25/1/2015
21 Ocak 2016 Perşembe Günü Saat 09:30'da Yapılan
Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları
İKİNCİ BÖLÜM
S. No

1.

B. No

2013/2552

2.

2013/5330

3.

2013/7617

4.

2013/2803

5.

2013/7208

Başvuru Konusu
Başvuru, “Cevizlik Regülatörü ve Hidroelektrik
Santralleri Projesi” kapsamında Rize ili Kalkandere
ilçesi Soğuksu köyü sınırları içerisinde, Orman Genel
Müdürlüğünün verdiği ek karar üzerine inşa edilen
şalt
sahası
hakkında
ayrıca
çevresel
etki
değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararı alınmaması ve
bu hususta açılan davanın reddedilmesi nedeniyle
maddi ve manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi
hakkı ile konut dokunulmazlığı hakkının ihlali
iddiasına ilişkindir.
Başvuru, kolluk görevlileri tarafından kötü
muameleye maruz kalındığı iddiasının etkili
soruşturulmaması nedeniyle, insan haysiyeti ile
bağdaşmayan muamele yasağı ile adil yargılanma ve
etkili başvuru haklarının ihlal iddiaları hakkındadır.
Başvuru, başvurucunun kaçakçılık suçundan
yakalandığı sırada işkence ve kötü muamele iddiaları
ile ilgili olarak verilen kovuşturmaya yer olmadığına
dair kararın Anayasa’nın 17., 36. ve 40. maddelerinde
güvence altına alınan işkence ve kötü muamele
yasağı, adil yargılanma hakkı ve etkili başvuru
hakkını ihlal ettiği iddialarına ilişkindir.
Başvuru,
Antalya
Devlet
Hastanesinde
gerçekleştirilen doğum neticesinde anne karnındaki
çocuğun ölü olarak doğurtulması ve kusuruyla bu
duruma sebebiyet verdiği iddia edilen doktor
hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından
etkili bir soruşturma yapılmaksızın kovuşturmaya yer
olmadığına karar verilmesi nedenleriyle, Anayasa’nın
17. maddesinde tanımlanan yaşam hakkının ve 36.
maddesinde tanımlanan adil yargılanma hakkının
ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.
Başvuru, başvurucunun kardeşinin askerlik
hizmetini yerine getirdiği dönemde ateşli silah
yaralanması sonucu hayatını kaybettiği olaya ilişkin
etkili bir soruşturma yapılmaması ve müteveffanın
vücut bütünlüğünün korunması konusunda gerekli
tedbirlerin alınmaması nedeniyle yaşam hakkı ile adil
yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına
ilişkindir.
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Başvuru, ulusal yayın yapan Anadoluda Vakit
gazetesinde yayımlanan bir köşe yazısında kullanılan
ifadelerin başvurucunun kişilik haklarını zedelediği
iddiaları hakkındadır.
Başvuru, soruşturma kapsamında kopyalanan
avukatlık bürosundaki bilgisayarında müvekkillerine
ait mesleki dokümanlar bulunmasına rağmen
bilgisayarın kopyasının kendisine iade edilmemesi,
isnat edilen fiilin avukatlık mesleğiyle ilgili olmasına
rağmen kanundaki özel soruşturma usullerine
uyulmaması, özel yetkili mahkeme tarafından yapılan
yargılamanın adil olmaması, dosyayla ilgili olmayan
belgelerin
çıkarılması
talebinin
reddedilmesi,
gözaltına alındıktan sonra müdafiiyle görüşmesinin
24 saat süreyle engellenmesi, suçlamaya esas alınan
ses kaydının orijinalinin dinlenilmesi talebinin
mahkemece
reddedilmesi,
kısıtlama
kararı
bulunduğu için suçlanmasına dayanak belgelere
erişememesi ve kendisine yeterli savuma imkânı
tanınmaması, tutuklamanın hukuki olmaması,
tutukluluğun makul süreyi aşması, tutukluluğun
devamı kararlarına yönelik itirazlarının duruşma
yapılmadan incelenmesi, yasak delil niteliğinde olan
müvekkili ile arasındaki görüşmeye ilişkin ses
kaydına dayanılarak tutuklanması nedenleriyle
Anayasa’nın 10., 19., 20., 21. 36., 38. ve 40.
maddelerinde düzenlenen haklarının ihlal edildiği
iddialarına ilişkindir.
Başvuru, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (C) fıkrası
(4/C) kapsamında çalışan sağlık personelinin döner
sermaye ek ödemesinden yararlandırılmaması
nedeniyle mülkiyet hakkının ve eşitlik ilkesinin ihlal
