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Başvuru Numarası : 2022/838 

Toplantı Tarihi/Sayısı : 9.8.2022/15 
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Muhatap Adres : -- 

 

I. BAŞVURUNUN KONUSU 

1. Başvuranın koğuş değişikliği talebi ile koğuşu değiştirilmezse ölüm orucuna başlayacağı iddiasına 

ilişkindir. 

II. İNCELEME SÜRECİ 

2. Başvuran 09.06.2022 tarih … sayı ile kayda alınan dilekçesinde; "Kurumun X koğuşunda 1,5 yıldır 

bulunduğunu, COVID-19 pandemisinin bitmesiyle karantina koğuşlarının normal koğuşlara 

dönüştürüldüğünü ve bu sebeple kendi koğuşunun değiştirildiğini, ailesinin Şanlıurfa'da yaşadığını ve 

ekonomik nedenlerle görüşe gelemediğini, X koğuşunda bulunan diğer mahpusların ailesi ile 

görüşmesine yardımcı olunduğunu, bu sebeple koğuş değişikliği talep ettiğini ancak bu talebin 

reddedildiğini ve ölüm orucuna başladığını, 5. gününde psikolojik nedenlerle ölüm orucunu 

sonlandırdığını ancak talebi yerine getirilmezse tekrar ölüm orucuna başlayacağını" iddia etmiş ve 

konuyla ilgili gereğinin yapılmasını talep etmiştir. 

3. Başvuranın iddialarıyla ilgili olarak, başvuru dilekçesi 01.07.2022 tarihli ve … sayılı yazımız ile Tarsus 1 

No.lu T Tipi 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 05.07.2022 tarihli ve …  sayılı 

yazısında; "Hükümlünün talebinin İdare ve Gözlem Kurulunun almış olduğu 16.06.2022 tarih ve 

… sayılı kararı ile uygun görülerek suç türüne göre idari nedenlerle X koğuşuna 

yerleştirildiğini ve 05.07.2022 tarihinde tutulan tutanak ile hükümlünün 'herhangi bir sorunum ve 

şikayetim yoktur' beyanında bulunduğunu" belirtmiştir. 

4. Muhatap Kurumun cevabı üzerine 07.07.2022 tarihli ve … sayılı yazımız ile başvuran ile aynı gün 

sesli ve görüntülü görüşme yapılması talep edilmiştir. Yapılan görüşme neticesinde düzenlenen tutanak ile 

başvuranın koğuşunun değiştirildiği ve herhangi bir sorununun ve şikayetinin 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. Başvuran, 05.07.2022 tarihli ifade tutanağında ve 07.07.2022 tarihli sesli ve görüntülü görüşmede 

 
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. 



başvuru konusu sorunun çözüme kavuşturulduğunu beyan etmiştir. Bu durum neticesinde 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 71'inci maddeleri uyarınca; başvuru konusu 

sorunun çözüme kavuşturulması sebebiyle başvurunun uzlaşma ile sonuçlandığı kanaatine varılmıştır. 

V. KARAR 

1. Başvuru konusu sorunun çözüme kavuşması nedeniyle UZLAŞMA KARARI VERİLMESİNE, 

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. Alişan TİRYAKİ 

Daire Başkanı 

Dr. Burhan ERKUŞ 

Üye 
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Üye 
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Av. Zennure BER 

Üye 
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