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I. BAŞVURUNUN KONUSU
1. Kurumumuza 28/09/2017 tarihinde yapılan başvuruda, başvuran, Kırklareli Açık Ceza İnfaz
Kurumu’ndan 13/04/2017 tarihinde nakil işlemleri için İstanbul Metris 1 Nolu Ceza İnfaz Kurumu’na
getirildiğini, o tarihten bugüne Hollanda’ya nakil işlemlerinin tamamlanmadığını, Hollanda’dan
edindiği bilgilere göre, Hollanda’da işlemlerin tamamlandığını, temmuz ayından beri nakil için gün
beklediklerini öğrendiğini, ailesinin ve iş yerinin Hollanda’da olduğunu bu nedenle mağduriyet
yaşadığını ifade ederek nakil işlemlerinin tamamlanmasını talep etmiştir.
II. ÖN İNCELEME, GEREKÇE VE SONUÇ
2.
14/06/2012 tarihli ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun “Kurumun görevi”
başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında, Kamu Denetçiliği Kurumunun, idarenin işleyişi ile ilgili şikâyet
üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet
anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye
önerilerde bulunmakla görevli olduğu düzenlenmiştir.
3.
28/03/2013 tarihli ve 28601 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Denetçiliği
Kurumu Kanununun Uygulanmasına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin “Şikâyete
konu talebin idarece yerine getirilmesi” başlıklı 27. Maddesinin 1. Fıkrasında inceleme ve
araştırma devam ederken Kamu Denetçiliği Kurumunun tarafları dostane çözüme davet edebileceği,
2. fıkrasında şikâyete konu talebin ilgili idare tarafından yerine getirilmesi hâlinde dostane çözüm
kararı vererek inceleme ve araştırmasını sonlandıracağı, “Dostane çözüm kararı” başlıklı 33/A
maddesinde şikâyet konusu talebin ilgili idare tarafından yerine getirilmesi veya şikâyetin çözüme
kavuşturulduğunun taraflarca Kuruma bildirilmesi hâlinde dostane çözüm kararı verileceği hükmüne
yer verilmiştir.
4.
Konu hakkında bilgi edinilmek üzere; Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne
bilgi belge talebinde bulunulduğu, Genel Müdürlük’ün 81016607-4-2-TY-37-2016-595/2502 sayılı ve
08.01.2018 tarihli cevabi yazısında,

4.1. ‘‘…’nun talebine binaen bakiye hürriyeti bağlayıcı cezasının Hollanda’da infazı için
‘Hükümlülerin Nakline Dair Sözleşme’ ve 6706 sayılı ‘Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği
Kanunu’ hükümleri uyarınca nakil süreci tamamlanmış ve şifahen öğrenilen bilgiye göre adı geçen
03/01/2018 tarihinde Hollanda’ya transfer edilmiştir’’ Bilgisinin verildiği görülmüştür.
5.
Başvuruya konu ilgili idare tarafından 03/01/2018 tarihinde yerine getirildiği anlaşıldığından,
anılan ilgili mevzuat gereğince inceleme ve araştırmanın bu aşamada sonlandırılmasına ve bu sebeple
Dostane Çözüm Kararı verilmesine karar verilmiştir.
III. KARAR
1. Yukarıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde başvuruya konu talebin ilgili idare tarafından yerine
getirildiği anlaşıldığından Yönetmeliğin 33/A maddesi gereğince DOSTANE ÇÖZÜM kararı verildi.
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