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BİRİNCİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI
S. No

1.

2.

Başvuru Konusu

Sonuç

2014/20289

Başvuru; müebbet hapis cezasını
infaz etmekte olan başvurucunun akıl
hastalığı nedeniyle hayatını tek başına
idame ettiremeyeceğine dair Adli Tıp
raporu
gözetilmeden
infazının
ertelenmesi talebinin reddolunması
nedeniyle yaşam hakkı, işkence ve
kötü muamale yasağı, kişi özgürlüğü
ve güvenliği hakkı, etkili başvuru
hakkı ve ayrımcılık yasağının ihlal
edildiği iddialarına ilişkindir.

i. Kabul Edilebilirlik Yönünden
İnsan haysiyetiyle bağdaşmayan
muamele yasağının ihlal edildiğine
ilişkin iddianın
KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA
2. Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının
ihlal edildiğine ilişkin iddianın
KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA
3. İnsan haysiyetiyle bağdaşmayan
muamele yasağıyla bağlantılı olarak
eşitlik ilkesinin ihlal edildiğine ilişkin
iddianın
KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA
ii. Esas Yönünden
Anayasa'nın 17. maddesinin üçüncü
fıkrasında güvence altına alınan insan
haysiyetiyle bağdaşmayan muamele
yasağının İHLAL EDİLMEDİĞİNE

2016/13290

Başvuru, öldürülme veya kötü
muameleye maruz kalma riski
bulunan ülkeye sınır dışı edilme
kararı verilmesi nedeniyle kötü
muamele yasağının ihlal edildiği
iddiasına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

B. No

3.

4.

5.

6.

Başvuru,
karbonmonoksit
zehirlenmesi sonucu meydana gelen
ölüm olayı üzerine açılan tazminat
davasının
makul
sürede
tamamlanmayarak
hatalı
bir
değerlendirme sonucu reddedilmesi
nedeniyle adil yargılanma hakkının
ve ölüme sebebiyet verdiği ileri
sürülen şofbenlerin yetkili makamlar
tarafından
toplanmamış
olması
nedeniyle de yaşam hakkının ihlal
edildiği iddialarına ilişkindir.

i. Kabul Edilebilirlik Yönünden
1. Yaşamı koruma yükümlülüğünün
ihlal edildiğine ilişkin iddianın
KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA
2. Yargılamanın sonucu itibarıyla adil
olmadığına ilişkin iddianın
KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA
3. Anayasa'nın 36. maddesinde güvence
altına alınan adil yargılanma hakkı
kapsamındaki makul sürede yargılanma
hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın
KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA
ii. Esas Yönünden
Anayasa'nın 36. maddesinde güvence
altına alınan adil yargılanma hakkı
kapsamındaki makul sürede yargılanma
hakkının
İHLAL EDİLDİĞİNE

2014/4548

Başvuru, siyasetçiye yönelik
eleştiriler nedeniyle adli para cezasına
hükmedilmesinin ifade özgürlüğünü
ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

i. Kabul Edilebilirlik Yönünden
İfade özgürlüğünün ihlal edildiğine
ilişkin iddianın
KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA
ii. Esas Yönünden
Anayasa’nın 26. maddesinde güvence
altına alınan ifade özgürlüğünün
İHLAL EDİLDİĞİNE

2014/2041

Başvuru, kişilik haklarına saldırı
niteliğinde
sicil
raporları
düzenlenmesi nedeniyle kişinin
maddi ve manevi varlığını koruma ve
geliştirme hakkının; buna ilişkin
açılan
tam
yargı
davasının
reddedilmesi nedeniyle de adil
yargılanma hakkının ihlal edildiği
iddialarına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

2014/10590

Başvuru,
iş
sözleşmesi
kapsamında çalışan başvurucunun
mobbinge (psikolojk taciz) maruz
bırakılması nedeniyle kişinin maddi
ve manevi varlığını koruma ve
geliştirme hakkının ihlal edildiği
iddiasına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

2014/14436

7.

