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Başvuran : K.E 
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Muhatap Adres : -- 

 

I. BAŞVURUNUN KONUSU 

1. Başvuranın müvekkilinin dilekçe ve bilgi edinme hakkının ihlal edildiği, mahkemeye erişim hakkının 

engellendiği iddialarına ve dilekçelere yazılı olarak ve usulüne uygun cevap verilmesinin sağlanması talebine 

ilişkindir. 

II. İNCELEME SÜRECİ 

2. Kurumumuzca 15.11.2021 tarih ve 1107 sayı ile kayda alınan başvuru dilekçesinde K.E vekili Av. Ç.E 

özetle; “K.E’nin 03.09.2021 tarihinde hükümlü olduğu Sincan 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza 

İnfaz Kurumu Müdürlüğüne yazılı dilekçe ile başvurarak kapalı ceza infaz kurumunda geçireceği sürenin 

1/10 oranında indirilerek açık ceza infaz kurumuna çıkartılmayı talep ettiğini, talebinin reddedildiğini, durumu 

16.09.2021 tarihinde dilekçesinin üzerine kırmızı kalemle şerh düşüldüğünün infaz koruma memuru tarafından 

gösterilmesiyle öğrendiğini, ancak kendisine buna ilişkin resmi bir yazı verilmediğini, İdare ve Gözlem Kurulu 

tarafından mahpusun talebine ilişkin bir karar alınmadığını, mahkemeye erişim hakkını engellemek için usulüne 

uygun yazılı bir karar tesis edilmediğini” iddia etmekte ve mahkemeye erişim hakkına ve insan haklarına aykırı 

söz konusu uygulamaya dikkat çekilerek dilekçelere yazılı olarak ve usulüne uygun cevap verilmesinin 

sağlanmasını talep etmektedir. 

3. Kurumumuza, Sincan 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü tarafından 

26.01.2022 tarihli ve E.10363741-2018/165-2022/858 sayılı yazılı görüş iletilmiştir. Yazılı görüş ekinde 

muhatap kurumun 25.11.2021 tarihli ve E-69421317-772.02-1209/122024 sayılı yazısı da bulunmakta olup 

anılan yazıda özetle; 

a. 29.12.2020 tarihli ve 31349 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile 

Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik’in 31’inci maddesinin üçüncü fıkrasının “Hangi tutum ve 

davranışlara ne kadar puan verileceği, ölçme ve değerlendirme kriterleri, değerlendirmeye esas eşik 

puanlar, değerlendirme raporlarının şekli, kullanılacak program ve formlar ile puanlama sonucuna göre 

yapılacak değerlendirmenin başlayacağı tarih Genel Müdürlükçe belirlenir.” şeklinde olduğu, söz konusu 

madde ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca işlem yapıldığı, 

b. Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirler ve kurumsal uygulamalardaki değişimlerin dikkate 

alındığı, iyi halin belirlenmesine esas alt eşik puanın 45 olarak, erken iyileştirmeye esas üst eşik puanın ise 80 

olarak belirlendiği, puanlamaya dayalı iyi hal değerlendirmelerine 01.01.2022 tarihinde başlanması hususunda 

18.11.2021 tarihli ve E-69421317-204.99-1187/119196 sayılı yazı ile tüm ceza infaz kurumlarına duyuru 

yapıldığı belirtilmiştir. 

4. Sincan 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü tarafından 26.01.2022 tarihli 

ve yazılı görüşünde ise özetle; 
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a. Ceza infaz kurumunun kayıtlarının incelendiği, müddetnamesine göre mahpusun 6 yıl 3 ay hapis cezasına 

hükümlü olduğu, koşullu salıverilme tarihinin 16.03.2023 olduğu, hakkederek salıverme tarihinin 06.10.2024 

olduğu, mahpusun avukatı tarafından yapılan başvuruya konu ceza süresinden 1/10 oranında indirim işlemlerinin 

ne şekilde yapılacağına ilişkin Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün ilgili yazıları hakkında 

ve eşik puan sisteminin 01.01.2022 yılı içerisinde yapılacağı hakkında kendisine bilgi verildiği, 

b. Bu konuda mahpus ile görüşme sağlandığı, gerekli bilgilendirmenin kendisine yapıldığı, mahpusun almış 

olduğu bilgiler dahilinde avukatı tarafından yapılan başvurunun işleme alınmamasını talep ettiği, 

c. Mahpusun söz konusu talebine ilişkin dilekçesinin de yazı ekinde sunulduğu 

belirtilmiştir. 

