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Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları
S. No

B. No

1.

2013/2960

2.

2013/8705

3.

2013/4559

4.

2013/7246

Başvuru Konusu
Başvuru, kalp ameliyatı olan Uğur
Sağlamtaş’ın doktor kusuru neticesinde
% 98 oranında özürlü hale gelmesi ve
söz konusu olaydan yaklaşık 15 yıl
geçmesine rağmen gerekli giderimin
sağlanamaması
nedeniyle
adil
yargılanma hakkı ile yaşam hakkının
ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.
Başvuru, işkence ve görevi kötüye
kullanma suçlarının işlendiği iddiasıyla
yapılan şikâyet sonucunda, hukuk
kurallarının ve delillerin eksik ve hatalı
değerlendirilmesi
nedeniyle
kovuşturmaya yer olmadığına dair karar
verilerek kişi hürriyeti ve güvenliği
hakkının, adil yargılanma hakkının ve
işkence, eziyet ve insan haysiyeti ile
bağdaşmayan muamele yasağının ihlal
edildiği iddiaları hakkındadır.
Başvuru, 12 Eylül 1980 döneminde
yasadışı örgüt üyeliği suçlaması ile
gözaltına alınarak tutuklanan ve
hakkında dava açılarak yargılanan
başvurucunun, maruz kaldığını iddia
ettiği işkence ve kötü muamelelerden
dolayı Anayasa'nın geçici 15.maddesinin
yürürlükten kalkması üzerine ilgili kamu
görevlileri hakkında yapılan şikayeti
nedeniyle yapılan soruşturma sonunda
kovuşturmaya yer olmadığına dair karar
verilerek kişi hürriyeti ve güvenliği
hakkının, adil yargılanma hakkının ve
işkence, eziyet ve insan haysiyeti ile
bağdaşmayan muamele yasağının ihlal
edildiği iddiaları hakkındadır.
Başvuru, velayet altında bulunan
başvuruculara
çocukluk
dönemi
aşılarının
uygulanmasının
ebeveyn
tarafından kabul edilmediği hâlde bu
hususta mahkemece sağlık tedbiri
uygulanmasına karar verilmesi nedeniyle
maddi ve manevi varlığın korunması ve
geliştirilmesi hakkının ihlal edildiği
iddiasına ilişkindir.

Sonuç
Kısmen kabul edilebilir
olduğuna,
Yaşam hakkının usul
yükümlülüğünün İHLAL
EDİLDİĞİNE

KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

Maddi ve manevi varlığın
korunması ve geliştirilmesi
hakkının İHLAL
EDİLDİĞİNE

5.

6.

7.

8.

9.

10.

2013/8858

Başvuru; hükümlü olarak cezaevinde
bulunan başvurucuya, açlık grevine
katılan arkadaşlarına bir grup dâhilinde
destek verdiği için disiplin cezası
verilmesi nedeniyle ifade özgürlüğünün
ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

2013/9037

Başvuru,
sanal
yayın
yapan
www.sabah.com isimli internet sitesinde
çıkan röportaj habere karşı cevap ve
düzeltme (tekzip) talebinin mahkemece
kabul edilmemesi nedeniyle şeref ve
itibarın korunması ve cevap ve düzeltme
hakkının ihlal edildiği iddialarına
ilişkindir.

2013/7038

Başvuru, ekolayhaber isimli internet
sitesinde yayımlanan haberde kullanılan
ifadelerin başvurucunun kişilik haklarını
zedelediği ve gerçeğe aykırı olduğu, bu
kapsamda açılan tazminat davasında
taleplerin
gerekçesiz
kararlarla
reddedilmesi nedeniyle adil yargılanma
hakkının ihlal edildiği ve yargılamanın
makul
sürede
tamamlanmadığı
iddialarına ilişkindir.

2013/8841

Başvuru,
yargı
kararlarının
uygulanmaması ve yargılamaların makul
sürede
sonuçlandırılamaması
nedenleriyle makul sürede yargılanma,
etkili başvuru ve adil yargılanma
haklarının ihlal edildiği iddialarına
ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

Kısmen kabul edilebilir
olduğuna,
Adil yargılanma hakkının
İHLAL EDİLDİĞİNE,
Makul sürede yargılanma
hakkının İHLAL
EDİLDİĞİNE

2014/2772

Başvuru,
askerliğe
elverişli
olunmadığı hâlde askerlik hizmeti
yaptırılmasından dolayı uğranılan zararın
tazmini istemiyle açılan davanın süre
aşımı yönünden reddedilmesi nedeniyle
adil yargılanma hakkının ihlal edildiği
iddiasına ilişkindir.

