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İKİNCİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI
Sıra
No:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Başvuru
No

Başvuru Konusu

Sonuç

Başvuru, kolluk görevlileri tarafından toplumsal olaylara müdahale
edilmesi sırasında atılan gaz fişeğinin başvurucunun gözüne isabet etmesi
2014/10382 sonucu yaralanması ve bu olayla ilgili olarak etkili bir soruşturma
yürütülmemesi nedenleriyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği
iddialarına ilişkindir.

Kötü muamele
yasağının usul
yönünden İHLAL
EDİLDİĞİNE

Başvuru, öldürülme veya kötü muameleye maruz kalma riski bulunan
ülkeye sınır dışı kararı verilmesi nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal
edildiği iddiasına ilişkindir.

Kötü muamele
yasağının İHLAL
EDİLMEDİĞİNE

Başvuru, tutuklunun başka bir ceza infaz kurumuna nakil işlemleri
sırasında zor kullanılarak kıyafetlerinin çıkarılması ve iç çamaşırıyla
kalacak şekilde çıplak arama yapılması nedeniyle işkence ve kötü muamele
yasağının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

KABUL
EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

2016/4405

2014/2316

2014/5881

2014/2983

2014/6009

Başvuru, öğrencisi olunan üniversitenin yönetimine verilen dilekçede
dile getirilen görüşlerden dolayı disiplin cezası ile cezalandırılma ve okula
devam edilememiş
olunması
nedenleriyle uğranılan
zararın
giderilmemesinin eğitim hakkını, derece mahkemelerindeki yargılamaların
uzun sürmesi nedeniyle de makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği
iddialarına ilişkindir.

Eğitin hakkının
İHLAL
EDİLDİĞİNE,
Makul sürede
yargılanma
hakkının İHLAL
EDİLDİĞİNE

Başvuru İnternet'te yayın yapan bir haber sitesinin genel yayın
yönetmeninin yayınlanan bir haber nedeniyle cezalandırılmasının basın
özgürlüğünü ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

İfade ve basın
özgürlüğünün
İHLAL
EDİLDİĞİNE

Başvuru, İnternet haber sitesindeki köşe yazısı nedeniyle aleyhe
tazminata hükmedilmesinin ifade ve basın özgürlüklerini ihlal ettiği
iddiasına ilişkindir.

İfade ve basın
özgürlüğünün
İHLAL
EDİLDİĞİNE

7.

8.

9.

2014/9635

2014/3954

2014/8649

10. 2014/5724

11. 2014/3994

12.

Başvuru, ulusal yayın yapan bir gazetede yapılan haber nedeniyle ilgili
gazeteye gönderilen cevap ve düzeltme yazısının yayımlanmaması üzerine
sulh ceza mahkemesine yapılan başvurunun usuli yönden reddedilmesinin
başvurucunun mahkemeye erişim hakkı ile şeref ve itibarının korunması
haklarını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

Başvuru, suçluluğa ilişkin karinelerden yararlanılarak ispat yükünün
ters çevrilmesi nedeniyle masumiyet karinesinin ihlal edildiği iddiasına
ilişkindir.

Başvuru, bir şirkete ait dört adet aracın bilinmeyen kişilerce
yakılmasının önlenmemesi, fiili işleyenlerin bulunmasına yönelik etkili bir
soruşturma yapılmaması ve bu fiilden doğan zararın idarece
karşılanmaması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlali iddiasına ilişkindir.

Başvuru, emeklilikten sonra bir işte çalışmaya başlanıldığının tespiti
üzerine emekliliğe bağlı olarak ödenmiş yaşlılık aylıklarının yasal faiziyle
birlikte iadesinin istenmesi nedeniyle mülkiyet hakkının; bu işleme karşı
açılan davanın uzun sürmesi nedeniyle makul sürede yargılanma hakkının
ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Başvuru, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti menşeli İmar Bankası Off
Shore Limited'de bulunan mevduatın ödenmemesi nedeniyle mülkiyet
hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

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
2014/13966 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.