5. Sincan 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünün cevabi yazısı ve 

K.E ’nin, avukatı tarafından yapılan başvurunun işleme alınmaması talebini içeren dilekçesi de dahil olmak 

üzere ekleri, 23.03.2022 tarihli ve E-16949670-804.01-8649 sayılı yazımız ile Av. Ç.E ’a yazılı görüşünü 

sunması için iletilmiştir. Söz konusu yazımız, tarafına 28.03.2022 tarihinde teslim edilmiş olduğu halde Av. Ç.E 

tarafından herhangi bir görüş yazısı sunulmamıştır. 

III. İLGİLİ MEVZUAT 

6. 20.04.2016 tarihli ve 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu’nun 9’uncu 

maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde; “Özgürlüğünden mahrum bırakılan ya da koruma altına alınan 

kişilerin ulusal önleme mekanizması kapsamındaki başvurularını incelemek, araştırmak, karara 

bağlamak ve sonuçlarını takip etmek” Kurumun görev alanları arasında düzenlenmiştir. 

7. Aynı Kanun'un 17'nci maddesinin birinci ve sekizinci fıkralarında; "özgürlüğünden mahrum bırakılan 

ya da koruma altına alınan kişilerin Kuruma bizzat başvuru yapabileceği" hükme bağlanmıştır. 

8. 24.11.2017 tarihli ve 30250 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye İnsan Hakları 

ve Eşitlik Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in "Başvurunun 

kanuni temsilci veya vekil aracılığıyla yapılması" başlıklı 37'nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkrasına göre; 

(1)"Başvurular, kanunî temsilci veya vekil tarafından da yapılabilir. Kanunî temsilci veya vekil 

aracılığıyla yapılan başvurularda temsile veya vekâlete dair geçerli bir yetki belgesinin sunulması 

zorunludur." 

(3) "Kanunî temsilci veya vekil aracılığıyla yapılan başvurularda tebligat bu kişilere yapılır." 

9. Aynı Yönetmelik'in "Başvurudan vazgeçme" başlıklı 60'ıncı maddesine göre: “Sadece başvurucuyu 

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

durumda Kurum inceleme ve araştırmasını sonlandırır.” 

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

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

sonlandırması halinde karar verilmesine yer olmadığına karar verir.” 

IV. DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE 

11. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu'nun 9'uncu maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine 

göre; "Özgürlüğünden mahrum bırakılan ya da koruma altına alınan kişilerin ulusal önleme mekanizması 

kapsamındaki  başvurularını  incelemek, araştırmak,  karara bağlamak ve sonuçlarını  takip 

etmek" Kurumun görevleri arasında sayılmıştır. Bu kapsamda başvuru; başvuranın iddiaları, ceza infaz kurumu 

idaresinin yanıtları ve konuya ilişkin mevzuat hükümleri ile birlikte incelenip değerlendirilmiştir. 

12. Başvuranın iddiaları; dilekçe ve bilgi edinme hakkının ihlal edildiği, mahkemeye erişim 

hakkının engellendiği yönündedir. 

13. Sincan 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünün 26.01.2022 tarihli ve 

E.10363741-2018/165-2022/858 sayılı yazısının ekinde yer alan dilekçede K.E tarafından 

Kurumumuza hitaben el yazısıyla “Avukatım Ç. tarafından yapılan başvurunun işleme alınmamasını 

istiyorum. Kurum tarafından gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Gereğinin yapılmasını arz ederim.” yazıldığı ve 

dilekçenin K.E tarafından imzalandığı görülmüştür. 

14. Konuya ilişkin yazılı görüşünü sunması için yazımız tarafına gönderilmesine rağmen başvuran 

vekili tarafından, müvekkili K.E’nin başvurunun işleme alınmaması yönündeki dilekçesi hakkında aksi yönde bir 

yazılı görüş sunulmamıştır. Bu durumda adına başvuru yapılan kişinin iradesi doğrultusunda mevcut 

başvurudan vazgeçilmiş olduğunu değerlendirmeye bir engel bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda, 6701 
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sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu’nun 9/1-i maddesi ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik 

Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 60'ıncı ve 73’üncü 

maddeleri uyarınca başvurudan vazgeçilmesi nedeniyle incelemenin sonlandırılarak başvuru hakkında "karar 

verilmesine yer olmadığına dair karar" verilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır. 

V. KARAR 

1. Başvuruda KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, 

2. Kararın taraflara tebliğine ve KAMUOYUNA DUYURULMASINA, 

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

10.05.2022 tarihinde, OY BİRLİĞİYLE, karar verildi. 
 

 

 
Av. Harun MERTOĞLU 

Daire Başkanı 

 

  
Dilek ERTÜRK 

Üye 

Muhammet Ecevit CARTİ 

Üye 

 

  
Ünal SADE 

Üye 

Av. Zennure BER 

Üye 