Adil yargılanma hakkının
İHLAL EDİLDİĞİNE

2013/3724

Başvurular, hükmün açıklanmasının
geri bırakılması kararı üzerine göreve
iade edilme istemiyle açılan davanın
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
(AYİM)
tarafından
süre
aşımı
gerekçesiyle
incelenmeksizin
reddedilmesi nedeniyle mahkemeye
erişim hakkının ihlal edildiği iddiasına
ilişkindir.

Adil yargılanma hakkının
İHLAL EDİLDİĞİNE

11.

2013/6231

12.

2013/3919

13.

2013/3020

Başvuru, yargı kararlarını uygulamadığı
ve mobbing yaptığı iddia edilen üniversite
rektörü ve fakülte dekanı hakkında
soruşturma izni verilmemesi ve anılan
işleme karşı yapılan itirazın Danıştay
tarafından incelenmeksizin reddedilmesi
nedenleriyle maddi ve manevi varlığının
korunması hakkı ile adil yargılanma
hakkının
ihlal
edildiği
iddialarına
ilişkindir.
Başvuru, gözaltı ve tutuklulukta
geçirilen sürelerin uzun olması nedeniyle
kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının; öz
geçmiş belgelerinin mahkûmiyete esas
alınan tek delil olması, asılları olmaksızın
fotokopi belgelere dayanılması, Hizbullah
terör örgütüne ilişkin yargılamalarda
kolluk aşamasında verilen ifadelerinin
tamamına yakınının daha sonrada inkâr
edilmesi, zamanaşımının hesabında hata
yapılması nedenleriyle adil yargılanma
hakkının; yargılama dolayısıyla eğitim ve
öğrenim hakkının ihlal edildiği iddialarına
ilişkindir.
Başvuru; tutukluluğun beş yıl boyunca
sürmesi ve dosya üzerinden tutukluluk
hâlinin
devamına
karar
verilmesi
nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği
hakkının; evde yapılan aramanın savcı ya
da hâkim kararına dayanmaması ve
komşulardan veya ihtiyar heyetinden bir
kişinin hazır edilmemesi nedeniyle konut
dokunulmazlığına saygı ilkesinin, kardeşi
olan M.Ç. nin gözaltında ölümle tehdit
edilmesi
nedeniyle
kötü
muamele
yasağının, emniyette susma hakkını
kullanmasına rağmen yer gösterme işlemi
yapılması, tutanakta imzadan kaçınma
nedeninin belirtilmemesi, M.Ç.nin tehdit
altında verdiği ifadesinin hükme esas
alınması, yasak delillerin dosyadan
çıkartılma taleplerinin karşılanmaması,
suçsuzluğunu
kanıtlamaya
yönelik
araştırma yapılmaması, telefon kayıtlarının
suçla ilişkisinin açıklanmaması, Kürtçe
savunma
hakkı
tanınmaması
ve
yargılamanın uzun sürmesi nedenleriyle
adil yargılanma hakkının; adi suç ile örgüt
kapsamında işlenen suçtan yargılanan
kişiler arasında ayrımcılık yapılması
nedeniyle ayrımcılık yasağının ihlal
edildiği iddialarına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

BAŞVURUNUN REDDİNE

14.

15.

16.

17.