8.

9.

10.

2014/5841

Başvuru, resmî evlenme akdi
olmayan
başvurucunun
dul
aylığından
yararlandırılmaması
nedeniyle sosyal güvenlik hakkının;
bu sürece ilişkin yargılamanın uzun
sürmesi nedeniyle de makul sürede
yargılanma hakkının ihlal edildiği
iddialarına ilişkindir.

ERTELEME

2014/2267

Başvuru,
mahkemece
hükmedilen alacağın değer kaybına
uğratılarak ödenmesi
nedeniyle
mülkiyet hakkının; yargılamanın
uzun sürmesi nedeniyle de makul
sürede yargılanma hakkının ihlal
edildiği iddialarına ilişkindir.

GENEL KURULA SEVK

Başvuru, ilköğretim okulunun ek
bina inşaatı sırasında konuta zarar
verilmesi
nedeniyle
mülkiyet
hakkının ihlal edildiği iddiasına
ilişkindir.

i. Kabul Edilebilirlik Yönünden
Mülkiyet hakkının ihlal edildiğine
ilişkin iddianın
KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA
ii. Esas Yönünden
Anayasa’nın 35. maddesinde güvence
altına alınan mülkiyet hakkının
İHLAL EDİLDİĞİNE

Başvuru; tutuklamanın makul
süreyi aşması nedeniyle kişi hürriyeti
ve güvenliği hakkının, yargılamanın
makul sürede sonuçlandırılmaması ve
delillerin takdirinde bariz hataya
düşülmesi
nedenleriyle
adil
yargılanma hakkının ihlal edildiği
iddialarına ilişkindir.

i. Kabul Edilebilirlik Yönünden
1. Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının
ihlal edildiğine ilişkin iddianın
KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA
2. Anayasa’nın 36. maddesinde güvence
altına alınan adil yargılanma hakkı
kapsamındaki;
a. Makul sürede yargılanma hakkının
ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL
EDİLEBİLİR OLDUĞUNA
b. Diğer ihlal iddialarının
KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA
ii. Esas Yönünden
Anayasa’nın 36. maddesinde güvence
altına alınan makul sürede yargılanma
hakkının
İHLAL EDİLDİĞİNE

2014/19140

2014/18817

11.

12.

13.

14.

15.

2014/19521

Başvuru, idari para cezasının
iptaline ilişkin başvuru sürecinde
delillerin incelenmesi noktasında
dezavantaj oluşturulması ve kararın
gerekçesiz olması nedenleriyle adil
yargılanma hakkının ihlal edildiği
iddiasına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

2014/1110

Başvuru, üçüncü kişi tarafından
taşınmazın işgal edilmesi sonucu tesis
edilen müdahalenin meni işleminin
yargı kararı ile iptal edilmesi
nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal
edildiği iddiasına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

2014/10305

i. Kabul Edilebilirlik Yönünden
1. Mahkemeye erişim hakkının ihlal
edildiğine ilişkin iddianın
KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA
2. Makul sürede yargılanma hakkının
Başvuru, uyuşmazlığın esasına
ihlal edildiğine ilişkin iddianın
yönelik talebin karara bağlanmaması
KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA
nedeniyle
mahkemeye
erişim
ii. Esas Yönünden
hakkının; davanın uzun sürmesi 1. Anayasa'nın 36. maddesinde güvence
nedeniyle makul sürede yargılanma
altına alınan adil yargılanma hakkı
hakkının ihlal edildiği iddialarına kapsamında mahkemeye erişim hakkının
ilişkindir.
İHLAL EDİLDİĞİNE
2. Anayasa'nın 36. maddesinde güvence
altına alınan adil yargılanma hakkı
kapsamında makul sürede yargılanma
hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE

2014/5363

Başvuru, infaz erteleme talebinin
reddedilmesi kararına karşı kanun
yolu öngörülmemesi nedeniyle adil
yargılanma hakkının ihlal edildiği
iddiasına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

2014/13466

Başvuru, beraat kararı yerine
hükmün
açıklanmasının
geri
bırakılması (HAGB) kararı verilmesi
nedeniyle adil yargılanma hakkının
ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

16.

