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İKİNCİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI
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Başvuru
No

Başvuru Konusu

Sonuç

2014/10777

Başvuru, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçundan verilen
beraat kararının temyiz talebinin suçtan zarar görülmediğinden bahisle
reddedilmesinin kişinin maddi ve manevi bütünlüğünün korunması, özel
hayata saygı gösterilmesi haklarını ihlal ettiği iddialarına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

2014/10628

Başvuru, gösterilere müdahale etmekte olan kolluk kuvvetlerinin attığı
gaz kapsülünün gözüne isabet etmesi üzerine sol gözü işlevini sürekli olarak
kaybeden başvurucunun Vali ve İl Emniyet Müdürü hakkında yaptığı
şikâyetin işleme konulmamasının insan haysiyeti ile bağdaşmayan
muamele yasağı ile toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkını ihlal
ettiği iddialarına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

2014/19527

Başvuru, epilepsi hastası olan başvurucunun hapis cezasının infazına
ara verilmesi talebinin reddedilmesi nedeniyle işkence ve kötü muamele
yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

2015/9756

Başvuru, kuvvetli suç şüphesi ve tutuklama nedeni bulunmaksızın,
doğal hâkim ilkesine aykırı olarak kurulmuş, tarafsız ve bağımsız olmayan
yetkisiz bir mahkeme tarafından savcılık mesleğine ilişkin kanundan
kaynaklanan görevlerin yerine getirilmesi ve görev gereği verilen
kararlarda ve resmî metinlerde açıklanan hukuki görüşler dolayısıyla
tutuklama kararı verilmesi, soruşturma dosyasında kısıtlama kararı
verilmesi ve yapılan bazı uygulamalar dolayısıyla hürriyetten yoksun
bırakılmaya karşı itiraz hakkının etkin bir şekilde kullanılamaması,
tutukluluk incelemesinin yapıldığı duruşmaya katılımın engellenmesi
nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının; yapılan bir kısım açıklama
nedeniyle masumiyet karinesinin ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

2014/12036

Başvuru, tutukluluğun makul süreyi aşması nedeniyle kişi hürriyeti ve
güvenliği hakkının, ilk derece mahkemesince beyanı alınmadan Yargıtay
bozma ilamına uyulması nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği
iddialarına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

2014/12110

Başvuru, tutukluluğun makul süreyi aşması nedeniyle kişi hürriyeti ve
güvenliği hakkının, yargılamanın makul sürede sonuçlandırılmaması
nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Kısmen kabul
edilebilir olduğuna,
Makul sürede
yargılanma hakkının
İHLAL EDİLDİĞİNE

2014/6001

Başvuru, tutukluluğun makul süreyi aşması nedeniyle kişi hürriyeti ve
güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

2014/13966

Başvuru, kaçakçılık suçundan yürütülen bir ceza soruşturmasında el
konularak müzeye emanet edilen ve yurt dışında satın alınan tarihi eser
niteliğindeki mozaik tabloların, başvurucu hakkında açılan ceza
davalarında müsadere kararı verilmemesine rağmen müzede tutulmaya
devam edilmesi üzerine bu tabloların iade edilmesi veya ikramiye ödenmesi
talebiyle başvurulan idari ve yargısal süreçlerden bir sonuç alınamaması
nedeniyle mülkiyet ve adil yargılanma haklarının ihlal edildiği iddialarına
ilişkindir.

