,
3686 sayýlý Ýnsan Haklarýný Ýnceleme Komisyonu Kanunu keza kamu adýna
takibi gereken bir suçun takibatýnýn önlendiði ve böylece Ankara Cumhuriyet
Baþsavcýlýðýnca açýlan soruþturmada görüþülen ve ifadeleri tespit edilen hükümlü
ve tutuklularýn bulunduklarý cezaevleri isim ve hüviyetleri bildirilmemek suretiyle
TCKnýn 296. maddesindeki adlî soruþturma konusu bilgi ve belgeyi soruþturma
makamýna vermemek suçunun iþlendiði sonucuna varýlmýþtýr.49
Cumhuriyet Savcýlarýnýn suç iddiasýyla ilgili bilgi ve belgeleri istemesi görevleri olup bilgi ve belgelerin verilmesi gerekmektedir. Dr. Sema Piþkinsüt kendi
açýsýndan tutuklu ve hükümlülere taahhütte bulunmasý sebebiyle haklý olabilir.
48 Ýbrahim Ö. Kaboðlu, Özgürlükler Hukuku, Ýmge Kitabevi, 6. Baský, Ankara, 2002, s. 146.
49 Sema Piþkinsüt, Filistin Askýsýndan Fezlekeye, Bilgi Yayýnevi, Ekim 2001, Ankara s. 468.
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Ancak iddia makamýnýn istediði bilgi ve belgelerin verilmemesi düþünülemez.
Özelde Dr. Sema Piþkinsüt hakkýnda düzenlenen fezleke konusuna baktýðýmýzda
durumun farklý olduðu görülmektedir. Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý düzenlendiði fezleke yazýsýnda belirtildiði üzere Adalet Bakanlýðý Ceza Ýþleri Genel
Müdürlüðü yazýsý üzerine harekete geçmiþtir. Fezleke konusunun Dr. Sema
Piþkinsütün DSP Kongresinde genel baþkan adayý olmasýndan sonra gündeme
gelmesi iþin içerisinde siyasî komplo olduðu izlenimini vermektedir. Zaten Dr.
Sema Piþkinsüt de fezlekenin siyasî amaçlarla hazýrlandýðýný belirtmektedir.50
Ýþkence ile bilgi ve belgelerin yargý makamlarýna intikali durumunda iþkence
ve kötü muamelenin önlenmesi konusunda önemli bir ivme saðlanýrdý düþüncesi
adlî makamlara intikal eden iþkence ve kötü muameleleri düþündüðümüzde
pek gerçekçi görülmemektedir. Gözaltý mekanlarýnda Filistin askýsý, sopa vb.
iþkence aletleri bulunmasýna raðmen bunlarýn ne zaman, kimin üzerinde
kullanýldýðý tespit edilemediðinden sonuçsuz kalmýþtýr. Örneðin Muðlada el
konulan iþkence aletleri hakkýnda Ýçiþleri Bakanlýðý soruþturma bile yapmaya
gerek duymamýþtýr.51 Ayrýca ÝHÝK iþkenceyi bizzat tespit ettiði Þanlýurfa
Soruþturma Kovuþturma Yargýlama Ceza ve Ýnfazý 1998-2000 Raporunda açýkça
görülmektedir. Hatta ÝHÝK bizzat suç duyurusunda bulunduðu iþkenceyi takip
etmesine raðmen yargýdan sonuç alýnamamýþtýr. KABOÐLUnun iddia ettiði
gibi iþkence ve kötü muamele ile ilgili belgelerin verilmemesiyle tarihî bir fýrsat
kaçýrýlmamýþtýr.52 Konuya etraflý bir þekilde baktýðýmýzda bilgi ve belgelerin
verilmesiyle beklenen sonucun ortaya çýkmayacaðý örnekleriyle açýkça görülmektedir. Ülkemizde yargýnýn iyi iþlememesi sonucu hasýl olan cezasýz kalma
hastalýðý(impunity) devam ettiði sürece ÝHÝKin etkinliði devamlý gündeme
gelecek ve iþkence ve kötü muamele devam edecektir. Ýþkence ve kötü muamele
iddialarý hakkýnda yargý makamlarýnca gereken iþlemlerin yapýldýðý bir hukuk
devleti anlayýþýna sahip olduðumuzda ÝHÝKin etkinliði tartýþýlmayacaktýr. Çünkü
artýk ÝHÝKin etkinliði kanun gücünde olacak ve uygulama alaný bulacaktýr.
