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Başvuru Numarası : 2022/479 

Toplantı Tarihi/Sayısı : 23.6.2022/17 

Karar Numarası : 2022/405 

Başvuran : Y.P 

Başvuran Vekili : -- 

Adres : -- 

Muhatap Kurum/Kişi : Ödemiş T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü 

Muhatap Adres : -- 

 
 

I. BAŞVURUNUN KONUSU 

1. Başvuru, başvuranın; yürümesi için gerekli olan tıbbi cihazın rapor tarihinin üzerinden iki ay geçmesine 

rağmen kendisine teslim edilmediği iddiasına ilişkindir. 

II. İNCELEME SÜRECİ 

2. Başvuranın, 21.04.2022 tarih ve 7692 sayı ile kaydedilen dilekçesinde; “Ödemiş T Tipi Kapalı Ceza 

İnfaz Kurumunda bulunduğunu, 18.02.2022 tarihinde Ödemiş Devlet Hastanesinde ortopedi doktoruna gittiğini, 

ayak bileklerinde düşüklük olduğu için cihaz kullandığını, bu cihazın yürümesini sağladığını, hastaneden cihaz için 

rapor aldığını, iki ay geçmesine rağmen tarafına ölçü almak için gelinmediğini, şu an kullandığı cihazın kurumun 

anlaşmalı medikali tarafından yapıldığını, bir yılı doldurmadan kırıldığını ve kendi imkânları ile iple tutturduğunu, 

kırılmasından ötürü yürümekte zorluk çektiğini” iddia etmekte ve konu hakkında mağduriyetinin giderilmesini 

talep etmektedir. 

3. Kurumumuza, Ödemiş T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü tarafından 29.04.2022 tarihli ve 

… sayılı yazısı ile iletilen yazılı görüşte ise; “Başvuranın talep etmiş olduğu cihaz ile ilgili olarak; 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanunu’nun 22’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine göre 15.02.2022 tarihli muayene 

raporuna istinaden söz konusu … isimli cihazın alımı yapılacak olup durum ihale aşamasındadır.” şeklinde 

cevap verilmiştir. 

4. Muhatap Kurumun cevabi yazısı, yazılı görüşünü sunması için 12.05.2022 tarihli ve E-16949670- 

804.01-10026 sayılı yazımız ile başvurana gönderilmiş ancak başvuran tarafından yazılı görüş sunulmamıştır. 

5. Muhatap Kurumun 31.05.2022 tarihli ve 2022/37591 sayılı yazısında ise; başvuranın tedavisinin 

yapıldığı, yürümesine yardımcı olacak ve "…" isimli cihazın ihale aşamasının ve diğer işlemlerinin tamamlandığı, 

başvurana çift "…" ayak bileği sabitleyici malzemenin teslim edildiği ve buna istinaden düzenlenen 

tutanağın yazının ekinde yer aldığı belirtilmiştir. 

6. Muhatap Kurumun 31.05.2022 tarihli ve 2022/37591 sayılı yazısının ekinde teslim tesellüm belgesinin 

yer aldığı görülmüş olup 03.06.2022 tarihinde başvuran ile SEGBİS görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Görüşmede 

başvuran tarafından; "Talep ettiği tıbbi cihazı teslim aldığı, ilgili tıbbi cihazın teslim edildiğine ilişkin tutanakta yer 

alan imzanın kendisine ait olduğu, bu aşamada muhatap ceza infaz kurumu ile uzlaşmış kabul edilmesine bir engel 

olmadığı" ifade edilmiştir. 

 



III. DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE 

7. 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. 

8. 03.06.2022 tarihinde başvuran ile gerçekleştirilen SEGBİS görüşmesinde başvuran tarafından talep ettiği 

cihazın kendisine teslim edildiği ve teslim edildiğine ilişkin tutanakta yer alan imzanın kendisine ait olduğu ifade 

edilmiştir. Bu nedenle başvuru konusuz kaldığından başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığı kanaatine 

varılmıştır. 

IV. KARAR 

1. Başvuru hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, 

2. Kararın taraflara tebliğine ve KAMUOYUNA DUYURULMASINA, 

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 
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Muhammet Ecevit CARTİ 
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