2014/17286

Başvuru, Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Şubelerince
(Başvurucular), çalışanlarına çeşitli menfaatler sağlamak üzere kurulmuş
olan Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Mensupları Munzam Sosyal
Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfına (Vakıf) şubeler itibarıyla
yapılan katkı payı ödemelerinin, vergi müfettişlerince yapılan vergi
incelemesi sonucunda ücret olarak değerlendirilmesi dolayısıyla şubeler
adına tarh edilen gelir vergisi ve damga vergisi ile kesilen vergi ziyaı
cezalarına karşı açılan davaların reddi nedeniyle mülkiyet ve adil
yargılanma haklarının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Mülkiyet hakkının
İHLAL EDİLDİĞİNE

10. 2014/7825

Başvuru, kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında
hükmedilen kamulaştırma bedellerinin düşük olması, yargılamanın makul
sürede sonuçlanmaması ve yargılama sonunda maktu vekâlet ücretine
hükmedilmesi nedenleriyle mülkiyet ve adil yargılanma haklarının ihlal
edildiği iddialarına ilişkindir.

Kısmen kabul
edilebilir olduğuna,
Makul sürede
yargılanma hakkının
İHLAL EDİLDİĞİNE

11. 2014/10750

Başvuru, kasten yaralama suçunun mağdurunun katılan sıfatıyla yer
aldığı ceza yargılamasında adil yargılanma hakkı kapsamında güvence
altına alınan makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğini iddiasına
ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

12. 2014/11771

Başvuru, kovuşturmanın ertelenmesi yerine hükmün açıklanmasının
geriye bırakılmasına (HAGB) karar verilmesi nedeniyle adil yargılanma
hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir

KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

13. 2014/12960

Başvuru, aynı davada yargılanan ve kimliği daha sonradan ortaya
çıkan sanığın gizli tanık olarak verdiği ifadelerin hükme esas alınması,
yeterli delil olmaksızın mahkûmiyete karar verilmesi ve Yargıtay ilamında
yeterli gerekçe gösterilmemesi nedenleriyle hakkaniyete uygun yargılanma
hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

7.

8.

9.

KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

Erteleme

14. 2014/7822

Başvuru, gözaltına alınma, tutukluluk ve yakalamaya ilişkin hukuka
aykırılıklar nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının; gözaltında derhâl
müdafi atanmaması nedeniyle müdafi yardımından faydalanma hakkının;
belirli suçlara bakmakla görevli mahkemede yargılanma nedeniyle kanuni
hâkim güvencesinin; iddianamenin kabulü aşamasında itiraz hakkının
tanınmaması ve yargılamadaki eksiklikler ve hatalar nedenleriyle
hakkaniyete uygun yargılama hakkının; hükme etkili bir tanığın mahkeme
huzurunda dinlenilmemesi ve tanığa soru sorulamaması nedeniyle tanık
sorgulama
hakkının;
mahkeme
kararlarının
uygun
biçimde
gerekçelendirilmemesi nedeniyle gerekçeli karar hakkının; temyiz
aşamasında duruşma yapılmaması nedeniyle duruşmalı yargılanma
hakkının; yargılamanın uzun sürede sonuçlanması nedeniyle makul sürede
yargılanma hakkının; mahkûmiyetle birlikte belirli hakları kullanmaktan
yoksun bırakılmaya hükmedilmesi nedeniyle özel hayata saygı hakkının;
kovuşturmanın ertelemesi kararı sonucunda belirli bir süre ceza tehdidi
altında bırakılma nedeniyle toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının; çıkartılan
yakalama kararı sonucunda üniversiteye devam edilememesi nedeniyle
eğitim hakkının; yargılama sırasında etnik kökenden dolayı ayrımcılığa
uğranılması nedeniyle eşitlik ilkesinin ihlal edildiğine ilişkindir.

15. 2014/2679

Başvuru, Hazine tarafından açılan tazminat davasının kanun ve usule
aykırı değerlendirme yapılarak kabulüne karar verilmesi nedeniyle adil
yargılanma hakkının; Mahkeme ve Yargıtay kararlarında davanın
sonucunu etkileyecek esaslı iddiaların karşılanmaması nedeniyle de
gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

16. 2014/12917

Başvuru, haksız fiilden kaynaklanan tazminat davasında Mahkemenin
delilleri eksik ve hatalı değerlendirerek kanuna ve usule aykırı karar
vermesi nedeniyle adil yargılanma hakkının; kararda esasa etkili itirazların
cevaplanmaması nedeniyle gerekçeli karar hakkının; yargılamanın uzun
sürmesi nedeniyle de makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği
iddialarına ilişkindir.