Yargý dýþýnda insan haklarýný koruma mekanizmalarýnýn kanun dýþýnda etkinlik
aracý aramasý çýkar yol deðildir.
ÝHÝKin ulusal insan haklarý mekanizmalarýnýn þartlarýný belirleyen, BM
Genel Kurulunda kabul edilen ve Paris Prensipleri olarak bilinen ilkeler doðrultusunda önemli eksiklilerinin olduðu göze çarpmaktadýr. Kuþkusuz bir ulusal insan
haklarý mekanizmasýnda olmasý gerekenlerin olmamasý etkinliði doðrudan
etkilemektedir. Paris Prensipleri doðrultusunda dikkati çeken eksiklikler þöyle
sýralanabilir:
50 Sema Piþkinsüt, age., s. 17.
51 Sema Piþkinsüt, age., s. 184.
52 Ýbrahim Ö. Kaboðlu, age., s. 146.
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1. TBMMnin bir komisyonu olan ÝHÝKin insan haklarý ile ilgili kanun
teklif ve tasarýlarý görüþememesi önemli eksiklilerden biridir. Paris Prensiplerinde
kanun teklif ve tasarýlarýnýn görüþülmesi açýkça belirtilememekle birlikte genel
olarak kanunlarýn insan haklarý açýsýndan deðerlendirilmesi belirtilmiþtir.
2. Ýnsan haklarý ile ilgili uluslararasý sözleþmelerin onaylanmasý ile ilgili
ÝHÝKe herhangi bir görev verilmemiþtir.
3. Paris Prensiplerinde ulusal insan haklarý mekanizmalarýnýn özelliklerinden
biri kurumun finansal baðýmsýzlýða sahip olmasýdýr. ÝHÝKin ayrý bir bütçesi
bulunmamakta olup harcamalarýný TBMM bütçesinden yapmaktadýr. Bazý yurt
dýþý incelemelerinde ÝHÝKin kýsýtlamaya gittiði ya da TBMM Baþkanlarýnca
engellendiði görülmüþtür.
Paris Prensiplerinde ulusal insan haklarý kurumlarýna Baðýmsýz Ýdari Otoriteler
gibi yarý yargýsal yetkilerin verilmesi öngörülmüþtür. ÝHÝKin kararlarýna yarý
yargýsal nitelik verilmediði gibi idare üzerinde denetim yetkisi olduðunu gösterir
yetki de verilmemiþtir.

3. Sonuç
Ýnsan haklarý, insanlýðýn gelmiþ olduðu tekamül seviyesindeki ortak deðerlerin
en önemlisidir. Acý tecrübelerle kazanýlan bu deðerin belki de en bariz özelliði
gelinen seviyeye karþýn, tehlike altýnda olmasýdýr. Bilim ve teknolojideki geliþmelerin geriye gitme durumunun olmamasý, insan haklarý için geçerli deðildir.
Ýnsan haklarý, dinamik ve daima geliþen bir yapýda, daha doðrusu hayatýn bizzat
kendisi olmasý sebebiyle her zaman ihlâl edilebilirlik riski altýndadýr. Ýnsan
haklarý korumasýnýn en üst düzeyde olduðu ülkelerde bile ihlâlin varlýðý bunu
doðrulamaktadýr. Ýnsan haklarý ihlâlinin herkesten kaynaklanabilmesi insan
haklarýnýn korunmasýnda herkesin rol almasý gerektiðini göstermektedir.
