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Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları
BİRİNCİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI
Sıra
No:

1.

2.

Başvuru No:

Başvuru Konusu

2016/15637

Başvuru; Anayasa Mahkemesi üyesi olan
başvurucu hakkında uygulanan tutuklama
tedbirinin hukuki olmaması, tutukluluğa itirazın
bağımsız ve tarafsız hâkim güvencelerine aykırı
olan ve kapalı bir sistem içinde faaliyet gösteren
sulh ceza hâkimliklerince karara bağlanması,
tutukluluğun makul süreyi aşması ve tutukluluk
incelemelerinin duruşmasız olarak yapılması
nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının;
yapılan bir açıklama nedeniyle masumiyet
karinesinin, savcılıktaki ifade alma işlemi ve sulh
ceza hâkimliğindeki sorgu sırasında savunma
yapma imkânının kısıtlanması nedeniyle adil
yargılanma hakkının; yetkisi olmayan soruşturma
mercileri tarafından verilen kararlar uyarınca
konutunda ve işyerinde arama yapılması nedeniyle
özel hayata saygı ve konut dokunulmazlığı
haklarının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

2014/16919

Başvuru; tutukluluğun kanunda öngörülen
azami süreyi ve makul süreyi aşması, nedenleriyle
kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, yargılamanın
makul sürede sonuçlandırılmaması nedeniyle de
adil yargılama hakkının ihlal edildiği iddialarına
ilişkindir.

Sonuç

GENEL KURULA SEVK

i. Kabul Edilebilirlik Yönünden
1) Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı
kapsamında tutukluluğun makul süreyi
ve kanunda öngörülen azami süreyi
aştığına ilişkin iddiaların
KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA
2) Yargılamanın makul sürede
sonuçlandırılmaması nedeniyle adil
yargılanma hakkının ihlal edildiğine
ilişkin iddianın
KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA
ii. Esas Yönünden
Anayasa'nın 36. maddesinde güvence
altına alınan makul sürede yargılanma
hakkının
İHLAL EDİLDİĞİNE

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2014/17343

Başvuru, basın açıklamasına yapılan polis
müdahalesi nedeniyle yaralanma meydana gelmesi
ve buna ilişkin şikâyetin kovuşturmaya yer
olmadığı kararı ile sonuçsuz kalmasının işkence ve
kötü muamele yasağı ile toplantı ve gösteri
yürüyüşü düzenleme hakkını ihlal ettiği iddialarına
ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

2014/20337

Başvuru; protesto amacıyla düzenlenen
toplantıya kolluk görevlilerinin müdahale etmesi
sırasında yaralanan başvurucunun yaptığı şikâyetin
sonuçsuz kalması nedeniyle kötü muamele
yasağının, eşitlik ilkesinin, toplantı ve gösteri
yürüyüşü düzenleme hakkı ile adil yargılanma
hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

2017/23177

Başvuru, öldürülme veya kötü muameleye
maruz kalma riski bulunan ülkeye sınır dışı edilme
kararı verilmesi ve insan onuruyla bağdaşmayan
fiziki koşullarda tutulma nedenleriyle kötü
muamele yasağının ihlal edildiği iddialarına
ilişkindir.

DÜŞMESİNE

2014/549

Başvuru, patlayan bir roket mermisi sonucu
bir bebeğin ölmesi ve birden fazla kişinin
yaralanması ve bu olayla ilgili etkili bir ceza
soruşturması yürütülmemesi nedenleriyle yaşam
hakkının; yaşanan olay nedeniyle ev ve
eklentilerinin zarar görmesi, olayın meydana
geldiği yerdeki taşınmazlara erişilememesi ve bir
başka yere taşınılması nedeniyle mülkiyet hakkının
ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

i. Kabul Edilebilirlik Yönünden
Yaşam hakkının usul boyutunun ihlal
edildiğine ilişkin iddianın
KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA
ii. Esas Yönünden
Anayasa'nın 17. maddesinde güvence
altına alınan yaşam hakkının usul
boyutunun
İHLAL EDİLDİĞİNE

2014/2423

Başvuru, askerlik hizmeti sırasında ateşli
silah yaralanması sonucu meydana gelen ölüm
olayı hakkında etkili bir ceza soruşturması
yürütülmemesi nedeniyle yaşam hakkının ihlal
edildiği iddiasına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

2014/9973

Başvuru, çocuğun bazı
organlarında
maluliyetle doğması nedeniyle maddi ve manevi
varlığının korunması ve geliştirilmesi hakkının;
buna ilişkin olarak açılan tazminat davasının
reddedilmesi nedeniyle adil yargılanma hakkının
ihlali iddialarına ilişkindir.

i. Kabul Edilebilirlik Yönünden
1. Kişinin maddi ve manevi varlığını
koruma hakkının ihlal edildiğine
ilişkin iddianın
KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA
2. Adli yardım talebi hakkında karar
verilmemesi yönünden mahkemeye
erişim hakkının ihlal edildiğine ilişkin
iddianın
KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA
3. Nispi vekâlet ücretine hükmedilmiş
olması yönünden mahkemeye erişim
hakkının ihlal edildiğine ilişkin
iddianın

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA
4. Karar düzeltme para cezası
yönünden mahkemeye erişim hakkının
ihlal edildiğine ilişkin iddianın
KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA
5. Yargılamanın makul sürede
sonuçlanmaması nedeniyle adil
yargılanma hakkının ihlal edildiğine
ilişkin iddianın
KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA
ii. Esas Yönünden
Anayasa'nın 17. maddesinin birinci
fıkrasında güvenace altına alınan
kişinin maddi ve manevi varlığını
koruma hakkının
İHLAL EDİLMEDİĞİNE

9.

