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1- ti lnsan Haklan Dam~ma vc Ba~vuru Masasma l ba~vuru yap1lm1~t1r. 
2- ti tnsan Haktari Ba~vuru Kutularma ba~vuru yap1lmam1~ur. 
3- ll~e insan Haklan Dam~ma ve Ba~vuru Masasma b~vuru yap1lmam1~t1r. 
4- ll~e tnsan Haklari Ba~vuru Kutularma ba!$vuru yap1lmam1~tar. 
5- 11 lnsan Haklart Kurulu Nisan 2015 toplant1s1 yap1lm1~t1r. 

Toplanttda: 
fl lnsan Haklan Kurulumuza Mart ayinda yaptlan ba~vurulardan; 

- YUksek 6grenim Yurdunda kalan ogrenci velisi tarafmdan yapalan ba~vuru ile ilgili olarak, II 
Milli Egitim MUdUrltigilnce gerekli incelemelerin yap1ld1g1 ve incelmede tespit edilen hususlar ile ilgili 
ozel ijwenci yurdu ilgililerine i~ vc i~lemlerin ilgili mevzuat dahilinde yUrUtUlmesi y6nUnde gerekli 
tebliglerin yap1ld1g1, aynca yap1lan i~lemler hakkmda ba~vuru sahibine bilgi verilmesinden dolay1 dosyamn 
kapattlmasma karar verilmi~ir. 

- Yurt-Kur ~~encileri tarafmdan yap1Ian b~vuru ile ilgili olarak, <;oruh Eda~ II MUdOrlUgil 
Aydmlatma Komisyonunca GUmO~hane Yurt-Kur 6grencilerinin genel aydmlatma talebinin, alt 
komisyonun raporu dogrultusunda olumlu degerlendirildigi, aynca yap1lan i~lcmler hakkmda ba~vuru 
sahibine bilgi verilmesinden dolay1 dosyan111 kapat1lmasma karar verilmi~tir. 

- GllmO~hane E Tipi Kapah Ceza lnfaz Kurumu hiikilmlUsU tarafmdan yaptlan ba~vuru ile ilgili 
olarak, Ar~ttnna ve lzleme Komisyonu tarafmdan haz1rlanan raporda; b~vuruda belirtilen ~ikayetlerin 
ortadan kalkttg1 anl~1ld1gmdan dosyantn i~lemden kaldmlmasma ve b~vuru sahibine bu yonde bilgi 
veri lmesine oybirligi ile karar verilmi~tir. 

- 11 lnsan l laklart Kurulu ~tmna ve izleme Komisyonunca, GUmU~hane Emniyet MUdUrlllgtine 
bagh KOprUba~1 Polis Merkezi Amirligi nezarethanesine yapmt~ olduklan ziyaret ile ilgili tavsiyelerine ii 
Emniyet MUdUrlUgilnce verilen cevabi yazmm degerlendirilmesi yap1lmt~hr. 

fl lnsan Haklart Kurulumuza Nisan ay1nda yaptlan b~vurulardan; 
- GilmU~hane E Tipi Kapalt Cez.a infaz Kurumu hUkilmlUsU tarafmdan yap1lan ba~vuru ile ilgili 

olarak, Ara~tlrma ve izleme Komisyonu tarafmdan haz1rlanan raporda; herbangi bir insan hakkt ihlali 
y~ad1g1 anla~1ld1gmdan dosyanm i ~ lemden kaldmlmasma ve ba~vuru sahibine bu yonde bilgi 
verilmesine oybirligi ile karar verilmi~tir. 

- ii lnsan Haklan Kurulu toplant1smda kurul ilyelerinin dilck ve temenni olarak belirtmi~ oldugu 
konularla ilgili olarak kurumlarla gerekli yaz1~malann yaptlmasma karar ve·~·~isnr.-------
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