Ýnsan haklarýnýn korunmasýnda bireylerin bilinçli ve duyarlý olmasý, sivil
toplum örgütlerinin etkili çalýþmalar yapmasý fevkalâde önemi haizdir. Ancak
bu konuda esas görev devlete düþmektedir. Nitekim Anayasanýn 5. maddesinde,
kiþinin temel hak ve özgürlüklerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle
baðdaþmayacak þekilde sýnýrlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldýrma
ve insanýn maddi ve manevi varlýðýnýn geliþmesi için gerekli þartlarý hazýrlamanýn
devletin temel amaç ve görevi olduðu belirtilmiþtir.
Yasama, yürütme ve yargý organlarýndan oluþan devlette insan haklarýnýn
korunmasý için çeþitli mekanizmalar öngörülmüþtür. Ýnsan haklarýnýn varlýðý
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için öncelikle insan haklarýnýn nelerden oluþtuðu ve sýnýrlarýnýn ne olduðunun
bilinmesi gerekir. Hukuk devleti ilkesinin benimsendiði ülkemizde bununla ilgili
düzenlemeler Anayasa ve kanunlarda düzenlenmiþtir. Anayasa ve kanunlarýn
evrensel insan haklarý normlarýna uygunluðu, ülkenin siyasi, sosyal ve ekonomik
þartlarý çerçevesinde oluþturulmaktadýr. Anayasanýn en üst norm olmasý anlayýþý
sebebiyle anayasalarda insan haklarýna aykýrý düzenlemelerin varlýðýnýn üzerinde
durulmamýþtý. Ancak insan haklarýnýn evrensel bir deðer olarak kabulüyle
birlikte insan haklarý normlarýnýn anayasanýn da üstünde olmasý gerektiði anlayýþý
yerleþmeye baþlamýþtýr. Birçok ülkenin anayasasýnda uluslararasý insan haklarý
sözleþmelerine atýfta bulunulmasý ve insan haklarýyla ilgili uluslararasý sözleþmelerin
kanunlardan üstünlüðü ve bunlarýn anayasaya aykýrý olmayacaðý þeklindeki
düzenlemeler temel normun anayasa deðil; uluslararasý insan haklarý sözleþmeleri
olduðunu göstermektedir. Bu baðlamda Anayasada 5170 sayýlý Kanun ile yapýlan
deðiþiklik uyarýnca usulüne göre yürürlüðe konulmuþ temel hak ve özgürlüklere
iliþkin uluslararasý sözleþmelerle kanunlarýn ayný konuda farklý hükümler içermesi
nedeniyle çýkabilecek uyuþmazlýklarda uluslararasý sözleþme hükmünün esas
alýnacaðýnýn düzenlenmesi, insan haklarýnýn evrensel norm olma iddiasýnýn
gerçekleþmesini saðlamaktadýr. Ayrýca uluslararasý insan haklarý sözleþmelerinin
anayasaya aykýrýlýðýnýn ileri sürülememesi insan haklarýnýn evrenselliðini
pekiþtirmekte, ancak evrensel insan haklarý normlarý benimsense de insan
haklarýnýn dinamik özelliði, insan haklarýnýn olmasý gerekeni ifade ettiði
anlayýþýný deðiþtirmemektedir.
Yapýsal sorunlarý bulunan siyasal denetim mekanizmalarý, insan haklarýnýn
korunmasýný olumsuz olarak etkilemektedir. Dahasý insan haklarýnýn korunmasý
amacýyla parlamenter denetim yollarýnýn etkin olarak kullanýlýp kullanýlamayacaðý
üzerine milletvekillerinin uðraþý verdiðini söylemek de güçtür. Çünkü insan
haklarý ile ilgili denetim mekanizmasýna baþvuru metinlerinin büyük çoðunluðunda
baðýmsýz þekilde insan haklarý nosyonu doðrultusunda bir bakýþ açýsý bulunmamakta, denetim mekanizmasýna baþvuru insan haklarý anlayýþýyla formüle
edilmemektedir.