Kısmen kabul
edilebilir olduğuna,
Adil yargılanma
hakkının
İHLAL
EDİLMEDİĞİNE

KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

Kısmen kabul
edilebilir olduğuna,
Makul sürede
yargılanma hakkının
İHLAL EDİLDİĞİNE

17. 2014/2704

Başvuru, boşanma davasında hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen
delillere dayanılarak karar verilmesi nedeniyle hakkaniyete uygun
yargılanma hakkının; tanıkların dinlenmemesi nedeniyle silahların eşitliği
ilkesinin; dava sonucunu etkileyecek nitelikteki iddiaların Mahkeme ve
Yargıtay kararlarında cevaplandırılmaması nedeniyle de gerekçeli karar
hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

18. 2014/4574

Başvuru, işçilik alacaklarından kaynaklanan tazminat davasında ispat
külfetinin yanlış tarafa yüklenmesi nedeniyle silahların eşitliği ilkesinin
ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

19. 2014/9850

Başvurular, murislerinin faili meçhul bir şekilde öldürüldüğü
şikâyetiyle 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden
Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun kapsamında yapılan
başvuruların reddedilmesi sonucunda açılan davalara ilişkin yargılama
işlemlerinin makul sürede sonuçlandırılmaması nedeniyle adil yargılanma
haklarının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Kısmen kabul
edilebilir olduğuna,
Makul sürede
yargılanma hakkının
İHLAL
EDİLDİĞİNE

20. 2014/7400

21. 2014/20559

22. 2014/6992

23. 2014/7875

24. 2014/11218

Başvuru, terör örgütü üyeleri tarafından eşi ve eşinin kardeşi öldüğü
hâlde bu durumu dikkate 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 haklarının; ret işlemine karşı
açılan davaya ilişkin yargılama işlemlerinin adil olmaması, makul sürede
sonuçlandırılmaması nedenleriyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği
iddialarına ilişkindir.
Başvuru, ahlaki durum gerekçe gösterilerek Türk Silahlı
Kuvvetlerinden (TSK) ilişiğin kesilmesi ile ilgili işleme karşı açılan
davanın reddedilmesi nedeniyle özel hayatın gizliliği hakkının ihlal edildiği
iddiasına ilişkindir.
Başvuru, ahlaki durum gerekçe gösterilerek Türk Silahlı
Kuvvetlerinden (TSK) ilişiğin kesilmesi ile ilgili işleme karşı açılan
davanın reddedilmesi nedeniyle özel hayatın gizliliği hakkının ihlal edildiği
iddiasına ilişkindir.
Başvuru, ahlaki durum gerekçe gösterilerek Türk Silahlı
Kuvvetlerinden (TSK) ilişiğin kesilmesi ile ilgili işleme karşı açılan
davanın reddedilmesi nedeniyle özel hayatın gizliliği hakkının ihlal edildiği
iddiasına ilişkindir.
Başvuru, ahlaki durum gerekçe gösterilerek Türk Silahlı
Kuvvetlerinden (TSK) ilişiğin kesilmesi ile ilgili işleme karşı açılan
davanın reddedilmesi nedeniyle özel hayatın gizliliği hakkının ihlal edildiği
iddialarına ilişkindir.

Kısmen kabul
edilebilir olduğuna,
Adil yargılanma
hakkının
İHLAL EDİLDİĞİNE

Özel hayatın gizliliği
hakkının
İHLAL EDİLDİĞİNE
Özel hayatın gizliliği
hakkının
İHLAL EDİLDİĞİNE
Özel hayatın gizliliği
hakkının
İHLAL EDİLDİĞİNE
Özel hayatın gizliliği
hakkının
İHLAL EDİLDİĞİNE

