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Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları 
 

BİRİNCİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI 

S. No B. No Başvuru Konusu Sonuç 

1.  2016/41020  

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 ve siyasi 

faaliyet kapsamındaki eylemlere ilişkin 

olması ve tutukluluk nedeniyle 

milletvekilliği görevinin yerine 

getirilememesi nedenleriyle ifade özgürlüğü 

ile seçilme ve siyasi faaliyette bulunma 

haklarının ihlal edildiği iddialarına 

ilişkindir.   

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA 

2.  2014/7845  

Başvuru; tutukluluğun kanunda 

öngörülen azami süreyi ve makul süreyi 

aşması, hüküm verildikten sonra tahliye 

taleplerinin incelenmemesi nedenleriyle kişi 

hürriyeti ve güvenliği hakkının, 

yargılamanın adil bir şekilde yürütülmemesi 

nedeniyle adil yargılama hakkının ihlal 

edildiği iddialarına ilişkindir. 

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA 

3.  2014/3145  

Başvuru, bir cevap ve düzeltme 

(tekzip) metnini usulüne uygun olarak 

yayımlamayan sorumlular hakkında açılan 

ceza davasında kovuşturmanın ertelenmesi 

kararı verilmesinin şeref ve itibarın 

korunması hakkını ihlal ettiği iddiasına 

ilişkindir. 

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA 

4.  2014/14293  

Başvuru, ulusal ölçekte yayın yapan 

bir gazetede çıkan haberler nedeniyle şeref 

ve itibarın korunması hakkının ihlal edildiği 

iddiasına ilişkindir. 

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA 



5.  2014/8875  

Başvuru, ulusal bir gazetede 

yayımlanan köşe yazısı nedeniyle aleyhe 

tazminata hükmedilmesinin ifade ve basın 

özgürlüklerini ihlal ettiği iddiasına 

ilişkindir. 

GENEL KURULA SEVKİNE 

6.  2015/16870  

Başvuru, bir dokümanın ceza infaz 

kurumu idaresince hükümlü olan 

başvuruculara verilmemesi nedeniyle ifade 

özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasına 

ilişkindir. 

Başvurucu Naki Demir yönünden 
başvurunun REDDİNE,  

Diğer başvurucular yönünden 

i. Kabul Edilebilirlik Yönünden 

İfade özgürlüğünün ihlal edildiğine 

ilişkin iddianın  

KABUL EDİLEBİLİR 

OLDUĞUNA 

ii. Esas Yönünden 

Anayasa’nın 26. maddesinde 

güvence altına alınan ifade 

özgürlüğünün  

İHLAL EDİLDİĞİNE 

7.  2015/12913  

Başvuru, bir dokümanın ceza infaz 

kurumu idaresince hükümlü olan 

başvurucuya verilmemesi nedeniyle ifade 

özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasına 

ilişkindir. 

i. Kabul Edilebilirlik Yönünden 

İfade özgürlüğünün ihlal edildiğine 

ilişkin iddianın  

KABUL EDİLEBİLİR 

OLDUĞUNA 

ii. Esas Yönünden 

Anayasa’nın 26. maddesinde 

güvence altına alınan ifade 

özgürlüğünün  

İHLAL EDİLDİĞİNE 

8.  2015/2738  

Başvurular, ahlaki durum gerekçe 

gösterilerek Türk Silahlı Kuvvetlerinden 

(TSK) ayırma, sözleşmenin yenilenmemesi, 

personel güvenlik incelemesi (PERGİN) ve 

yurt dışı görevine son verme işlemleri tesis 

edilmesi nedeniyle özel hayatın gizliliği 

hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir. 

i. Kabul Edilebilirlik Yönünden 

Özel hayatın gizliliği hakkının ihlal 

edildiğine ilişkin iddianın  

KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA 

ii. Esas Yönünden 

Anayasa’nın 20. maddesinde güvence 

altına alınan özel hayatın gizliliği 

hakkının  

İHLAL EDİLDİĞİNE 

9.  2017/8758  

Başvuru, bir kısım mahpusun açık 

görüş hakkının sınırlandırılması nedeniyle 

aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiği 

iddiasına ilişkindir. 

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA 



10.  2014/8878  

Başvuru; zorunlu askerlik görevi 

sırasında meydana gelen ölüm olayı üzerine 

açılan tam yargı davasının süre aşımı 

yönünden reddedilmesi ve dava sonucunda 

aleyhe yüksek miktarda vekâlet ücretine 

hükmedilmesi nedenleriyle adil yargılama 

hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir. 

1.  AYİM'de açılan davanın süre 

aşımından reddedilmesi nedeniyle 

mahkemeye erişim hakkının ihlal 

edildiğine ilişkin iddianın açıkça 

dayanaktan yoksun olması nedeniyle  

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA 

2. Yüksek miktarda aleyhe vekâlet 

ücretine hükmedilmesi nedeniyle 

mahkemeye erişim hakkının ihlal 

edildiği iddiasına ilişkin kısmın 

incelenmesinin sürdürülmesini haklı 

kılan bir neden kalmamış olması 

nedeniyle DÜŞMESİNE 

11.  2017/6334  

Başvuru, öldürülme veya kötü 

muameleye maruz kalma riski bulunan 

ülkeye sınır dışı edilme kararı verilmesi 

nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal 

edildiği iddiasına ilişkindir. 