1990 yýlý ile birlikte parlamento bünyesinde Ýnsan Haklarýný Ýnceleme
Komisyonu kurulmuþtur. 3686 sayýlý Kanunla kurulan Komisyon, insan haklarý
ile ilgili geliþmeleri takip etmekte, söz konusu geliþmelerin uygulamalara uyumunu
saðlamakta ve baþvurularý incelemektedir. Komisyonun kuruluþunda büyük
ölçüde dýþarýya mesaj verme gayesi bulunsa da zamanla ülkemizdeki insan haklarý
ihlâllerinin üzerine ciddi þekilde giderek insan haklarýnýn korunmasýna fevkalâde
katký saðlamýþtýr. Komisyonun özellikle karakol ve cezaevindeki incelemeleri
ülkemizde ve dünyada takdir edilmiþtir.
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Komisyonun çalýþma sistemine, baþvurularýn incelenmesi ve alt komisyonlar
marifetiyle yapýlan incelemeler yön vermektedir. Komisyona insan haklarý ile
ilgili birçok baþvuru yapýlmaktadýr. Baþvurularla ilgili kamu ve özel kurum ve
kuruluþlardan bilgi istenmekte ve intikal eden bilgiler yeterli görülürse ilgiliye
gönderilmektedir. Komisyonun baþvurularý havale mercii þeklinde ele almasý
sonuca ulaþýlmasýný engellemekte, Komisyonun etkinliðini azaltmaktadýr.
Komisyona asýl iþlevini veren alt komisyonlar aracýlýðý ile yapýlan incelemelerdir. Bu yolla kamuoyu ve medyanýn ilgisi insan haklarý ihlâllerine çevrilmekte
ve insan haklarýnýn korunmasýna daha fazla katký saðlanmaktadýr. Ýnceleme
faaliyetlerinin artýrýlmasý kamu birimlerinin devamlý denetlendiði inancýnýn
oluþmasýný ve dolayýsýyla ihlâllerin önlenmesini saðlayacaktýr. Komisyon, 21.
Yasama Dönemine kadar olay üzerinde incelemede bulunurken, 21. Yasama
Döneminden itibaren resen harekete geçerek insan haklarýnýn ihlâl edilebileceði
muhtemel yerlerde de inceleme yapmaktadýr.
Komisyonun insan haklarýnýn korunmasýna etkisinin daha fazla olabilmesi
için aþaðýda deðerlendirilen birtakým yapýsal sorunlarýn çözülmesi gerekmektedir:
1.Komisyon, parlamentonun bir komisyonu olmasýna raðmen yasama
faaliyetlerinden ayrý tutulmaktadýr. Kanun teklif ve tasarýlarýnýn hiçbir
yasal engel olmamasýna raðmen Komisyona havale edilmemesi,
Komisyonun daha iþlevsel olmasýna mani olmaktadýr. Örneðin, Komisyon
cezaevleri konusunda birçok inceleme yaptýðýndan cezaevleri ile ilgili
bir düzenlemede diðer komisyonlardan daha birikimlidir. Ayrýca kanun
tasarý ve tekliflerinin insan haklarý açýsýndan ele alýnmasý günümüzde
insan haklarý ile ilgili düzenlemeler için öngörülen gidiþata uygundur.
Bu sebeple kanun tasarý ve tekliflerinin Komisyona havale edilmesinin
önü açýlmalýdýr.
