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Başvuru Konusu

Sonuç

Başvuru, sınır dışı etme işlemi ve bu işleme karşı
başvurulan yargısal süreçler kapsamında verilen
kararlar nedeniyle Anayasa’nın 17., 19., 20. ve 36.
maddelerinin ihlal edildiği iddiaları hakkındadır.

ERTELEME

Başvuru, ölüm olayının etkin ve makul bir hızla,
ayrıca
etkili
katılım
da
sağlanarak
soruşturulmaması nedeniyle yaşam hakkının ihlal
edildiği iddiaları hakkındadır.
Başvuru, dağcılık kampında meydana gelen ölüm
olayının etkili bir şekilde soruşturulmaması
suretiyle
yaşam
hakkının
ihlal
edildiği
hakkındadır.
Başvuru, gönderilen bir mektubun ceza infaz
kurumunca verilmeyerek alıkonulmasına karar
verilmesi nedeniyle haberleşme hakkı ile derece
mahkemelerinin başvurucunun talebini reddetmesi
nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal
edildiğine; derece mahkemelerinin benzer
konularda hep aynı şekilde talepleri reddetmesi
nedeniyle
etkili
bir
başvuru
yolunun
bulunmadığına ilişkindir.

Yaşam hakkının usul
yükümlülüğünün
İHLAL EDİLDİĞİNE
KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

Kısmen kabul
edilebilir olduğuna,
Haberleşme
hürriyetinin İHLAL
EDİLDİĞİNE

Başvuru, aile konutundan tahliye işleminden
kaynaklanan zararın tazmini için açılan davanın
reddi nedeniyle konut dokunulmazlığı ve adil
yargılanma haklarının ihlal edildiği iddiaları
hakkındadır.

KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

2013/2351

Başvuru, ceza infaz kurumunda hükümlü olarak
bulunan başvurucunun, İnsan Hakları Derneği
(İHD) Genel Merkezine göndermek istediği
mektuba el konulması işlemi nedeniyle,
haberleşme ve ifade özgürlüklerinin, ayrımcılık
yasağı, adil yargılanma ve etkili başvuru
haklarının ihlal edildiği iddiaları hakkındadır.

Haberleşme
hürriyetinin İHLAL
EDİLDİĞİNE

2013/6129

Başvuru, başvurucunun öğretim görevlisi olarak
çalıştığı fakültenin yönetim kurulu üyesi olan
başka bir öğretim görevlisi tarafından kendisini
mağdur etmeye ve görevini kaybetmesini
sağlamaya yönelik hukuk dışı birtakım eylemlere

KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA
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maruz kaldığı iddiasıyla yaptığı suç duyurusu
üzerine verilen men-i muhakeme kararı nedeniyle
Anayasa’nın 17. ve 36. maddelerinde güvence
altına alınan haklarının ihlal edildiği iddiaları
hakkındadır.
Başvurucular, uzun bir süredir tutuklu olarak
yargılandıklarını ve tutukluluğunun devamına
Kısmen kabul
ilişkin verilen kararların gerekçesiz olduğunu,
edilebilir olduğuna,
yargılamanın makul sürede sonuçlanmadığını
Makul sürede yargılanma
belirterek, Anayasa’nın 19. ve 36. maddelerinde
hakkının İHLAL
tanımlanan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile
EDİLDİĞİNE
adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini iddia
etmişlerdir.
Başvuru, tutukluluğun kanunda öngörülen azami
süreyi aşması, tutuklama ve tutukluluğun
KABUL EDİLEMEZ
devamına ilişkin kararların yeterli gerekçeden
yoksun olması nedenleriyle kişi özgürlüğü ve
OLDUĞUNA
güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkindir.
Başvuru, kamulaştırılan taşınmazın bedelinin
komşu parsel için başka bir davada belirlenen
miktardan daha düşük olması ve dava tarihi ile
karar tarihi arasında geçen süre için faiz
ödenmemesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal
edildiği iddiasına ilişkindir.

