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

1.

2.

3.

Başvuru No:

Başvuru Konusu

Sonuç

2016/29354

Başvuru, tutuklamanın hukuki olmaması
nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının,
hukuka aykırı bir şekilde kamu görevinden
çıkarma nedeniyle adil yargılanma hakkının
ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

i. Kabul Edilebilirlik Yönünden
1) Adil yargılanma hakkının ihlal
edildiğine ilişkin iddianın
KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA,
2) Kişi hürriyeti ve güvenliği
hakkının ihlal edildiğine ilişkin
iddianın
KABUL EDİLEBİLİR
OLDUĞUNA
ii. Esas Yönünden
Tutuklamanın hukuki olmaması
nedeniyle Anayasa'nın 19.
maddesinde güvence altına alınan
kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının
İHLAL EDİLDİĞİNE

2017/744

Başvuru, darbe teşebbüsü sonrasında
yürütülen soruşturmalar kapsamında bir
öğretmen hakkında uygulanan tutuklama
tedbirinin hukuki olmaması nedeniyle kişi
hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği
iddiasına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

2017/21511

Başvuru,
gözaltı
ve
tutuklama
tedbirlerinin hukuki olmaması, tutukluluğa
ilişkin kararların bağımsız ve tarafsız olmayan
sulh
ceza
hâkimliklerince
verilmesi,
soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması,
tutukluluğun hukukiliğine etkili bir şekilde
itiraz edilememesi nedenleriyle kişi hürriyeti
ve güvenliği hakkının; hukuka aykırı delillerin
kullanılması nedeniyle adil yargılanma
hakkının; gözaltı ve tutukluluk süreçlerindeki
bazı uygulamalar nedeniyle kötü muamele
yasağının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

4.

5.

6.

7.

8.

2016/25187

Başvuru; milletvekili olan başvurucu
hakkında uygulanan yakalama, gözaltına alma
ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması
ve soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması
nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği
hakkının; tutuklamaya konu suçlamaların
ifade
özgürlüğü ile siyasi faaliyet
kapsamındaki eylemlere ilişkin olması ve
tutukluluk nedeniyle milletvekilliği görevinin
yerine getirilememesi nedenleriyle de ifade
özgürlüğü ile seçilme ve siyasi faaliyette
bulunma haklarının ihlal edildiği iddialarına
ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

2014/13265

Başvuru, tutukluluğun devamına dair
kararların yeterli gerekçe içermemesi ve
tutukluluğun
makul
süreyi
aşması
nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği
hakkının; savunma hakkının kısıtlanması
nedeniyle de adil yargılanma hakkının ihlal
edildiği iddialarına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

2014/13349

Başvuru, mahsup ve buna bağlı olarak
şartla tahliye taleplerinin reddedilmesi
nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının
ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

2015/15764

Başvuru, idari gözetim altında tutmanın
hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve
güvenliği hakkının; tutulma koşulları
nedeniyle de kötü muamele yasağının ihlal
edildiği iddialarına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

2015/4991

Başvuru, meydana gelen ölümlü trafik-iş
kazasına ilişkin ceza soruşturmasının etkili
şekilde yürütülmemiş olması nedeniyle yaşam
hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

9.

10.

11.

12.

2014/15978

Başvuru; askerlik hizmeti sırasında ateşli
silah yaralanması sonucu ölüm olayının
meydana gelmesi ve bu ölüm olayına ilişkin
etkili bir ceza soruşturması yürütülmemesi
nedenleriyle yaşam hakkının ihlal edildiği
iddiasına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

2015/19496

Başvuru,
kamu
görevlisi
olan
başvurucunun milletvekili olmak için istifası
sonrasında mesleğe geri dönüş talebinin reddi
nedeniyle seçilme hakkının ihlal edildiği
iddiasına ilişkindir.
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2015/16643

Başvuru, hâkimlik mülakatı esnasında
Cumhurbaşkanı'na ve mülakatı yapan kamu
görevlilerine yönelik ifadelerden dolayı
verilen
hükmün
açıklanmasının
geri
bırakılması kararının ifade özgürlüğünü ihlal
ettiği iddiasına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

Başvuru, bir toplantı ve gösteri
yürüyüşüne katılımdan dolayı açılan kamu
davasında kovuşturmanın ertelenmesi kararı
verilmesi nedeniyle toplantı ve gösteri
yürüyüşü düzenleme hakkının; yargılamanın
uzun sürmesinden dolayı makul sürede
yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına
ilişkindir.

i. Kabul Edilebilirlik Yönünden
1) Toplantı ve gösteri yürüyüşü
düzenleme hakkının ihlal
edildiğine ilişkin iddianın
KABUL EDİLEBİLİR
OLDUĞUNA
2) Makul sürede yargılanma
hakkının ihlal edildiğine ilişkin
iddianın
KABUL EDİLEBİLİR
OLDUĞUNA,
ii. Esas Yönünden
1) Anayasa’nın 34. maddesinde
güvence altına alınan toplantı ve
gösteri yürüyüşü düzenleme
hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE
2) Anayasa’nın 36. maddesinde
güvence altına alınan makul
sürede yargılanma hakkının
İHLAL EDİLDİĞİNE

2015/9247

13.

