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İKİNCİ BÖLÜM
S. No

1.

2.

3.

4.

5.
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7.

B. No

Başvuru Konusu

Sonuç

2013/1778

Başvuru, başvurucunun sanık durumunda bulunduğu
ceza yargılamasında cezai ehliyetinin tespiti amacıyla Adli
Tıp Kurumuna (ATK) sevki yönünde verilen ara karar
nedeniyle maddi ve manevi varlığın korunması ve
geliştirilmesi hakkı ile kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının
ihlali iddialarına ilişkindir.

DÜŞMESİNE

2013/2335

Başvuru, tutuklu olduğu sırada başvurucuya ağabeyinin
cenaze törenine katılması için izin verilmemesi nedeniyle
özel ve aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiği iddiası
hakkındadır.

2013/9461

Başvuru, kolluk tarafından atılan gaz fişeğiyle evin
balkonunda bulunan çocuğun başından vurularak ölümüne
sebebiyet verilmesi ve sorumlular hakkında soruşturma izni
verilmemesi nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiği
iddiaları hakkındandır.

2013/5545

Başvuru, Kocaeli (2) No.lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz
Kurumu (Ceza İnfaz Kurumu) mahkûm kabul bölümünde,
kurum personeli tarafından çıplak kalacak şekilde soyulmak
ve üç gün süreyle havalandırması olmayan bir yerde
tutulmak suretiyle darp ve işkenceye maruz kalındığı, buna
ilişkin şikâyetlerin etkili bir şekilde soruşturulmadığı, ayrıca
çıplak aramanın ilgili mevzuata aykırı olarak rutin bir
uygulama halini aldığı, bu nedenlerle Anayasa’nın 17. ve 36.
maddelerinin ihlal edildiği iddiaları hakkındadır.

2013/8728

Başvuru, cezaevinde yapıldığı iddia edilen işkence ve
kötü muamele hakkındadır.

İnsan haysiyetiyle bağdaşmayan
muamele yasağının İHLAL
EDİLMEDİĞİNE

2013/6239

Başvuru, taşınmaz hissesinin kamulaştırılarak idare
adına tescil edilmesinin ardından açılan tapu iptali ve tescil
davasında terditli talepler bulunmasına karşın, Mahkemenin
asıl talep hakkında bir değerlendirme yapmadan ikinci talep
hakkında
hüküm
kurması,
asıl
talebe
ilişkin
değerlendirmenin karar düzeltme aşamasında yapılması
nedenleriyle adil yargılanma ve mülkiyet haklarının ihlal
edildiği iddiasına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

2013/6405

Başvuru, tesis edilen idari para cezasının başkalarına
uygulanandan farklı ve fahiş oranda hesaplanması nedeniyle
eşitlik ilkesinin; idari para cezasının iptali için açılan
davanın reddedilmesi ve yargılamanın makul sürede
sonuçlandırılmaması nedenleriyle adil yargılanma hakkının
ihlal edildiği iddiaları hakkındadır.

Kabul edilebilir olduğuna,
Özel ve aile hayatına saygı
hakkının İHLAL
EDİLMEDİĞİNE
Kısmen kabul edilebilir olduğuna,
Yaşam hakkının usul yönünden
İHLAL EDİLDİĞİNE

Kısmen kabul edilebilir olduğuna,
İnsan haysiyetiyle bağdaşmayan
muamele yasağının usul yönünden
İHLAL EDİLDİĞİNE

Kısmen kabul edilebilir olduğuna,
Makul sürede yargılanma hakkının
İHLAL EDİLDİĞİNE

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

2013/3552

Başvuru, örgüt evinde ele geçirildiği iddia olunan dijital
verilerin hükme esas alınmasının, mahkûmiyet kararının
kollukta verilen ifadelere dayandırılmasının, zamanaşımı
süresi dolmasına rağmen düşme kararı verilmemesinin ve
yargılamanın makul sürede sonuçlandırılmamasının adil
yargılanma hakkını ihlal ettiği iddiaları hakkındadır.

2013/9619

Başvuru, haksız olarak tutuklanması nedeniyle kişi
hürriyeti ve güvenliği hakkının; yargılamanın sonucunun
adil olmaması, beyanının müdafi huzurunda alınmaması,
tanıklarının dinlenilmemesi nedenleriyle adil yargılanma
hakkının ihlal edildiği iddiaları hakkındadır.

KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

2013/6807

Başvuru, ceza davasında delilerin değerlendirilmesinde
ve kuralların yorumlanmasında hata yapılmasının ve infazın
ertelenmesi ile kefalet bedelinin iadesi taleplerinin
reddedilmesinin adil yargılanma hakkını ihlal ettiği iddiası
hakkındadır.

KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

2013/4554

Başvuru, yürütmekte olduğu cumhuriyet savcılığı
göreviyle ilgili olarak hakkında Adalet Bakanlığı tarafından
hazırlanan soruşturma dosyasının disiplin yönünden
gereğinin takdiri için Hâkimler ve Savcılar Yüksek
Kurulu'na sunulmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan
davada verilen karar ve yargılamanın makul sürede
sonuçlandırılmaması nedeniyle Anayasa'nın 36. maddesinde
güvence altına alınan adil yargılanma hakkının ihlal edildiği
iddiası hakkındadır.

KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

2013/8840

Başvuru, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin
Önlenmesine Dair Kanun kapsamında verilen tedbir
kararının hatalı değerlendirmeye dayalı ve haksız olması, bu
karara yönelik itirazın gerekçesiz biçimde reddedilmesi
nedenleriyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiaları
hakkındadır.

KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

2013/5814

Başvurular, terör örgütü üyeleri tarafından yola döşenen
mayına çarpması neticesinde kardeşleri öldüğü halde bu
durumları göz önüne alınmaksızın, 17/7/2004 tarihli ve 5233
sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların
Karşılanması Hakkında Kanun kapsamında yapılan
başvuruların reddedilmesi nedeniyle hakkaniyete uygun
yargılanma haklarının, mülkiyet haklarının; ret işlemlerine
karşı açılan davalara ilişkin yargılama işlemlerinin adil
olmaması, makul sürede sonuçlandırılmaması nedenleriyle
adil yargılanma haklarının ihlal edildiği iddiaları
hakkındadır.

2013/5809

Başvurular, terör örgütü üyeleri tarafından S.Ç., M.M.Ç.
ve H. Ç.’e zarar verildiği halde bu durumları göz önüne
alınmaksızın, 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve
Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması
Hakkında Kanun kapsamında yapılan başvuruların
reddedilmesi nedeniyle hakkaniyete uygun yargılanma ve
mülkiyet haklarının; ret işlemlerine karşı açılan davalara
ilişkin yargılama işlemlerinin adil olmaması, makul sürede
sonuçlandırılmaması nedenleriyle adil yargılanma haklarının
ihlal edildiği iddiaları hakkındadır.

Kısmen kabul edilebilir olduğuna,
Makul sürede yargılanma hakkının
İHLAL EDİLDİĞİNE

Kısmen kabul edilebilir olduğuna,
Adil yargılanma hakkının İHLAL
EDİLDİĞİNE

Kısmen kabul edilebilir olduğuna,
Adil yargılanma hakkının İHLAL
EDİLDİĞİNE

15.

16.

17.

18.

19.

2013/4894

Başvurular, terör örgütü üyeleri tarafından hısımlarına
zarar verildiği halde bu durumları göz önüne alınmaksızın
17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle
Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında
Kanun kapsamında yapılan başvuruların reddedilmesi
nedeniyle hakkaniyete uygun yargılanma haklarının,
mülkiyet haklarının; ret işlemlerine karşı açılan davalara
ilişkin yargılama işlemlerinin adil olmaması, makul sürede
sonuçlandırılmaması nedenleriyle adil yargılanma haklarının
ihlal edildiği iddiaları hakkındadır.

2013/7939

Başvuru, terör olaylarından dolayı köyü terke mecbur
kalınması nedeniyle 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör
ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması
Hakkında Kanun kapsamında yapılan başvurunun kısmen
kabul edilmesi ve idare ile sulhname imzalanması akabinde
başvurunun kabul edilmeyen kısmı için açılmış olan davanın
reddedilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının; ret işlemlerine
karşı açılan davalara ilişkin yargılama işlemlerinin adil
olmaması ve makul sürede sonuçlandırılmaması, Danıştay
Onuncu Dairesi içtihadına aykırı karar verilmesi
nedenleriyle adil yargılanma hakkının; açılmış olan iptal ve
tam yargı davasının reddedilmesi sonucu ayrımcılığa maruz
bırakılması nedeniyle eşitlik ilkesinin; terör olayları
sebebiyle köyü terke mecbur kalınması nedeniyle özel
hayatın gizliliği ilkesinin ihlal edildiği iddiaları hakkındadır.