2.Komisyon insan haklarý ile ilgili birçok rapor hazýrlamakta, ancak bu
raporlar hakkýnda ne iþlem yapýldýðý takip edilememektedir. Ayrýca
bakanlýklara gönderilen bazý raporlarýn bulunamamasý veya hakkýnda
bir iþlem yapýlmamasý dikkat çekmektedir. Komisyonun ilgiye deðer
görerek yaptýðý bir çalýþmanýn takip edilmemesi, ülkemizde insan haklarý
sorunlarýnýn kronikleþmesi ile sonuçlanabileceðinden en azýndan
Komisyonun el attýðý insan haklarý ihlâllerinin sýký bir þekilde takibi
önem arz etmektedir.
3.Ülkemizdeki insan haklarý sorunlarýnýn bir kýsmý mevzuattaki aksaklýklardan kaynaklanmaktadýr. Komisyona insan haklarýna aykýrý mevzuat
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ve uygulamalarýn önüne geçilmesi amacýyla kanun teklif etme görevi
verilmiþtir. Komisyon Kanununun 4. maddesinin b bendinde Türkiyenin
insan haklarý alanýnda taraf olduðu uluslararasý andlaþmalarla T.C.
Anayasasý ve diðer milli mevzuat ve uygulamalar arasýnda uyum saðlamak
amacýyla yapýlmasý gereken deðiþiklikleri tespit etmek ve bu amaçla
yasal düzenlemeler önermek Komisyonun görevleri arasýnda sayýlmýþtýr.
Yasa metninden de açýkça anlaþýlacaðý üzere Komisyona kanun teklif
etme görevi verilmesine raðmen bu hüküm bu zamana kadar uygulanma imkaný bulmamýþtýr. Ýnsan haklarý sorunlarýndan önemli bir kýsmý
yasal düzenlemelerden kaynaklandýðýndan bu hükmün yaþama geçirilmesi
gerekmektedir.
4.Komisyon baþvurular konusunda havale makamý olmamalýdýr. Baþvurularýn ilgili kurum ve kuruluþa gönderilmesi durumunda insan haklarý
ihlâli iddiasý, ihlâli gerçekleþtirilen kurumdan sorulmaktadýr. Bu gibi
durumlarda kurumlardaki görevliler mesleki dayanýþma güdüsüyle
hareket ettiklerinden netice elde edilememektedir. Bu olumsuz durumun
önüne geçilmesi amacýyla insan haklarý ihlâli iddialarýnýn kuruma
sorulmaktan ziyade savcýlýða intikal ettirilmesi ve takibi neticeye
ulaþmayý kolaylaþtýracaktýr. Ayrýca Komisyonun yetiþebildiði kadarýyla
insan haklarý ihlâllerinin alt komisyonlarca incelenmesi faydalý olacaktýr.
Ýnsan haklarýnýn korunmasýnda görev yargý makamlarýna aittir. Ancak
ülkemizde yargý mekanizmasýnýn tarafsýz ve adil bir þekilde iþlememesi sonucu
insan haklarý ihlâlini gerçekleþtiren birçok kiþi cezasýz kalmaktadýr. Ýnsan haklarý
ihlâllerinin cezasýz kalmasý insan haklarý literatüründe cezasýzlýk (impunity)
olarak bilinmektedir. Cezasýzlýk müessesesi her ülkenin siyasi, sosyal ve ekonomik
þartlarýndan kaynaklanmaktadýr. Ýnsan haklarý ihlâllerindeki esas görev yargý
makamlarýna düþse de çeþitli sebeplerden dolayý ortaya çýkan cezasýzlýk
kurumuna müsaade edilmemesi amacýyla yargý dýþýnda insan haklarýný koruma
mekanizmalarý kurulmuþtur. Bu baðlamda insan haklarýnýn parlamenter denetim
araçlarý ve Komisyon tarafýndan korunmasý, eksikliklerine karþýn, zorunludur.