2013/2858

2013/5670

2015/19099

2013/5018

Başvuru, yargılama sırasında tayin
edilen bilirkişilerin önceden tarafların
bilgisine sunulmayıp resen seçilerek usul
hükümlerine
aykırı
davranılması,
tarafsızlığından şüphe duyulmayacak
bilirkişilerin seçilmemesi, mahkemece
delillerin yanlış değerlendirerek usul ve
yasaya aykırı karar verilmesi, yüksek
Mahkeme üyelerinin çalışma ve oluşum
şeklinin yasaya uygun olmaması
nedenleriyle adil yargılanma hakkının;
davanın ilk açıldığı mahkemenin
kapatılarak dosyanın başka mahkemeye
devredilmesi,
yüksek
Mahkemede
davaya hangi hâkimin bakacağının
bilinmemesi nedenleriyle kanuni hâkim
güvencesinin; taraflar arasında sözleşme
olmamasına rağmen fahiş bir ödeme
yükümlülüğü
getirilmesi
nedeniyle
sözleşme özgürlüğü ve mülkiyet
hakkının; Mahkeme ve Yargıtay
kararlarında ileri sürülen iddia ve
olgulara cevap verilmemesi nedeniyle
gerekçeli karar hakkının; davanın
taraflarına farklı hükümler uygulanması
nedeniyle eşitlik ilkesinin ihlal edildiği
iddiaları hakkındadır.
Başvuru, idare aleyhine açılan tam
yargı davasında maddi tazminat talebinin
reddine karar verilmesi nedeniyle kişinin
maddi ve manevi varlığının korunması
hakkının
ihlal
edildiği
iddiası
hakkındadır.
Başvuru, görev yapılan Yargıtay
Dairesinin Yargıtay Birinci Başkanlık
Kurulu kararı ile değiştirilmesi nedeniyle
adil yargılanma ve özel hayata saygı
hakları ile ayrımcılık yasağının ihlal
edildiği iddialarına ilişkindir.
Başvuru, miras yoluyla intikal eden
taşınmazlar
üzerine
yapılan
gecekonduların
sahiplerince
açılan
olağanüstü zamanaşımı ile zilyetliğe
dayalı tapu iptal ve tescil davalarının
kabulüne karar verilmesi, müdahalenin
men'i ve ecrimisile ilişkin karşı davanın
ise reddedilmesi nedeniyle mülkiyet ve
adil yargılanma hakları ile eşitlik ve
hukuk devleti ilkelerinin ihlal edildiği
iddiasına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

Maddi ve manevi varlığın
korunması ve geliştirilmesi
hakkının İHLAL
EDİLDİĞİNE

KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

Kısmen kabul edilebilir
olduğuna,
Mülkiyet hakkının İHLAL
EDİLMEDİĞİNE

18.

19.

20.

21.

22.

2013/4488

2013/578

2013/6880

2013/4342

2013/9709

Başvuru, Toprakbank A.Ş.'ye el
konulmasını gerektirecek boyutta mali
yapı
bozukluğu
olmadan
TMSF
tarafından el konulması nedeniyle
mülkiyet hakkının; karar sonucunu
etkileyecek bir iddianın Danıştay
kararlarında
karşılanmamış
olması
nedeniyle gerekçeli karar hakkının ve
eşitlik ilkesinin ihlal edildiği ileri sürerek
tazminat talebinde bulunmuştur.
Başvuru, şirketin yönetim kurulu üyesi
ve başkanı iken ayrılarak şirket ile ilgisini
kestiği hâlde şirketin vergi borçlarının ve
cezalarının haciz yoluyla başvurucudan
tahsil
edilmesi
üzerine
vergi
mahkemelerinde açılan davalarda yapılan
yargılamalar neticesinde verilen kararların
yerine getirilmemesi, haczen tahsil edilen
paraların başka bir teminat karşılığında
iade edilmesi talebinin reddi işlemine karşı
açılan davada verilen kararın adil
olmaması, bu kararın temyizi üzerine
verilen
Danıştay
onama
ilamının
gerekçesiz olması, keyfî işlem yaptığı ve
yargı
kararlarını
uygulamadığı
gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulan
kamu görevlileri hakkında soruşturma izni
verilmemesi nedenleriyle adil yargılanma
hakkının
ihlal
edildiği
iddialarına
ilişkindir.
Başvuru, 17/8/1999 tarihinde meydana
gelen depremde orta derece hasar alan
konutun yetkililerce yıkılması sonucu
uğrandığı ileri sürülen zararın tazmini için
açılan
davanın
makul
sürede
sonuçlanmaması
nedeniyle
adil
yargılanma hakkının; bu davaya konu
zararının kısa sürede karşılanmaması
nedeniyle oluşan değer kaybından dolayı
da mülkiyet hakkının ihlal edildiği
iddialarına ilişkindir.
Başvuru,
başvurucunun
vasisi
tarafından gönderilen takvim kartlarının
ceza infaz kurumu tarafından başvurucuya
verilmemesi nedeniyle maddi ve manevi
varlığının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.
Başvuru, Ceza İnfaz Kurumunda
hükümlü olarak bulunan başvurucunun bir
siyasi partinin genel merkezine göndermek
istediği mektuplara el konulması nedeniyle
haberleşme ve ifade hürriyetinin ihlal
edildiği iddiasına ilişkindir.