2014/3928

Başvuru, terör olaylarından dolayı köyü terke mecbur
kalınması nedeniyle 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör
ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması
Hakkında Kanun kapsamında yapılan başvurunun kısmen
kabul edilmesi ve idare ile sulhname imzalanması akabinde
başvurunun kabul edilmeyen kısmı için açılmış olan davanın
reddedilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının; ret işlemlerine
karşı açılan davalara ilişkin yargılama işlemlerinin makul
sürede sonuçlandırılmaması, Danıştay Onuncu ve Onbeşinci
Daireleri arasındaki içtihat farklılığı bulunması nedenleriyle
adil yargılanma hakkının; terör olayları sebebiyle köyü terke
mecbur kalınması nedeniyle kişi dokunulmazlığı, maddi ve
manevi varlığı geliştirme hakkının, kişi özgürlüğü ve
güvenliği hakkının, yerleşme ve seyahat hürriyetinin ihlal
edildiği iddiaları hakkındadır.

2013/5815

Başvurular, terör örgütü üyeleri tarafından Yasin İlgin
ve Ekrem Yıldız’ın kaçırılması ve yedi gün sonunda serbest
bırakılması olayı göz önüne alınmaksızın 17/7/2004 tarihli
ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan
Zararların Karşılanması Hakkında Kanun kapsamında
yapılan başvuruların reddedilmesi nedeniyle hakkaniyete
uygun yargılanma haklarının, mülkiyet haklarının; ret
işlemlerine karşı açılan davalara ilişkin yargılama
işlemlerinin
adil
olmaması,
makul
sürede
sonuçlandırılmaması nedenleriyle adil yargılanma haklarının
ihlal edildiği iddiaları hakkındadır.

2013/3156

Başvuru, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel
Kanunu'na eklenen geçici 32. madde kapsamında yapılan
başvurunun reddi üzerine açılan davada adil yargılanma
hakkı ile etkili bir mercie başvurma hakkının, masumiyet
karinesinin ve ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiaları
hakkındadır.

Kısmen kabul edilebilir olduğuna,
Adil yargılanma hakkının İHLAL
EDİLDİĞİNE

KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

Kısmen kabul edilebilir olduğuna,
Makul sürede yargılanma hakkının
İHLAL EDİLDİĞİNE

Kısmen kabul edilebilir olduğuna,
Adil yargılanma hakkının İHLAL
EDİLDİĞİNE

Kısmen kabul edilebilir olduğuna,
Adil yargılanma hakkının İHLAL
EDİLDİĞİNE

20.

21.

22.

23.

2013/6771

Başvuru, raporlu olmasına rağmen, iş bırakma eylemine
katıldığı gerekçesiyle işten çıkartılmasına karşı açtığı
davanın, haksız ve benzer davalarda verilen onama
kararlarıyla
çelişir
biçimde
Yargıtay
tarafından
reddedilmesinin ve gerçekleşen basın açıklamasının yasa
dışı eylem olarak nitelendirilmesinin Anayasa’nın 10., 36.
ve 49. maddelerinde düzenlenen kanun önünde eşitlik ile
adil yargılanma ve çalışma haklarına aykırılık oluşturduğuna
ilişkindir. Başvurucu varlığını iddia ettiği ihlallere
dayanarak, tazminat ödenmesine karar verilmesini ve
yargılama giderlerine hükmedilmesini talep etmiştir.

DÜŞMESİNE

2013/7943

Başvuru, savunma hazırlamak için müdafi tarafından
verilmek istenen iki adet klasöre Kocaeli 2 No.lu F Tipi
Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu Eğitim Kurulu
(Eğitim Kurulu) tarafından el konulması ve buna ilişkin
şikâyet ve itiraz başvurularının reddi nedeniyle Anayasa’nın
36., 40. ve 141. maddelerinin ihlal edildiği iddiaları
hakkındadır.

KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

2013/9139

Başvuru, yargılama sürecinde taleplerinin dikkate
alınmaması, kanuni tutukluluk süresinin aşılması ve
Kısmen kabul edilebilir olduğuna,
tutukluluğun makul süreyi aşması nedenleriyle Anayasa’nın
19. maddesinde düzenlenen kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı Kişi hürriyeti ve güvenliğinin İHLAL
ile 36. maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkının
EDİLDİĞİNE
ihlal edildiği iddiaları hakkındadır.

2013/750

Başvuru, Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz
Kurumunun aldığı kararlar ve fiili uygulamalarıyla uzaktan
eğitim yoluyla takip edilen yükseköğrenim için gerekli
bilgisayar
kullanımının
ve
kaynaklara
ulaşımın
kısıtlanmasının, açlık grevi yapılması nedeni ile spor ve
sohbet hakkının sınırlanmasının ve bu şikâyetlerin usul
hükümleri gözetilmeksizin İnfaz Hâkimliği tarafından
reddedilmesinin eğitim hakkı, adil yargılanma hakkı, etkili
başvuru hakkı ve ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddiaları
hakkındadır.

KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

