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Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları
İKİNCİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI
Sıra
No:

Başvuru
No

Başvuru Konusu

Sonuç

1.

Başvuru, zorunlu ikinci bölge görevi kapsamında eşinin görev yaptığı
yerden başka yere yapılan atama işlemi nedeniyle ailenin korunması ve aile
2014/16794
hayatına saygı hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

2.

Başvuru, ortağı bulunduğu şirkete sunduğu hizmetler dolayısıyla
yüklendiği katma değer vergisi (KDV) iade alacağının gelir (stopaj) vergisi
borcuna mahsup talebinin, anılan şirkete sunulan hizmetlerin KDV istisnası
kapsamında olmadığı gerekçesiyle kabul edilmemesi nedeniyle mülkiyet ve
çalışma hürriyeti haklarının; vergilerden asıl sorumlu olan şirketin açtığı
2014/13916
davalar kabul edilirken kendi açtığı davaların reddedilmesi nedeniyle eşitlik
ilkesinin; karar düzeltme istemlerinin gerekçesiz olarak reddedilmesi,
ayrıca davanın yedi yılda sonuçlanması nedenleriyle de adil yargılanma
hakkının; tüm bunlara bağlı olarak etkin başvuru hakkının ihlal edildiği
iddialarına ilişkindir.

Kısmen kabul
edilebilir olduğuna,
Mülkiyet hakkının
İHLAL
EDİLMEDİĞİNE,
Makul sürede
yargılanma hakkının
İHLAL
EDİLDİĞİNE

3.

Başvuru, hisseli olarak malik olunan taşınmaz üzerinde imar
mevzuatına aykırı olarak inşa edilen ancak imar affından yararlandığı ve
konut olarak kullanıldığı belirtilen yapıların imar planlarına göre toplu
2014/10248
konut alanında kalması nedeniyle yıkılmasına karar verilmesine rağmen
yapı bedelinin ödenmediği iddiasıyla açılan davanın reddedilmesi sebebiyle
mülkiyet ve adil yargılanma haklarının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Kısmen kabul
edilebilir olduğuna,
Adil yargılanma
hakkının İHLAL
EDİLDİĞİNE

4.

2014/7227

Başvuru; başvurucuların kolluk görevlileri tarafından silahlı güç
kullanılması sonucu yaralanmaları, bu olaya ilişkin etkili bir ceza
soruşturması yürütülmemesi ve başvurucuya ait araca hukuka aykırı şekilde
el konulması nedenleriyle yaşam ve mülkiyet haklarının ihlal edildiğine
ilişkindir.

Kısmen kabul
edilebilir olduğuna,
Yaşam hakkının usul
yönünden İHLAL
EDİLDİĞİNE

2014/1358

Başvuru, askerlik hizmeti sırasında devletin güvenliğine ilişkin
belgeleri temin etme ve açıklama suçlarından başlatılan idari tahkikat
sürecinde askerî savcının bilgisi ve kararı olmadan gözaltında tutularak
kötü muameleye maruz kalma şikâyetinin kovuşturmaya yer olmadığına
dair kararla sonuçlanmasının işkence ve kötü muamele yasağını ihlal ettiği
iddiasına ilişkindir.

Kötü muamele
yasağının usul
yönünden İHLAL
EDİLDİĞİNE

5.

KABUL
EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

6.

2014/3911

Başvuru, yakalama sırasındaki işkence ve kötü muamele iddiasına
ilişkindir.

KABUL
EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

Başvuru; gözaltında işkence ve kötü muamele yasağı, kişi hürriyeti ve
güvenliği, gözaltında müdafi yardımından yararlanma, masumiyet karinesi,
2014/12912 hakkaniyete uygun yargılanma ve makul sürede yargılanma haklarının ihlal
edildiği iddialarına ilişkindir.

Kısmen kabul
edilebilir olduğuna,
Makul sürede
yargılanma hakkının
İHLAL
EDİLDİĞİNE

8.

Başvuru, tutukluluğun makul süreyi aşması nedeniyle kişi hürriyeti ve
2014/11906 güvenliği hakkının, yargılamanın makul sürede sonuçlandırılmaması
nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Kısmen kabul
edilebilir olduğuna,
Makul sürede
yargılanma hakkının
İHLAL
EDİLDİĞİNE

9.

Başvuru; tutukluluğun kanunda öngörülen azami süreyi aşması
2014/14752 nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına
ilişkindir.