10.

11.

12.

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.

DÜŞMESİNE

2014/8715

Başvuru, psikolojk taciz (Mobbing) nedeniyle
kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve
geliştirme hakkının ihlal edildiği iddiasına
ilişkindir.

i. Kabul Edilebilirlik Yönünden
Kişinin maddi ve manevi varlığını
koruma ve geliştirme hakkının ihlal
edildiğine ilişkin iddianın
KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA
ii. Esas Yönünden
Anayasa'nın 17. maddesinde güvence
altına kişinin maddi ve manevi
varlığını koruma ve geliştirme
hakkının İHLAL EDİLMEDİĞİNE

2014/15571

Başvuru, elektronik haberleşme ile ilgili
trafik verilerinin herhangi bir mahkeme kararı
bulunmaksızın
Telekomünikasyon
İletişim
Başkanlığı tarafından elde edilmesini, tutulmasını
ve kullanılmasını öngören yasal düzenlemeler
nedeniyle özel hayatın gizliliği hakkının;
haberleşme hürriyetinin ve etkili başvuru hakkının
ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

DÜŞMESİNE

2014/621

Başvuru, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
ile cezalandırılan başvurucunun kendisini ziyarete
gelen
aile
fertleriyle
toplu
şekilde
görüştürülmemesi nedeniyle aile hayatına saygı
hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

DÜŞMESİNE

2014/5841

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

2014/9017

Başvuru, vazife malullüğü aylığı bağlanması
istemiyle yapılan idari başvurunun reddi üzerine
açılan davada bilirkişi incelemesi yaptırılmaması
ve bu suretle idarenin kabulüne üstünlük tanınması
nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği
iddiasına ilişkindir.

i. Kabul Edilebilirlik Yönünden
Adil yargılanma hakkı kapsamındaki
silahların eşitliği ilkesinin ihlal
edildiğine ilişkin iddianın
KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA
ii. Esas Yönünden
Anayasa’nın 36. maddesinde güvence
altına alınan adil yargılanma hakkı
kapsamındaki silahların eşitliği
ilkesinin
İHLAL EDİLDİĞİNE

2015/7352

Başvuru, milletvekili adayı olmak için istifa
eden hâkimin mesleğe tekrar kabul edilmemesi
nedeniyle seçilme hakkının ihlal edildiği iddiasına
ilişkindir.

ERTELEME

2015/12939

Başvuru, ulusal ölçekte yayın yapan bir
gazetede
yayımlanan
röportaj
nedeniyle
başvurucunun kişilik haklarının zedelendiği
iddiasına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

2015/10131

Başvuru; mahkûmiyetten sonra ortaya çıkan
yeni bir delil bulunmasına karşın yargılamanın
yenilenmesi talebinin reddedilmesi nedeniyle adil
yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına
ilişkindir.

2015/2909

Başvuru, idari yargıda görülen uyuşmazlıkta
müdahilin temyiz talebinin asıl taraf olmaksızın
kanun yollarına başvuramayacağı gerekçesiyle
incelenmeksizin
reddedilmesi
nedeniyle
mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddiasına
ilişkindir.

2014/19037

Başvuru, makul sürede yargılanma hakkının
ihlal edildiği şikâyetiyle İnsan Hakları Tazminat
Komisyonuna yapılan başvuruda ihlal tespit
edildiği hâlde tazminata hükmedilmemesi ve bu
husustaki karara karşı görevli yargı merciine
yapılan itirazın reddedilmesi nedeniyle adil
yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına
ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

2014/2303

Başvuru, idari para cezası verilmesine ilişkin
işlem tesis edilirken savunma alınmaması ve
işlemin iptali istemiyle açılan davada hukuka
aykırı karar verilmesi nedenleriyle adil yargılanma
hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

GENEL KURULA SEVK

GENEL KURULA SEVK

20.

21.

22.

2014/18598

Başvuru, kat irtifakının sona erdirilmesine
ilişkin davada gerekçesiz karar verilmesi ile
yargılamanın makul sürede tamamlanmaması
nedenleriyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği
iddiasına ilişkindir.

i. Kabul Edilebilirlik Yönünden
1) Gerekçeli karar hakkının ihlal
edildiğine ilişkin iddianın
KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA
2) Makul sürede yargılanma hakkının
ihlal edildiğine ilişkin iddianın
KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA
ii. Esas Yönünden
Anayasa’nın 36. maddesinde güvence
altına alınan makul sürede yargılanma
hakkının
İHLAL EDİLDİĞİNE

2014/14784

Başvuru, yasal dayanağı bulunmayan
yönetmelik hükmüne dayalı olarak ve şartları da
gerçekleşemediği
hâlde
disiplin
cezası
verilmesinin suçların ve cezaların kanuniliği ilkesi
ile adil yargılanma hakkını ihlal ettiği iddialarına
ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

2016/65273

Başvuru, kapatılmasına karar verilmeden
önce vakıf üniversitesi aleyhine açılan işçilik
alacaklarının tahsili istemli davanın dava şartı
yokluğundan kesin olarak reddedilmesi nedeniyle
mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddiasına
ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