Kısmen kabul
edilebilir olduğuna,
Mülkiyet hakkının
İHLAL EDİLDİĞİNE

Başvuru, askeri okuldan başarısızlık nedeniyle
ilişiğinin kesilmesi sonucu ödemek zorunda
kalınan öğrenim giderlerinden bir kısmının 6000
sayılı Kanun’a göre geri alınması için açılan
davada güncelleme yapılmadan ödemeye karar
verilmesi nedeniyle mülkiyet ve adil yargılanma
hakları ile eşitlik ilkesinin ihlal edildiği iddialarına
ilişkindir

Mülkiyet hakkının
İHLAL EDİLDİĞİNE

Başvuru, bir internet gazetesinde yayınlanan bir
yazının mahkeme kararı ile internetten
kaldırılmasının basın özgürlüğünü ihlal ettiği
iddiaları hakkındadır.

Genel Kurula sevk

Başvuru, mahalli düzeyde yayın yapan Yeni
Zonguldak Gazetesinde (Gazete) çıkan köşe
yazısına (basın açıklamalarına) karşı cevap ve
düzeltme (tekzip) talebinin reddedilmesi nedeniyle
itibarın korunması hakkının ihlal edildiği iddiaları
hakkındadır.
Başvuru, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
tarafından bağlanan maluliyet aylığının kesilmesi
ve ödenen aylıkların tahsili ile yargılamanın
makul sürede sonuçlanmaması nedeniyle sosyal
güvenlik, mülkiyet ve adil yargılanma haklarının
ihlal edildiği iddiaları hakkındadır.
Başvuru, Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Tazminat
Komisyonu
Başkanlığı
tarafından
verilen
tazminatın düşük olması ve yargılama giderleri ile

KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

Mülkiyet ve makul
sürede yargılanma
haklarının İHLAL
EDİLDİĞİNE
KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

vekâlet ücretine hükmedilmemesi nedenleriyle
mülkiyet ve adil yargılanma haklarının ihlal
edildiği iddiaları hakkındadır.
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2013/3779

2014/13399

2013/3389

2013/2126

2013/7915

Başvurucu, rehabilitasyon merkezlerine devam eden
öğrencilerin naklinde kullandıkları araca, yolcu
taşımacılığında kullanıldığı ve yetki belgesi
bulundurulmadığı gerekçesiyle idari para cezası
uygulanmasının;
yapmış
olduğu
itirazın
da
Mahkemece reddedilmesinin anayasal haklarını ihlal
ettiğini ileri sürmüştür.

Başvuru, savunma için yeterli süre verilmemesi,
yargılamada hukuka aykırı deliller kullanılması,
delillerin
eksik
toplanması
ve
hatalı
değerlendirilmesi ile delil toplatma taleplerinin
gerekçesiz biçimde reddedilmesi nedenleriyle adil
yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiası
hakkındadır.
kurumlar
tarafından
Başvuru, farklı
gerçekleştirilen ihalelerle ilgili Kamu İhale
Kurumuna (KİK) yapılan itirazen şikâyet
başvurularında alınan başvuru bedellerinin, lehe
karar verilmesine rağmen şikâyet edene iade
edilmemesi nedeniyle mülkiyet, adil yargılanma
ve etkili başvuru haklarının ihlal edildiği iddiaları
hakkındadır.
Başvuru, Komiser Yardımcılığı Kursu Yazılı
Sınavında başarısız sayılma işlemine karşı açılan
davanın reddedilmesi nedeniyle Anayasa'nın 10.
maddesinde güvence altına alınan eşitlik ilkesi ile
36. maddesinde düzenlenen adil yargılanma
hakkının ihlal edildiği hakkındadır.
Başvuru, işçi statüsünde çalışılan kamu
kurumunda fiili hizmet süresi zammından
yararlandırılmaması ve bu konuda açılan davanın
reddedilmesi nedeniyle hak arama hürriyetinin,
zorla çalıştırılma yasağının, eşitlik ilkesinin,
mülkiyet ve etkili başvuru haklarının ihlal edildiği
iddialarına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