edildiği iddiaları hakkındadır.
Başvuru, emekliliğe esas ek gösterge rakamının
3000'den 2200'e düşürülmesine ilişkin idari işlemin
iptali istemiyle açılan davanın hukuka aykırı olarak
reddedilmesi ve yargılamanın makul sürede
sonuçlanmaması nedenleriyle, adil yargılanma ve
mülkiyet haklarının ihlal edildiği iddialarına
ilişkindir.
Başvuru, vazife malulü aylığı ödenmesi istemiyle
açılan davanın reddedilmesi nedeniyle adil
yargılanma hakkının ihlali iddiası hakkındadır.
Başvuru, düşmeyle sonuçlanan ceza davasının
sonucu itibarıyla adil olmadığı ve yargılamanın
makul sürede sonuçlanmadığı iddiaları hakkındadır.
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Başvuru, işkenceye maruz bırakılma ve buna
ilişkin etkili bir soruşturma yapılmaması nedeniyle
işkence yasağının; işkence altında alınan tanık
ifadelerinin hükme esas alınması, savunma
tanıklarının dinlenmemesi, aleyhte beyanda bulunan
tanıkların Mahkeme huzurunda sorgulanamaması ve
duruşmada dinlenen tanığın ifadesinin dikkate
alınmaması nedenleriyle adil yargılanma hakkının
ihlal edildiği iddiaları hakkındadır.
Başvuru, icra emrinin iptali talebiyle açılan
davada, karara karşı temyiz yolunun kapalı olması
nedeniyle mahkemeye erişim hakkının; şikâyet
dilekçesine cevap verme ve dosyaya delil sunma
fırsatının tanınmaması nedeniyle silahların eşitliği ve
çelişmeli yargılama ilkesinin; kararın Kanun ve
yerleşik içtihatlara aykırı olarak verilmesi nedeniyle
de adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiaları
hakkındadır.
Başvuru, iş kazasından kaynaklanan alacak
davasında, Yargıtay bozma kararı öncesi verilen
gerekçeli kararın davalıya tebliğ edilmemesi ve
bozma ilâmına karşı yapılan karar düzeltme talebinin
işleme konulmaması nedeniyle mahkemeye erişim
hakkının; yargılama sırasında ıslah dilekçesi ile
bilirkişi raporlarının tebliğ edilmemesi ve hükme esas
alınan bilirkişi raporuna itiraz etme hakkı
tanınmadan karar verilmesi nedeniyle silahların
eşitliği
ve
çelişmeli
yargılama
ilkelerinin;
Mahkemenin usul ve kanuna aykırı uygulamaları
nedeniyle tarafsız mahkemede yargılanma hakkının;
dava sonucunu etkileyecek nitelikteki iddialarının
Yargıtay kararında karşılanmaması nedeniyle
gerekçeli karar hakkının; yargılamanın uzun sürmesi
nedeniyle de makul sürede yargılanma hakkının ihlal
edildiği iddiaları hakkındadır.
Başvuru, icra emrinin iptali talebiyle yapılan
şikâyet başvurusunda İcra Hukuk Mahkemesince,
şikâyet dilekçesi karşı tarafa tebliğ edilmeden ve
dosya üzerinden karar verilmesi nedeniyle adil
yargılanma
hakkının
ihlal
edildiği
iddiası
hakkındadır.
Başvuru, icra emrinin iptali talebiyle yapılan
şikâyet başvurusunda İcra Hukuk Mahkemesince,
şikâyet dilekçesi karşı tarafa tebliğ edilmeden ve
dosya üzerinden karar verilmesi nedeniyle adil
yargılanma
hakkının
ihlal
edildiği
iddiası
hakkındadır.
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Başvurular, terör örgütü üyeleri tarafından
babaları kaçırıldığı halde bu durumları gözönüne
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 ve makul sürede sonuçlandırılmaması
nedenleriyle adil yargılanma haklarının ihlal edildiği
iddialarına ilişkindir.
Başvuru, terör örgütü üyeleri tarafından kardeşi ile
oturdukları eve saldırı yapıldığı halde bu durum göz
önüne alınmaksızın, 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı
Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların
Karşılanması Hakkında Kanun kapsamında yapılan
başvurunun reddedilmesi nedeniyle hakkaniyete
uygun yargılanma ve mülkiyet hakkının; ret
işlemlerine karşı açılan davaya ilişkin yargılama
işlemlerinin
adil
olmaması,
makul
sürede
sonuçlandırılmaması nedenleriyle adil yargılanma
hakkının ihlal edildiği iddiası hakkındadır.
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