Mülkiyet hakkının İHLAL
EDİLMEDİĞİNE

KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

Mülkiyet hakkının İHLAL
EDİLDİĞİNE,
Makul sürede yargılanma
hakkının İHLAL
EDİLDİĞİNE

KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

Haberleşme hürriyetinin
İHLAL EDİLDİĞİNE

23.

24.

25.

2013/6956

2013/4254

2013/7247

Başvurular, terör olayı nedeniyle köyü
terk etmeye mecbur bırakılmaları sonucu
mülkiyet hakkının; terör örgütü üyeleri
tarafından
yakınları
kaçırılıp
öldürüldüğü
dikkate
alınmaksızın
17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve
Terörle Mücadeleden Doğan Zararların
Karşılanması
Hakkında
Kanun
kapsamında
yapılan
başvuruların
reddedilmesi ve ret işlemlerine karşı
açılan davalara ilişkin yargılama
işlemlerinin adil olmaması, makul sürede
sonuçlandırılmaması nedenleriyle adil
yargılanma haklarının ihlal edildiği
iddialarına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

Başvuru;
terör
örgütü
üyeleri
tarafından
bazı
köy
sakinleri
öldürüldüğü, başvurucunun konutuna
zarar verildiği, hayvanları telef edildiği
hâlde bu durum dikkate alınmaksızın
17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve
Terörle Mücadeleden Doğan Zararların
Karşılanması
Hakkında
Kanun
kapsamında
yapılan
başvurunun
reddedilmesi nedeniyle hakkaniyete
uygun
yargılanma
ve
mülkiyet
haklarının; ret işlemine karşı açılan
davaya ilişkin yargılama işlemlerinin
adil
olmaması,
makul
sürede
sonuçlandırılmaması nedenleriyle adil
yargılanma hakkının ihlal edildiği
iddialarına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

Başvuru;
terör
örgütü
üyeleri
tarafından hısımları M.M.Ç. ve H.Ç.nin
kaçırıldığı ve yedi gün boyunca
alıkonulduğu
dikkate
alınmaksızın
17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve
Terörle Mücadeleden Doğan Zararların
Karşılanması
Hakkında
Kanun
kapsamında
yapılan
başvurunun
reddedilmesi nedeniyle hakkaniyete
uygun yargılanma hakkı ile mülkiyet
hakkının; ret işlemine karşı açılan
davaya ilişkin yargılama işlemlerinin
adil
olmaması,
makul
sürede
sonuçlandırılmaması nedenleriyle adil
yargılanma hakkının ihlal edildiği
iddialarına ilişkindir.

Kısmen kabul edilebilir
olduğuna,
Adil yargılanma hakkının
İHLAL EDİLDİĞİNE

26.

27.

2013/5690

2013/4635

Başvuru; terör olayı nedeniyle köyü
terk etmeye mecbur bırakılması sonucu
özel hayatın ve mülkiyet haklarının,
17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve
Terörle Mücadeleden Doğan Zararların
Karşılanması
Hakkında
Kanun
kapsamında
yapılan
başvuruların
reddedilmesi ve ret işlemlerine karşı
açılan davalara ilişkin yargılama
işlemlerinin adil olmaması, yargılamanın
makul
sürede
sonuçlandırılmaması
nedenleriyle adil yargılanma hakkının
ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.
Başvuru, 17/7/2004 tarihli ve 5233
sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden
Doğan
Zararların
Karşılanması
Hakkında Kanun kapsamında yapılan
başvurunun reddedilmesi nedeniyle
hakkaniyete uygun yargılanma hakkı ile
mülkiyet hakkının; ret işlemine karşı
açılan
davada
Batman
İdare
Mahkemesince
Oyluca
mezrasının
boşaltılıp boşaltılmadığı hususunda
çelişkili kararlar verilmesi, yargılama
işlemlerinin adil olmaması, makul sürede
sonuçlandırılmaması nedenleriyle adil
yargılanma hakkının ihlal edildiği
iddialarına ilişkindir.

Kısmen kabul edilebilir
olduğuna,
Adil yargılanma hakkının
İHLAL EDİLDİĞİNE

Kısmen kabul edilebilir
olduğuna,
Adil yargılanma hakkının
İHLAL EDİLDİĞİNE