Başvuru, makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına

13. 2014/11355 ilişkindir.

Adil yargılanma
hakkının İHLAL
EDİLDİĞİNE

Kısmen kabul
edilebilir olduğuna,
Masumiyet
karinesinin İHLAL
EDİLMEDİĞİNE

Kısmen kabul
edilebilir olduğuna,
Mülkiyet hakkının
İHLAL
EDİLMEDİĞİNE

Kısmen kabul
edilebilir olduğuna,
Mülkiyet hakkının
İHLAL
EDİLDİĞİNE

KABUL
EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

Mülkiyet hakkının
İHLAL
EDİLDİĞİNE

BAŞVURUNUN
DÜŞMESİNE

14. 2014/2854

Başvuru, makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına
ilişkindir.

KABUL
EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

Kısmen kabul
edilebilir olduğuna,
Başvuru, makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına

15. 2014/15862 ilişkindir.

Başvuru, makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına

16. 2014/19446 ilişkindir.

17. 2014/5988

Başvuru, makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına
ilişkindir.

Başvuru, makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına

18. 2014/13793 ilişkindir.

19. 2014/6672

Başvuru; aleyhe açılan tapu iptali ve tescil davasında Mahkemece
verilen karar nedeniyle mülkiyet hakkının, yargılamanın uzun sürmesi
nedeniyle makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına
ilişkindir.

Başvuru, makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına

20. 2014/17970 ilişkindir.

Makul sürede
yargılanma
hakkının İHLAL
EDİLDİĞİNE

Kısmen kabul
edilebilir olduğuna,
Makul sürede
yargılanma
hakkının İHLAL
EDİLDİĞİNE

Kısmen kabul
edilebilir olduğuna,
Makul sürede
yargılanma
hakkının İHLAL
EDİLDİĞİNE

BAŞVURUNUN
DÜŞMESİNE

Erteleme

Kısmen kabul
edilebilir olduğuna,
Makul sürede
yargılanma
hakkının İHLAL
EDİLDİĞİNE

Kısmen kabul
edilebilir olduğuna,
Başvuru, makul sürede yargılanma ve mülkiyet haklarının ihlal edildiği

21. 2014/17126 iddialarına ilişkindir.

Makul sürede
yargılanma
hakkının İHLAL
EDİLDİĞİNE

Kısmen kabul
edilebilir olduğuna,

22. 2014/7493

23. 2014/2300

24.

Başvuru, makul sürede yargılanma ve hakkaniyete uygun yargılanma
haklarının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Başvuru, sahte olduğu iddia edilen vekâletname ile satın alınan taşınmaz
üzerindeki ihtiyati tedbir nedeniyle mülkiyet hakkının, sahte vekâletname
ile satış işlemini gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheliler hakkında açılan
kamu davasında yargılamanın makul sürede sonuçlandırılmaması
nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Başvuru, trafiği tehlikeye düşüren davranışlarda bulunduğu belirtilerek
idari para cezası uygulanmasının asıl amacının cinsel kimliğinin baskı
2014/19308 altına alınması olduğundan bahisle eşitlik ilkesi ve özel hayata saygı
hakkının; kolluk tarafından haksız olarak tutulması sebebiyle kişi hürriyeti
ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Makul sürede
yargılanma
hakkının İHLAL
EDİLDİĞİNE

KABUL
EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

KABUL
EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

Kısmen kabul
edilebilir olduğuna,

25.

Başvuru, ahlaki durum sebep gösterilerek devlet memurluğundan
çıkarılma
işlemi nedeniyle özel hayata saygı hakkının ihlal edildiği
2014/14751
iddiasına ilişkindir.

Özel hayatın
gizliliğinin ve
haberleşme
hürriyetinin İHLAL
EDİLDİĞİNE

Kısmen kabul
edilebilir olduğuna,

26.