KABUL
EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

7.

10. 2013/9777

Başvuru, ahlaki durum gerekçesiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK)
ilişiğin kesilmesi nedeniyle özel hayatın gizliliği hakkının ihlal edildiği
iddialarına ilişkindir.

Özel hayatın gizliliği
hakkının İHLAL
EDİLDİĞİNE

11. 2014/2831

Başvuru, temyiz talebinin süre yönünden reddedilmesi nedeniyle
mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Adil yargılanma
hakkının İHLAL
EDİLDİĞİNE

12.

Başvuru, boşanma davasında delillerin hatalı değerlendirilmesi
sonucunda verilen kararın adil olmaması ve bir kısım taleplerin gerekçesiz
2014/10625
reddedilmesi nedenleriyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği
iddialarına ilişkindir.

Adil yargılanma
hakkının İHLAL
EDİLDİĞİNE

13.

Başvuru, icra hukuk mahkemesine yapılan şikâyet başvurusunda emsal
davaların aksi yönde karar verilmesi ve farklı uygulamanın gerekçesinin
2014/11524
kararda gösterilmemesi nedenleriyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği
iddiasına ilişkindir.

KABUL
EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

Başvuru; boşanma davasında usul ve yasaya aykırı olarak verilen yetki
itirazının reddine dair kararın tebliğ edilmemesi, sözlü yargılama aşamasına
geçileceğinin bildirilmemesi ve hakkaniyete aykırı biçimde düşük miktarda
tedbir nafakasına hükmedilmesi ile yoksulluk nafakası talep etme
imkânının da ortadan kaldırılması nedenleriyle adil yargılanma hakkı ile
maddi ve manevi varlığını geliştirme hakkının ihlal edildiği iddialarına
ilişkindir.

KABUL
EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

14. 2014/7261

Başvuru, makul sürede yargılanma ve mülkiyet haklarının ihlal edildiği

15. 2014/16054 iddiasına ilişkindir.

Başvuru, makul sürede yargılanma ve mülkiyet haklarının ihlal edildiği

16. 2014/16094 iddiasına ilişkindir.

17. 2014/5985

18. 2014/514

Başvuru; makul sürede yargılanma hakkının, kişi hürriyeti ve güvenliği
hakkı ile "Şüpheden sanık yararlanır." ilkesinin ihlal edildiği iddiasına
ilişkindir.

KABUL
EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

Kısmen kabul
edilebilir olduğuna,
Makul sürede
yargılanma hakkının
İHLAL
EDİLDİĞİNE

Başvuru, makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına
ilişkindir.

KABUL
EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

Başvuru, makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına

KABUL
EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

19. 2014/19219 ilişkindir.

20.

KABUL
EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

Başvuru, başvurucuların yakınlarına karşı işlenen kasten öldürme
suçuna ilişkin yürütülen soruşturma ve açılan kamu davasının dokuz yılı
2014/17696
aşkın bir süredir devam etmesi nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiği
iddiasına ilişkindir.

Yaşam hakkının usul
yönünden İHLAL
EDİLDİĞİNE

Başvuru, yaşlılık aylığı bağlanması talebiyle açılan davada hakkaniyete
uygun yargılama yapılmaması ve yargılamanın makul sürede
sonuçlanmaması nedenleriyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği
iddialarına ilişkindir.

Kısmen kabul
edilebilir olduğuna,
Makul sürede
yargılanma hakkının
İHLAL
EDİLDİĞİNE

Başvuru, işçi alacaklarının tahsili istemiyle açılan davanın Yargıtayın
haksız olarak bozma kararı vermesi sonucu reddedilmesi ve yargılamanın
makul sürede sonuçlanmaması nedenleriyle adil yargılanma hakkının ihlal
edildiği iddialarına ilişkindir.

Kısmen kabul
edilebilir olduğuna,
Makul sürede
yargılanma hakkının
İHLAL
EDİLDİĞİNE

Başvuru, kamulaştırmasız el atma nedeniyle açılan tazminat davasının
reddedilmesinden dolayı adil yargılanma hakkının ve mülkiyet haklarının
ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Kısmen kabul
edilebilir olduğuna,
Adil yargılanma
hakkının İHLAL
EDİLDİĞİNE

21. 2014/4515

22. 2014/5340

23. 2014/3303

24.

