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Başvuru Numarası : 022/616 

Toplantı Tarihi/Sayısı : 23.6.2022/17 

Karar Numarası : 2022/409 

Başvuran : T.K 

Başvuran Vekili : -- 

Adres : 
-- 

Muhatap Kurum/Kişi : -- 

Muhatap Adres : -- 

 

I. BAŞVURUNUN KONUSU 

1. Görüntülü görüşme uygulamasından yararlanma talebine ilişkindir. 

II. BAŞVURANIN İDDİA VE TALEPLERİ 

2. Başvuran, Tekirdağ 1 No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunduğunu, çıkar 

amaçlı suç örgütü kurma suçu nedeniyle hüküm giydiğini; Akıllı Teknolojilerin Ceza İnfaz Kurumlarına 

Entegrasyonu Projesi kapsamında (ACEP) mahkumlara 30 dakika görüntülü ve sesli görüşme hakkı verildiğini, 

bu hakkın ziyaret olmadığı zamanlarda 60 dakika ve bayramlarda 90 dakika olacak şekilde uygulandığını ancak 

kendisinin bu haklardan yararlanamadığını, yalnızca haftada 10 dakika sesli arama hakkı verildiğini, çıkar amaçlı 

suç örgütü kurma suçunu işlemesi nedeniyle ayrımcılığa maruz kaldığını, bayramda dahi 10 dakika sesli arama 

hakkının verilmesinin ailesini ve kendisini olumsuz etkilediğini, İdare ve Gözlem Kurulunun 16.07.2021 tarihli ve 

2021/4369 sayılı kararı ile kendisine suç örgütünden ayrıldığına dair tasdik belgesi verilğini, görüntülü görüşme 

uygulamasından yararlanmasının aile bağlarını kuvvetlendireceğini iddia ederek yardım talep etmektedir. 

3. Başvuranın aynı konu ve talebi içeren, 06.05.2022 tarihli ve 2022/555 sayılı bir başvurusu bulunmakta 

olup söz konusu başvuruya ilişkin inceleme devam etmektedir. 

III. İLGİLİ MEVZUAT 

4. 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu’nun 9’uncu maddesinde: “(g) ayrımcılık 

yasağı ihlallerini resen veya başvuru üzerine incelemek, araştırmak, karara bağlamak ve sonuçlarını 

takip etmek”; “(i) 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 yer almaktadır. 

5. Aynı Kanun’un “Başvurular” başlıklı 17’nci maddesi: "(1)Ayrımcılık yasağı ihlalinden zarar gördüğü 

iddiasında bulunan her gerçek ve tüzel kişi Kuruma başvurabilir. (...) (9) İşleme konulamayacak 

başvurular ve gerekçeli kabul edilmezlik kararları ile başvuruya ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle 

düzenlenir.” hükmünü içermektedir. 

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

Yönetmelik’in "Ön İncelemenin Yapılması" başlıklı 48’inci maddesi: "(1) Kuruma yapılan başvurular, inceleme 

ve araştırmaya geçilmeden önce ön incelemeye tabi tutulur ve sonucunda; b) Kurumda incelenmekte ve 

araştırılmakta olan bir başvuruyla sebepleri, konusu ve taraflarının aynı olup olmadığı, (...) yönlerinden 

incelenir.” hükmünü haizdir. 

IV. DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE 

7. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun amacı; insan onurunu temel alarak insan haklarının 

korunması ve geliştirilmesi, kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınması, hukuken tanınmış hak 

 



ve hürriyetlerden yararlanmada ayrımcılığın önlenmesi ile bu ilkeler doğrultusunda faaliyet göstermek, işkence ve 

kötü muameleyle etkin mücadele etmektir. 

8. 6701 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesinde, insan hakları ihlallerini resen incelemek, araştırmak, karara 

bağlamak ve sonuçlarını takip etmek, ayrımcılık yasağı ihlallerini resen veya başvuru üzerine incelemek, 

araştırmak, karara bağlamak ve sonuçlarını takip etmek, 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. 

9. Somut başvuru, ceza infaz kurumunda bulunan başvuranın görüntülü görüşme uygulamasından yararlanma 

talebine ilişkindir. Başvuranın sebepleri, konusu ve tarafları aynı olan ve Kurumumuza 06.05.2022 tarihinde 

yaptığı 2022/555 sayılı başvurusuna ilişkin inceleme devam etmektedir. 

10. Kurumda incelenmekte ve araştırılmakta olan bir başvuruyla sebepleri, konusu ve tarafları aynı 

başvurunun inceleme şartlarını taşımadığı ve bu nedenle kabul edilmez olduğu değerlendirilmiştir. 

V. KARAR 

1. Başvuranın sebepleri, konusu ve tarafları aynı olan başka bir başvurusunun inceleme süreci devam 

ettiğinden KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, 

2. Kararın başvurana tebliğine, 

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

23.06.2022 tarihinde, OY BİRLİĞİYLE, karar verildi. 
 

 

 
Av. Harun MERTOĞLU 

Daire Başkanı 

 

  
Dilek ERTÜRK 

Üye 

Mehmet Emin GENÇ 

Üye 

 

  
Muhammet Ecevit CARTİ 

Üye 

Saffet BALIN 

Üye 
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