17.

18.

19.

Başvuru, yargılamada özel
yetkili mahkemelerin görev alması,
delillerin takdirinde hataya düşülerek
düşünce
ve
inanç
özgürlüğü
kapsamındaki bir takım faaliyetlerin
yasa dışı örgüt faaliyeti olarak
değerlendirilmesi, iddianameye konu
edilmeyen hususların hükme esas
alınması,
delillerin
olaylarla
ilişkilendirilmemesi ve temyizde ileri
sürülen itirazların Yargıtay tarafından
cevapsız bırakılması nedenleriyle,
kanuni hâkim güvencesi ile gerekçeli
karar hakkının ihlal edildiği ve
yargılamanın
sonucunun
adil
olmadığı iddialarına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

2014/2199

Başvuru, hükme esas teşkil eden
raporun
bilimsel
kesinlik
taşımamasına rağmen mahkûmiyetine
karar verilmesi ve bu raporun
aleyhine
olan
delillere
itibar
edilmemesi
nedeniyle
adil
yargılanma hakkının ihlal edildiği
iddiasına ilişkindir.

i. Kabul Edilebilirlik Yönünden
1. Silahların eşitliği ilkesinin ihlal
edildiğine ilişkin iddianın
KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA
2. Yargılamanın sonucunun adil
olmadığına ilişkin iddianın
KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA
ii. Esas Yönünden
Anayasa’nın 36. maddesinde güvence
altına alınan adil yargılanma hakkı
kapsamındaki silahların eşitliği ilkesinin
İHLAL EDİLMEDİĞİNE

2014/15422

Başvuru,
karar
sonucunu
etkileyecek
bir
iddianın
karşılanmaması nedeniyle gerekçeli
karar hakkının ihlal edildiğine
ilişkindir.

DÜŞMESİNE

2014/9474

Başvuru, idari işlemin iptali için
açılan davanın süre aşımı nedeniyle
reddedilmesinin mahkemeye erişim
hakkı ile mülkiyet hakkını ihlal ettiği
iddialarına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

2014/12559

20.

21.

2014/5685

Başvuru, 2007-2008 dönemi
kazancına ilişkin ödenen gelir
vergisinin düzeltme hükümlerine
göre terkin edilmemesine ilişkin
işlemin iptali ve fazla yatırılan
verginin tazmini istemiyle açılan
davanın reddedilmesi nedeniyle
mülkiyet hakkı ve eşitlik ilkesinin
ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

1. İdari ret kararına yapılan İTİRAZIN
KABULÜNE
2. Başvurucu Erol ÇiÇEK yönünden
başvurunun DÜŞMESİNE
3. Başvurunun KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

2016/23672

Başvuru,
gazeteci
olan
başvurucu
hakkında
uygulanan
gözaltı ve tutuklama tedbirlerinin
hukuki olmaması, tutukluluğa ilişkin
kararların bağımsız ve tarafsız
olmayan sulh ceza hâkimliklerince
verilmesi, soruşturma dosyasına
erişimin kısıtlanması ve tutukluluğa
itiraz incelemesinin duruşmasız
olarak yapılması nedenleriyle kişi
hürriyeti ve güvenliği hakkının;
gazetecilik
faaliyeti
ve ifade
özgürlüğü kapsamındaki eylemlerin
tutuklamaya konu edilmesi nedeniyle
ifade ve basın özgürlüklerinin; gözaltı
ve tutukluluk süreçlerindeki bazı
uygulamalar nedeniyle kötü muamele
yasağının ihlal edildiği iddialarına
ilişkindir.

GENEL KURULA SEVK

