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Başvuru Numarası : 2022/739 

Toplantı Tarihi/Sayısı : 9.8.2022/19 

Karar Numarası : 2022/547 

Başvuran : N.K 

Başvuran Vekili : --  

Adres : -- 

Muhatap Kurum/Kişi : 
Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 

Müdürlüğü 

Muhatap Adres : --  

 

I. BAŞVURUNUN KONUSU 

1. Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutulan başvuranın çölyak hastası olmasından dolayı kendisine uygun 

yemek listesi hazırlanması ve iaşe bedelinin artırılması talebine ilişkindir. 

II. İNCELEME SÜRECİ 

2. Başvuran 03.06.2022 tarih ve …  sayı ile kayda alınan dilekçesinde; "Çölyak hastası olduğunu, 

glütensiz gıdaların diğer gıdalarla karşılaştırıldığında daha pahalı olduğunu ve bu sebeple hasta 

mahpusların iaşe bedellerinin artırılması gerektiğini, kendisi için ayrı bir yemek listesinin de 

hazırlanmadığını, diğer mahpuslara verilen yemeklerin içindeki glüten içeren gıdaların ayıklanarak kalan 

miktarın kendisine verildiğini, glütensiz ekmeğin de kendisine her zaman verilmediğini" iddia etmiş ve 

konuyla ilgili gereğinin yapılmasını talep etmiştir. 

3. Başvuranın iddialarıyla ilgili olarak, başvuru dilekçesi 15.06.2022 tarihli ve …  sayılı yazımız ile 

Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne gönderilerek iddiaların 

değerlendirilmesi ve yapılan işlemler hususunda Kurumumuza bilgi verilmesi talep edilmiştir. Muhatap Kurum 

17.06.2022 tarihli ve …  sayılı yazısında; "Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu tarafından hazırlanan ve 

çölyak hastalarına iaşe edilecek glütensiz diyet yemeklerini gösteren haftalık yemek listesinin 

bulunduğunu, ayrıca Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 09.06.2022 tarih ve 

… sayılı yazıları ile Ceza İnfaz Kurumlarındaki iaşe bedelinin 01.07.2022 tarihinden itibaren 17,00 

TL'den 22,00 TL'ye yükseltilmesine karar verdiğini" belirtmiştir. 

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

Yönetmelik uyarınca yazılı görüş başvurucuya tebliğ edilmiş ve başvuranın görüşü talep edilmiştir. Başvuran 

07.07.2022 tarih ve … sayı ile kayda alınan dilekçesinde; "Adalet Bakanlığı'nın iaşe bedellerini artırması 

sebebiyle öğünlerinde iyileştirme yapıldığını ve ilgili başvurusundan vazgeçtiğini" belirtmiştir. 

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" Kurumun görevleri arasında sayılmıştır. 

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

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

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

Kurum inceleme ve araştırmasını sonlandırır." 

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

 



göre;  "Kurum, başvurucunun başvurusundan vazgeçmesi (...) üzerine inceleme ve araştırmasını 

sonlandırması halinde karar verilmesine yer olmadığına karar verir." 

8. Başvuran, 03.06.2022 tarihli dilekçesinde iaşe bedelinin artırılmasını ve çölyak hastası olan mahpuslara 

ayrı yemek listesi düzenlenmesini talep etmekteyse de 07.07.2022 tarihli dilekçesi ile söz konusu başvurusundan 

vazgeçtiğini beyan etmektedir. 6701 sayılı Kanun'un 9'uncu maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi ile Türkiye 

İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 

60'ıncı ve 73'üncü maddeleri uyarınca başvuranın başvurusundan vazgeçmesi nedeniyle karar verilmesine yer 

olmadığı kanaatine varılmıştır. 

V. KARAR 

1. Başvurudan vazgeçilmesi nedeniyle KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, 

2. Kararın taraflara tebliğine ve KAMUOYUNA DUYURULMASINA, 

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

09.08.2022 tarihinde, OY BİRLİĞİYLE, karar verildi. 
 

 

 
Av. Harun MERTOĞLU 

Daire Başkanı 

 

  
Dilek ERTÜRK 

Üye 

Mehmet Emin GENÇ 

Üye 

 

  
Muhammet Ecevit CARTİ 

Üye 

Ünal SADE 

Üye 
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