Ýnsan haklarý ihlâllerinin halkýn temsilcileri tarafýndan takibi en azýndan konuya
verilen önem ve duyarlýlýðýn bir ifadesidir. Ayrýca insan haklarýnýn parlamenter
denetimi, denetleyici ve tamamlayýcý özelliði ile vazgeçilemez bir nitelik arz
etmekte olup yargý mekanizmasýnýn çeþitli sebeplerle koruma saðlayamadýðý
alanlarda iþleve gördüðünden yargý makamlarýnýn iþlevsel hale gelmesini saðlamasý
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sebebiyle de tamamlayýcýdýr. Buna ek olarak yürütme üzerinde devamlý denetleme
yaptýðýndan denetleyicidir. Bu sebeplerle insan haklarýnýn parlamenter denetimi
insan haklarýna gösterilen bir önem ve duyarlýlýk olarak devam etmeli ve
denetimin yapýsal aksaklýklarý giderilerek daha iþlevsel hale getirilmelidir.

Kaynakça
AY, Bahtiyar, Türkiyede Ýnsan Haklarýnýn Korunmasýnda Kurulsallaþma Süreci,
Ankara, 2003 (Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayýmlanmamýþ
Yüksek Lisans Tezi).
BAYRAMOÐLU Sonay, Parlamento Krizi, 1988, Ankara (Ankara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü yayýmlanmamýþ yüksek lisans tezi).
ENSAROÐLU Yýlmaz, Tamamlanmamýþ Bir Deðer Ýnsan Haklarý, Þehir Yayýnlarý,
Ýstanbul, 2001.
ERÝKLÝ Hasan, , 1982 Anayasasýnda Yasa Yapým Süreci, Gazi Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Yayýmlanmamýþ Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2004.
Faaliyet Raporu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Ýnsan Haklarýný Ýnceleme Komisyonu
Baþkanlýðý (1 Mart1991-31 Aðustos 1992).
GÜNDAY, Metin, Ýdare Hukuku, Ýmaj Yayýncýlýk, Ankara, 2002.
KABOÐLU, Ö. Ýbrahim, Özgürlükler Hukuku, 6. Baský, Ýmge Kitabevi, Ankara,
2002.
KAZANCI, Metin, TBMM Ýnsan Haklarýný Ýnceleme Komisyonu ve Ülkemizde
Ýnsan Haklarý, Ýnsan Haklarý Yýllýðý, Türkiye Orta Doðu Amme Ýdaresi
Enstitüsü Yayýnlarý, Cilt 14, 1992.
LETOWSKA Eva, The Polish Ombudsman (The Commissioner for the Protection
of Civil Rights), International and Comparative Law Quarterly, Vol.
39, Part I, January 1990, s. 209, Aktaran, ERHÜRMAN, Tufan, Ýnsan
Haklarýný Koruma Mekanizmasý Olarak Ombudsman Kurumu, Türkiyede
Ýnsan Haklarý, TODAÝE Yayýnlarý, Ankara, 2000, s. 347.
MUMCU Ahmet, KÜZECÝ Elif, Ýnsan Haklarý & Kamu Özgürlükleri, Yenilenmiþ
Üçüncü Baský, Savaþ Yayýnlarý, Ankara, 2003,
ÖZBUDUN, Ergun, Türk Anayasa Hukuku, Gözden Geçirilmiþ 4. Baský, Yetkin
Yayýnlarý, Ankara, 1995.
Parliamentary Human Rights Bodies World Directory 2002-2003, Parlamentolararasý
Birlik, Cenevre, 2004.
PÝÞKÝNSÜT, Sema, Filistin Askýsýndan Fezlekeye, Bilgi Yayýnevi, Ekim 2001,
Ankara.
SCHMITT Carl, The Crisis of Parliamentary Democracy, Çev.Ellen Kennedy,
1985, Washington DC, MIT Press.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Ýnsan Haklarýný Ýnceleme Komisyonu Toplantý
Tutanaklarý
Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi
TBMM Ýnsan Haklarýný Ýnceleme Komisyonu 21. Dönem 3. ve 4. Yasama Yýlý
Çalýþma Raporu (Ekim 2000-Haziran 2002), Ankara, Haziran 2002.