14.

15.

16.

2015/9562

Başvuru, bir dokümanın ceza infaz
kurumu idaresince hükümlü olan başvurucuya
verilmemesi nedeniyle ifade özgürlüğünün
ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

2015/17616

Başvuru, ceza infaz kurumunda hükümlü
olarak bulunan başvurucuya gönderilen bir
dokümanın ceza infaz kurumu idaresi
tarafından
başvurucuya
verilmemesi
nedeniyle ifade özgürlüğünün ihlal edildiği
iddiasına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

2014/14571

Başvuru, doğum sırasında tıbbi ihmal
sonucu çocukta kalıcı bir sakatlığa yol
açılması nedeniyle maddi ve manevi varlığın
korunması
hakkının; açılan tazminat
davasının makul sürede tamamlanmaması
nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal
edildiği iddialarına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

Başvuru, tapu kaydının iptali istemiyle
Maliye Hazinesince açılan davanın hak
düşürücü süre yönünden reddedilmesine
ilişkin kararın Yargıtayca kısmen onanması
sonrası yargılama giderleriyle sınırlı olarak
devam eden davanın esasının yeniden
değerlendirilerek davanın kabulüne karar
verilmesi nedeniyle mülkiyet ve adil
yargılanma
haklarının
ihlal
edildiği
iddialarına ilişkindir.

i. Kabul Edilebilirlik Yönünden
1) Hakkaniyete uygun yargılanma
hakkının ihlal edildiğine ilişkin
iddianın
KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA
2) Mülkiyet hakkının ihlal
edildiğine ilişkin iddianın
KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA
3) Makul sürede yargılanma
hakkının ihlal edildiğine ilişkin
iddianın
KABUL EDİLEBİLİR
OLDUĞUNA
ii. Esas Yönünden
Anayasa’nın 36. maddesinde
güvence altına alınan makul
sürede yargılanma hakkının
İHLAL EDİLDİĞİNE

2015/10533

17.

18.

19.

2015/1858

2014/15320

2015/1214

Başvuru; Kara Harp Okulundan ilişiğin
kesilmesi nedeniyle açılan tazminat davasında
kusur oranının takdiri noktasında hakkaniyete
ve yerleşik içtihata aykırı karar verilmesi,
Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin yapısal
sorunları nedeniyle hakkaniyete uygun,
tarafsız
yargılama
yapılmaması
ve
mahkemeye erişim hakkını engelleyecek
şekilde aleyhe vekâlet ücretine hükmedilmesi
nedenleriyle adil yargılanma hakkının ihlal
edildiği iddialarına ilişkindir.

Başvuru; ortaklığın giderilmesi davasında
usul ve kanuna aykırı karar verilmesi,
Yargıtay kararında itiraz edilen hususlara
cevap verilmemesi ve yargılamanın uzun
sürmesi nedenleriyle adil yargılanma hakkının
ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Başvuru, tapu iptali ve tescili olmadığı
takdirde alacak davasında yeterli gerekçeden
yoksun ve hukuka aykırı karar verilmesi
ayrıca
yargılamanın
uzun
sürmesi
nedenleriyle adil yargılanma hakkının ihlal
edildiği iddialarına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

i. Kabul Edilebilirlik Yönünden
1) Mülkiyet hakkının ihlal
edildiğine ilişkin iddianın
KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA
2) Gerekçeli karar hakkının ihlal
edildiğine ilişkin iddianın
KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA
3) Yargılamanın sonucunun adil
olmadığına ilişkin iddianın
KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA
4) Makul sürede yargılanma
hakkının ihlal edildiğine ilişkin
iddianın
KABUL EDİLEBİLİR
OLDUĞUNA
ii. Esas Yönünden
Anayasa’nın 36. maddesinde
güvence altına alınan makul
sürede yargılanma hakkının
İHLAL EDİLDİĞİNE
i. Kabul Edilebilirlik Yönünden
1) Makul sürede yargılanma
hakkının ihlal edildiğine ilişkin
iddianın
KABUL EDİLEBİLİR
OLDUĞUNA
2) Gerekçeli karar hakkının ihlal
edildiğine ilişkin iddianın
KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA
3) Yargılamanın sonucunun adil
olmadığına ilişkin iddianın
KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA
ii. Esas Yönünden
Anayasa’nın 36. maddesinde
güvence altına alınan makul
sürede yargılanma hakkının
İHLAL EDİLDİĞİNE

20.

2015/19616

Başvuru;
aksi
ispat
edilemeyen
karinelerden yararlanılarak idari para cezası
kesilmesi nedeniyle masumiyet karinesinin
ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.
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