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İKİNCİ BÖLÜM
S. No

B. No

1.

2013/7239

2.

2013/7929

3.

2013/7947

4.

2013/2947

5.

2013/4188

6.

2013/5973

7.

8.

Başvuru Konusu
Başvuru, tutukluluğun makul süreyi aşması ve ceza
infaz kurumundan nakil talebinin kabul edilmemesi
nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliğinin ihlal edildiği
iddiası hakkındadır.
Başvuru,
yakalandıktan
sonra
yakalama
nedenlerinin bildirilmemesi,
gerekçesiz kararlarla
devam ettirilen tutukluluğun makul süreyi aşması,
kısıtlama kararı nedeniyle delillere erişememe,
nedeniyle Anayasa’nın 19. ve 36. maddelerinin ihlâl
edildiği iddiaları hakkındadır.
Başvuru, tahliye talepleri ve tutukluluğa yönelik
itirazların
matbu
gerekçelerle
reddedilmesi,
tutukluluğun makul süreyi aşması; mahkemece,
Yargıtay bozma ilâmı tebliğ edilmeden ve duruşma
yapılmaksızın görevsizlik kararı verilerek kanuni
haklarının kullanılmasının engellenmesi nedenleriyle
kişi hürriyeti ve güvenliği ile adil yargılanma
haklarının ihlâl edildiği iddiaları hakkındadır.
Başvuru, başvurucunun kuvvetli suç şüphesi
olmadan siyasi parti faaliyetleri nedeniyle tutuklandığı,
somut gerekçelere dayanılmadan tutukluluğun
devamına karar verildiği ve görevsizlik itirazının
incelenmemesi nedeniyle kişi özgürlüğü ve güvenliği
ile adil yargılanma haklarının ihlal edildiği iddiası
hakkındadır.
Başvuru, tutukluluğun makul süreyi aşması, hukuka
aykırı olarak elde edilen delillerin yargılamada
kullanılması,
usulsüz olarak iletişimin tespiti
yapılması
neden Anayasa’nın 19., 20. ve 36.
maddelerinin ihlal edildiği iddiaları hakkındadır.
Başvuru, tutukluluğun makul süreyi aşması, hukuka
aykırı delillerin yargılamada kullanılması, usulsüz
olarak iletişimin tespiti yapılması,
nedeniyle
Anayasa’nın 19., 20. ve 36. maddelerinin ihlal edildiği
iddiaları hakkındadır.

2013/5423

Başvuru, başvurucuların gözaltına alınmalarıyla
başlayıp tutuklanma ve ceza infaz kurumuna
getirilmeleri sürecinde devam eden işkence ve kötü
muamele iddiaları hakkındadır.

2013/7349

Başvuru, tutuklama ve tutuklamanın devamına
ilişkin kararlarda matbu gerekçelere yer verilmesi,
kanuni gözaltı süresinin aşılması, gözaltına alınırken
yasal hakların hatırlatılmaması nedenleriyle özgürlük
ve güvenlik hakkının; yargılamanın makul sürede
sonuçlandırılmaması, yargılamanın sonucunun adil
olmaması, dosyaya erişim kısıtlandığından savunma
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hakkının kullanılamaması nedenleriyle adil yargılanma
hakkının; protesto eyleminden ötürü terör örgütü
üyeliğinden mahkûm olunması ve örgüt propagandası
yapma suçundan açılan davada ise kovuşturmanın
ertelenmesi kararı verilmesi nedenleriyle ifade
özgürlüğünün; etnik kökenden dolayı ayrımcılığa
maruz kalınması nedeniyle kanun önünde eşitlik
ilkesinin ihlal edildiği iddiaları hakkındadır.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Başvuru, İdare Mahkemesi kararını yerine
getirmeyen kamu görevlileri hakkında soruşturma izni
verilmemesinin adil yargılanma hakkını ihlal ettiği
iddiası hakkındadır.

KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

2013/5727

Başvuru, iddianamenin ve iddianamenin kabul
kararının tebliğ edilmemesi, ana dilde savunma
yapma talebinin reddedilmesi nedenleriyle adil
yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

2013/2687

Başvuru, İzmir 3. İdare Mahkemesinde açılan
davada taraf mevkiinden çıkarılması nedeniyle
mülkiyet ve adil yargılanma haklarının ihlal edildiği
iddiası hakkındadır.

KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

2013/1766

Başvuru, maddi ve manevi tazminat istemiyle
açılan davanın Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
(AYİM) tarafından kısmen reddedilmesi nedeniyle adil
yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiası hakkındadır.

Kısmen kabul edilebilir
olduğuna,
Adil yargılanma
hakkının İHLAL
EDİLDİĞİNE

2013/5961

Başvuru, Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK)
yaşlılık aylığı bağlanması işleminde, sigortalı
çalışmaya başlandıktan sonra yapılmış yaş tashihine
ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararının dikkate
alınmaması ve 18 yaşından önce sigortalı çalışılan
sürelerin, sigortalılık süresinin hesabına dâhil
edilmemesi üzerine emeklilik hakkının tespiti için
açılan davanın reddine karar verilmesi nedeniyle adil
yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiası hakkındadır.

Kısmen kabul edilebilir
olduğuna,
Adil yargılanma
hakkının İHLAL
EDİLMEDİĞİNE

2013/3845

Lojman
ihtiyacı
nedeniyle
kamulaştırılan
taşınmazların önceki sahiplerine bedel iade teklifi
yapılıp
onayları
alınmadan
özel
mülkiyete
dönüştürülerek amaç dışı kullanımla yüksek kazanç
elde edilmesi nedeniyle mülkiyet ve adil yargılanma
haklarının ihlal edildiği iddiaları hakkındadır.

KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

Başvuru, yargılamanın uzun sürmesi ve Mahkeme
kararının uygulanmaması nedenleriyle, mülkiyet ve
adil yargılanma haklarının ihlal edildiği iddiaları
hakkındadır.

Kısmen kabul edilebilir
olduğuna,
Makul sürede
yargılanma hakkının
İHLAL EDİLDİĞİNE

2013/6686

2013/9568

16.

2014/6053

Başvuru, kamulaştırmasız el atma nedeniyle açılan
taşınmaz bedelinin ödenmesi davasında lehe
hükmedilen nispi vekâlet ücretinin temyiz aşamasında
maktu olarak değiştirilmesi nedeniyle Anayasa’nın 2.,
35., 36. ve 55. maddelerinde tanımlanan hakların ihlal
edildiği iddiası hakkındadır.

2013/6163

Başvuru, kasten öldürme suçu işlendiği iddiasıyla
olduğuna,
açılan ceza davasının ve haksız tutuklama nedeniyle
Makul sürede yargılanma
açılan
tazminat
davasının
makul
sürede
hakkının İHLAL
sonuçlanmadığı ve haksız tutuklama nedeniyle
tazminat davasında hatalı değerlendirmeler yapıldığı
EDİLDİĞİNE,
bu nedenlerle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği Adil yargılanma hakkının
iddialarına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA
Kısmen kabul edilebilir

17.

İHLAL EDİLDİĞİNE

18.

19.

20.

21.

2013/5860

Başvuru, ölümle sonuçlanan olaya ilişkin tazminat
davasının kusursuz sorumluluk ilkesi göz ardı edilerek
ve gerekçeden yoksun bir şekilde reddedilmesi
nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiği iddiaları
hakkındadır.

KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

2013/4211

Başvuru, 1998 yılında askerde meydana gelen ölüm
olayına ilişkin etkili soruşturma yapılmaması nedeniyle
Anayasa’nın 17., 36., 40. ve 125. maddelerinde
güvence altına alınan hakların ihlal edildiği iddiası
hakkındadır.

KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

2014/8843

Başvuru, siyasi partilerin devlet yardımından
yararlanmaları için milletvekili genel seçimlerinde %3
oy alma şartının aranmasının seçim hakkını ihlal ettiği
iddiaları hakkındadır.

Genel Kurula sevk

2013/3828

Başvuru, ceza infaz kurumunda hükümlü olarak
bulunan başvurucunun, bir gazetenin genel yayın Haberleşme hürriyetinin
yönetmenine faks yoluyla göndermek istediğini
İHLAL EDİLDİĞİNE
mektubunun gönderilmemesi nedeniyle, haberleşme ve
ifade özgürlüğünün ihlal edildiği iddiaları hakkındadır.

