
 

T.C. 

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU 

2.DAİRE KARARI 
 

 

 

 

Başvuru Numarası : 2022/1108 

Toplantı Tarihi/Sayısı : 9.11.2022/21 

Karar Numarası : 2022/807 

Başvuran : U. B. 

Başvuran Vekili : -- 

Adres : - - 
 

Muhatap Kurum/Kişi : 
Diyarbakır 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz 

Kurumu Müdürlüğü 

Muhatap Adres : -- 

 
 

I. BAŞVURUNUN KONUSU 

1. Başvuru, başvuranın tutulduğu Ceza İnfaz Kurumunda dilekçelerine cevap verilmeyerek sağlık hakkına 

erişiminin engellendiği iddiasına ilişkindir. 

II. İNCELEME SÜRECİ 

2. Başvuru dilekçesi ve ekleri doğrultusunda, ulusal önleme mekanizması birimi tarafından incelemesi 

gerçekleştirilen başvuruda başvuran özetle; Kurum hekimine muayene olmak amacıyla birçok defa dilekçe 

yazdığını ancak bir aydan fazla süre geçmesine rağmen muayene edilmediğini, bu konu ile ilgili personel ile 

görüşmek için talepte bulunmasına rağmen kendisine cevap verilmediğini, yazdığı güncel tarihli dilekçelere 

İdarenin cevap verdiğini ancak eski tarihli dilekçelere cevap vermediğini iddia etmiş; konuyla ilgili gereğinin 

yapılmasını talep etmiştir. 

3. Başvuranın iddialarıyla ilgili olarak, başvuru dilekçesi 08.08.2022 tarihli yazımız ile Diyarbakır 2 No.lu 

Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne gönderilerek iddiaların değerlendirilmesi ve sorunun 

uzlaşma yoluyla çözülebileceği hususu göz önünde bulundurularak, varsa buna ilişkin başvuranla görüşme/uzlaşma 

tutanağının Kurumumuza gönderilmesi talep edilmiştir. Muhatap Kurum 17.08.2022 tarihli 

yazısında; “Başvuranın 18.03.2022 tarihinde … 1 No.lu L Tipi kapalı Ceza İnfaz Kurumundan nakil 

yoluyla Kurumumuza geldiği, UYAP ve sağlık evrakları incelendiğinde Kurumumuzda barındırıldığı süre 

zarfında Kurum doktoruna muayene olmak amacıyla herhangi bir yazılı talebinin bulunmadığı, 

07.04.2022 tarihinde revire çıkarılarak muayene edilip ilaç yazıldığı, 21.04.2022 tarihinde revire 

çıkarılarak muayene edilip ilaç yazıldığı, 09.05.2022 tarihinde revire çıkarılarak ilaç yazıldığı, 

07.06.2022 tarihinde rahatsızlığından dolayı 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilerek hastaneye sevk 

edildiği, 14.06.2022 tarihinde revire çıkarılarak muayene edilip ilaç yazıldığı, 09.08.2022 tarihinde revire 

çıkarılarak muayene edilip ilaç yazıldığı görülmektedir. Tüm bu bilgiler incelendiğinde başvuranın 

Kurumumuzda barındırıldığı süre zarfında sağlık kontrolü ve tedavisinin yapıldığı, sağlık açısından 

herhangi bir aksamanın olmadığı anlaşılmaktadır. 10.08.2022 tarihinde tutulan ifade tutanağı ile 

başvuranın '29.07.2022 tarihli Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna yazdığım dilekçe bana aittir. 

Ben, kırk gün önce rahatsızlıklarımdan dolayı revire çıkmak istedim. Tarihini tam hatırlamadığım ve 
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üzerinden yaklaşık kırk gün geçtiğini tahmin ettiğim bir zamanda Kurum doktoruna muayene olmak için 

dilekçe yazdım. Önceden bana dilekçenin tarihine göre sıralama yapılıp Kurum doktoruna muayene 

edilebileceğim söylenmişti. Ben de muhtemelen benim sıram gelmemiş diye bir müddet bekledim ve bu 

konu ile ilgili tekrardan revire çıkma talebinde bulunmadım. Konu ile ilgili Kurum İdaresine ve İnfaz 

Hâkimliğine dilekçe yazdım. Bu şekilde de sonuç alamadım. 09.08.2022 tarihinde Kurum revirine 

çıkarıldım ve Kurum doktoruna muayene oldum. Sistemsel olarak bir problem olup olmadığının 

incelenmesini istiyorum. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir.' beyanında bulunduğunu” belirtmiştir. 

4. Muhatap Kurumun cevabı üzerine 21.09.2022 tarihli yazımız ile başvuran ile aynı gün sesli ve görüntülü 

görüşme yapılması talep edilmiştir. Yapılan görüşme neticesinde düzenlenen tutanak ile başvuranın herhangi bir 

sorununun ve şikâyetinin bulunmadığı tespit edilmiştir. 

III. DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE 

5. 20.04.2016 tarihli ve 6701 sayılı Kanun’un “Kurumun görevleri” başlıklı 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” Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun görevleri arasında sayılmıştır. 

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

Yönetmelik’in “Uzlaşma kararı” başlıklı 71’inci maddesine göre; “Başvuru konusu talebin hakkında başvuru 

yapılan ilgili tarafça yerine getirildiğinin Kuruma bildirilmesi halinde veya başvurunun 52’nci maddeye 

göre çözüme kavuşturulduğunun anlaşılması halinde uzlaşma kararı verilir.” 

7. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu’nun 18’inci maddesi ile anılan Kanun’un 

Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 71’inci maddesi uyarınca, Kuruma yapılan 

başvuruların uzlaşma ile sonuçlandırılması mümkündür. Bu itibarla, yukarıda anlatılan mevzuat hükümleri ve 

açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde; muhatap Kurumun başvuranın şikâyetini çözmek adına eylem ve 

işlemlerde bulunduğu, 10.08.2022 tarihli ifade tutanağından ve 21.09.2022 tarihli sesli ve görüntülü görüşmenin 

de bu hususu doğruladığı, başvuru konusu talebin muhatap Kurum tarafından yerine getirildiğinin Kurumumuza 

bildirildiği görüldüğünden, iddia ve talep konusu hususun ortadan kalktığı ve somut başvurunun uzlaşma ile 

sonuçlandırıldığı değerlendirilmiştir. 

V. KARAR 

1. Başvuruda UZLAŞMA KARARI VERİLMESİNE, 

2. Kararın taraflara tebliğine ve KAMUOYUNA DUYURULMASINA, 

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

09.11.2022 tarihinde, OY BİRLİĞİYLE, karar verildi. 
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