DÜŞMESİNE 

12.  2017/29336  

Başvuru, öldürülme veya kötü 

muameleye maruz kalma riski bulunan 

ülkeye sınır dışı edilme kararı verilmesi 

nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal 

edildiği iddiasına ilişkindir. 

DÜŞMESİNE 

13.  2015/20273  

Başvuru, zilyet olunan taşınmazın 

orman olduğu gerekçesiyle kadastro 

tespitinin iptal edilmesi üzerine açılan 

tazminat davasının reddedilmesi nedeniyle 

mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına 

ilişkindir. 

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA 

14.  2015/4201  

Başvuru; kamulaştırma bedelinin 

düşük belirlenmesi ve değer kaybına 

uğratılması nedeniyle mülkiyet hakkının, 

idare lehine vekâlet ücretine hükmedilmesi 

nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ve 

yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle de 

makul sürede yargılanma hakkının ihlal 

edildiği iddialarına ilişkindir. 

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA 



15.  2015/3068 

Başvuru, yapılan kanuni düzenleme 

ile devam eden yargılama sürecine sonuca 

etkili olacak biçimde müdahale edilmesi 

nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal 

edildiği iddiasına ilişkindir. 

i. Kabul Edilebilirlik Yönünden 

1. Silahların eşitliği ilkesinin ihlal 

edildiğine ilişkin başvurucu Muhsin 

Dinç'in iddiasının 

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA 

2. Silahların eşitliği ilkesinin ihlal 

edildiğine ilişkin diğer başvurucuların 

iddialarının  

KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA 

3. Başvurucu Göral Savur'un makul 

sürede yargılanma hakkının ihlal 

edildiğine ilişkin iddiasının  

KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA 

ii. Esas Yönünden 

1. Anayasa'nın 36. maddesinde 

güvence altına alınan silahların eşitliği 

ilkesinin 

 İHLAL EDİLDİĞİNE 

2. Anayasa'nın 36. maddesinde 

güvence altına alınan makul sürede 

yargılanma hakkının İHLAL 

EDİLDİĞİNE 

16.  2015/18908  

Başvuru; kamulaştırma bedelinin 

düşük belirlenmesi ve değer kaybına 

uğratılması nedeniyle mülkiyet hakkının, 

yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle de 

makul sürede yargılanma hakkının ihlal 

edildiği iddialarına ilişkindir. 

i. Kabuk Edilebilirlik Yönünden 

1. Mülkiyet hakkının ihlal edildiğine 

ilişkin iddianın  

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA 

2. 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 

17.  2015/18779  

Başvuru; kamulaştırma bedelinin 

düşük belirlenmesi ve değer kaybına 

uğratılması nedeniyle mülkiyet hakkının, 

idare lehine vekâlet ücretine hükmedilmesi 

nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ve 

yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle de 

makul sürede yargılanma hakkının ihlal 

edildiği iddialarına ilişkindir. 

i. Kabul Edilebilirlik Yönünden 

1. Mülkiyet hakkının ihlal edildiğine 

ilişkin iddianın KABUL EDİLEMEZ 

OLDUĞUNA 

2. Mahkemeye erişim hakkının ihlal 

edildiğine ilişkin iddianın  

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA 

3. Makul sürede yargılanma hakkının 

ihlal edildiğine ilişkin iddianın 

KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA 

ii. Esas Yönünden 

B.  Anayasa'nın 36. maddesinde 

güvence altına alınan makul sürede 

yargılanma hakkının  

İHLAL EDİLDİĞİNE 



18.  2015/1025  

Başvuru, idari para cezasının iptali 

istemiyle yapılan başvurunun haksız olarak 

reddedilmesi ve itiraz dilekçesi karşı tarafa 

tebliğ edilmeden dosyanın kanun yolu 

denetimi yapan hâkimliğe gönderilmesi 

nedenleriyle adil yargılanma hakkının ihlal 

edildiği iddiasına ilişkindir. 

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA 

19.  2015/1781  

Başvuru, haksız olarak tutuklama 

kararı verilmesi ve tutukluluğun makul 

süreyi aşması nedenleriyle kişi hürriyeti ve 

güvenliği hakkının; eksik incelemeyle 

mahkûmiyet kararı verilmesi ve 

yargılamanın özel statülü mahkemece 

yapılması nedenleriyle adil yargılanma 

hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir. 

Başvurunun  

REDDİNE 

20.  2014/15983  

Başvuru; gözaltında fiziksel ve 

psikolojik baskıya maruz kalınması 

nedeniyle işkence ve kötü muamele 

yasağının, hukuka aykırı yöntemlerle elde 

edilen delillerin mahkûmiyete esas alınması,  

gözaltında iken müdafii yardımından 

yararlandırılmaması ve yargılamanın makul 

olmayan sürede sonuçlandırılması 

nedenleriyle adil yargılanma hakkının ihlal 

edildiği iddialarına ilişkindir. 

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA 

 

 