Başvuru, ahlaki durum sebep gösterilerek devlet memurluğundan
çıkarılma
işlemi nedeniyle özel hayata saygı hakkının ihlal edildiği
2014/19968
iddiasına ilişkindir.

Özel hayatın
gizliliğinin ve
haberleşme
hürriyetinin İHLAL
EDİLDİĞİNE

Başvuru, ahlaki durum sebep gösterilerek Türk Silahlı Kuvvetlerinden
(TSK) ilişiğin kesilmesi işlemi nedeniyle özel hayata saygı hakkının ihlal
edildiği iddiasına ilişkindir.

Özel hayatın gizliliği
hakkının İHLAL
EDİLDİĞİNE

Başvuru, ahlaki durum sebep gösterilerek Türk Silahlı Kuvvetlerinden
(TSK) ilişiğin kesilmesi işlemi nedeniyle özel hayata saygı hakkının ihlal
edildiği iddiasına ilişkindir.

Özel hayatın
gizliliğinin ve
haberleşme
hürriyetinin İHLAL
EDİLDİĞİNE

Başvuru, ahlaki durum sebep gösterilerek Türk Silahlı Kuvvetlerinden
(TSK) ilişiğinin kesilmesi işlemi nedeniyle özel hayata saygı hakkının ihlal
edildiği iddiasına ilişkindir.

Özel hayatın gizliliği
hakkının İHLAL
EDİLDİĞİNE

Başvuru, ahlaki durum gerekçe gösterilerek Astsubay Sözleşmesi'nin
yenilenmemesi nedeniyle özel hayata saygı hakkının ihlal edildiği iddiasına
ilişkindir.

Özel hayatın
gizliliğinin ve
haberleşme
hürriyetinin İHLAL
EDİLDİĞİNE

Başvuru, ahlaki durum sebep gösterilerek Türk Silahlı Kuvvetlerinden
(TSK)
ilişiğinin kesilmesi işlemi nedeniyle özel hayata saygı hakkının ihlal
2014/11766
edildiği iddiasına ilişkindir.

Özel hayatın gizliliği
hakkının İHLAL
EDİLDİĞİNE

Başvuru, ahlaki durum sebep gösterilerek Türk Silahlı Kuvvetlerinden
2014/20493 (TSK) ilişiğinin kesilmesi işlemi nedeniyle özel hayata saygı hakkının ihlal
edildiği iddiasına ilişkindir.

Özel hayatın gizliliği
hakkının İHLAL
EDİLDİĞİNE

33. 2016/430

Başvuru, ahlaki durum sebep gösterilerek Türk Silahlı Kuvvetlerinden
(TSK) ilişiğin kesilmesi işlemi nedeniyle özel hayata saygı hakkının ihlal
edildiği iddiası hakkındadır.

Özel hayatın gizliliği
hakkının İHLAL
EDİLDİĞİNE

Kısmen kabul
edilebilir olduğuna,

34. 2014/6852

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
başvurunun ve açılan davanın reddedilmesi, makul sürede
sonuçlandırılmaması nedenleriyle adil yargılanma ve mülkiyet haklarının
ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

27. 2014/5418

28. 2014/9462

29. 2014/5393

30. 2014/6043

31.

32.

Makul sürede
yargılanma
hakkının İHLAL
EDİLDİĞİNE

35.

36.

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
2014/17505 başvurunun ve açılan davanın reddedilmesi ve makul sürede
sonuçlandırılmaması nedenleriyle adil yargılanma ve mülkiyet haklarının
ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Başvuru, hâkimlik mesleğinden çıkarılmaya karar verilmesi ve bu
kararın
doğurduğu hukuki sonuçlar nedeniyle Anayasa'da düzenlenen bir
2016/35094
kısım hakkın ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Kısmen kabul
edilebilir olduğuna,
Makul sürede
yargılanma
hakkının İHLAL
EDİLDİĞİNE

KABUL
EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