Başvuru, kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasında taşınmaz
bedel tespiti için sunulan emsal taşınmaz değerlerinin dikkate alınmaması
2014/20026 ve hükmedilen bedelin gerçek değeri karşılamaması nedenleriyle adil
yargılanma ve mülkiyet hakları ile eşitlik ilkesinin ihlal edildiği iddialarına
ilişkindir.

25. 2014/3085

26.

Başvuru, mahkemelerin tarafsız ve bağımsız olmadığı, açılan alacak
davasında verilen Yargıtay onama kararının gerekçesiz olduğu, Yargıtay
tetkik hâkimi görüşünün tebliğ edilmediği, davanın reddinin Anayasaya
uygun olmadığı, yargılamanın makul sürede sonuçlanmadığı nedenleriyle
adil yargılanma hakkının, mülkiyet hakkının, hak arama özgürlüğünün,
angarya yasağının, çalışma ve sözleşme özgürlüğünün ihlal edildiği
iddialarına ilişkindir.

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
2014/16320 reddedilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının; ret işlemine karşı açılan davaya
ilişkin yargılama işlemlerinin adil olmaması ve makul sürede
sonuçlandırılmaması, Danıştay Onuncu Dairesi içtihadına aykırı karar
verilmesi nedenleriyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına
ilişkindir.

27. 2014/4313

Başvuru, meskenine terör örgütünce baskın yapıldığı ve örgüt üyeleriyle
girilen çatışmada ağabeyi öldürüldüğü hâlde bu durumları 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.

28. 2014/7260

Başvuru, 27/7/2008 tarihinde İstanbul ili Güngören ilçesinde terör
örgütü mensupları tarafından yerleştirilen bombanın patlaması sonucunda
murislerinin ölmesi neticesinde 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve
Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun
kapsamında yapılan başvuruda ve açılan davada manevi tazminata
hükmedilmediği gerekçesiyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği
iddiasına ilişkindir.

29.

Başvuru; terör olayı nedeniyle köyü terk etmeye mecbur kalınması
sonucu 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden
Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun kapsamında yapılan
2014/14718
başvurunun ve açılan davanın reddedilmesi, makul sürede
sonuçlandırılmaması nedenleriyle adil yargılanma ve mülkiyet haklarının
ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Adil yargılanma
hakkının İHLAL
EDİLDİĞİNE

Kısmen kabul
edilebilir olduğuna,
Makul sürede
yargılanma hakkının
İHLAL
EDİLDİĞİNE

Erteleme

Kısmen kabul
edilebilir olduğuna,
Adil yargılanma
hakkının İHLAL
EDİLDİĞİNE

Adil yargılanma
hakkının İHLAL
EDİLDİĞİNE

Kısmen kabul
edilebilir olduğuna,
Makul sürede
yargılanma hakkının
İHLAL
EDİLDİĞİNE

30. 2014/4258

Başvuru, terör örgütü üyeleri tarafından Şirkete ait seyahat otobüsünün
seyir hâlindeyken durdurulup yakılması durumu dikkate alınmaksızın
17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan
Zararların Karşılanması Hakkında Kanun kapsamında yapılan başvuruda
gerçek zararın karşılanmaması nedeniyle mülkiyet hakkının; açılan davanın
reddedilmesi ve davaya ilişkin yargılama işlemlerinin adil olmaması, makul
sürede sonuçlandırılmaması nedenleriyle adil yargılanma hakkının ihlal
edildiği iddialarına ilişkindir.

31.

Başvurular, terör olayları nedeniyle köyü terk etmeye mecbur kalınması
sonucu 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden
2014/15360 Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun kapsamında yapılan
başvurular neticesinde hükmedilen tazminat miktarının yeterli olmadığı
gerekçesiyle açılan davaların reddedilmesi sonucu adil yargılanma hakkının
ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

32.

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
2014/16591 başvurunun ve açılan davanın reddedilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının;
ret işlemine karşı açılan davaya ilişkin yargılama işlemlerinin adil
olmaması ve makul sürede sonuçlandırılmaması nedenleriyle adil
yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Kısmen kabul
edilebilir olduğuna,
Adil yargılanma
hakkının İHLAL
EDİLDİĞİNE,
Makul sürede
yargılanma hakkının
İHLAL
EDİLDİĞİNE

KABUL
EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

Kısmen kabul
edilebilir olduğuna,
Makul sürede
yargılanma hakkının
İHLAL
EDİLDİĞİNE

