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Başvuru, Radyo Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) başvurucu Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin
Radyo V.Y. A.Ş.’nin (Radyo) yayınlarını durdurması nedeniyle ifade
İHLAL EDİLDİĞİNE
özgürlüğünün ihlal edildiği iddiaları hakkındadır.
Başvuru, ceza infaz kurumunda hükümlü olarak bulunan
başvurucunun, bir gazetenin forum sayfasında yayınlanmak üzere
Haberleşme hürriyetinin İHLAL
faks yoluyla göndermek istediği yazısına el konulması nedeniyle,
EDİLDİĞİNE
haberleşme düşünce ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiği iddiaları
hakkındadır.
Başvuru, başvurucunun olay tarihinde askerde olan oğlunun
intiharında kusurlu bulunduğunu ileri sürdüğü idare aleyhine açtığı
tazminat davasında yetersiz tazminata hükmedilmesi nedeniyle Kısmen KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA
yaşam hakkının; aynı davada aleyhine yüksek miktarda vekâlet
ve DÜŞME
ücretine hükmedilmesi nedeniyle de adil yargılanma hakkının ihlal
edildiği iddiaları hakkındadır.
Başvuru, boşanma davası sonrasında velayet hakkı tanınan çocuğun
soyadını değiştirme talebiyle açılan davanın reddedilmesi nedeniyle
Genel Kurula sevk
aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiği iddiası hakkındadır.

2013/1789

Başvuru, ebeveyn tarafından velayet altında bulunan başvurucuya
bebeklik dönemi aşılarının uygulanması kabul edilmediği halde, bu
hususta Mahkemece sağlık tedbiri uygulanmasına karar verilmesi
nedeniyle maddi ve manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi
hakkının ihlali iddiasına ilişkindir.

2013/1439

Başvuru, askerlik görevini ifa sırasında, bunalıma girdiğine ve intihar
edebileceğine dair emareler bulunmasına rağmen, görevli
komutanların müdahale etmemesi ve gerekli önlemleri almamaları Kısmen KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA
nedeniyle meydana gelen ölüm dolayısıyla yaşam hakkının;
ve DÜŞME
mahkemece gerekçe gösterilmeksizin müterafik kusur uygulanarak
bilirkişi raporuyla belirlenen zararın çok cüz'i bir kısmına denk
gelebilecek oranda tazminat takdir edilmesi, bundan daha fazla

Genel Kurula sevk
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miktarda idare lehine vekâlet ücretine hükmedilmesi ve bağımsız ve
tarafsız olmayan bir mahkemede yargılama yapılması nedeniyle adil
yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

7.

8.

2013/2950

2013/9466

9.

2013/4194

10.

2013/9116

11.

2013/5376

12.

2013/7792

13.

2013/9403

Başvuru, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olgular
bulunmadan, konumu itibariyle işlemesi mümkün olmayan bir suçtan
dolayı, müdafiinin hazır olmadığı celsede tutuklanmasına karar
verilmesi ve tutukluluğa itirazlarının gerekçesiz olarak matbu
ifadelerle reddedilmesi nedenleriyle adil yargılanma ve etkili başvuru
haklarının ihlâl edildiği iddiaları hakkındadır.

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

Başvuru, kamulaştırmasız el atma nedeniyle açılan tazminat
davasında lehe hükmedilen nispi vekâlet ücretinin karar düzeltme
aşamasında maktu olarak değiştirilmesi nedeniyle Anayasanın 2., 5.,
9., 10., 12., 35., 36., 46. ve 90. maddelerinde tanımlanan hak ve
ilkelerin ihlal edildiği iddiası hakkındadır.
Başvuru, Pendik Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen doğum
neticesinde A. E.’nin % 94 oranında özürlü olacak şekilde dünyaya
gelmesi ve bu duruma sebebiyet verdiği iddia edilen ilgili personel
hakkında etkili bir soruşturma yürütülmemesi nedenleriyle, yaşam
hakkının, adil yargılanma hakkının ve etkili başvuru hakkının ihlal
edildiği iddiaları hakkındadır.
Başvuru, hatalı tahlil sonuçlarına dayanılarak konulan kanser teşhisi
üzerine başvurucunun rahminin alınması ve bu duruma sebebiyet
verdiği iddia edilen ilgili personel hakkında etkili bir soruşturma
yürütülmemesi nedenleriyle, Anayasa’nın 2., 5., 10. ve 36. maddeleri
ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. ve 13. maddelerinin ihlal
edildiği iddiaları hakkındadır.
Başvuru, başvurucunun altı aylık oğlunun Devlet Hastanesinde vefat
etmesi üzerine ilgili doktorlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca
başlatılan soruşturmanın etkili bir şekilde yürütülmediği iddiası
hakkındadır.
Başvuru, kanunda öngörülen azami tutukluluk süresinin aşılması
nedeniyle özgürlük ve güvenlik hakkının ihlal edildiği iddiasına
ilişkindir.

Kişi hürriyeti ve güvenliğinin İHLAL
EDİLDİĞİNE

Başvuru kamulaştırmasız el atma davasında hükmedilen
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Başvuru Konusu
tazminat bedelinin ödenmemesi ve kararın kesinleşme
tarihinden itibaren hükmedilen tazminata kamu alacakları için
öngörülen en yüksek faiz oranının uygulanmaması nedeniyle
mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiası ile ilgilidir.
Başvuru, Mahkemece delillerin hatalı değerlendirilerek karar
verilmesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiası
hakkındadır.
Başvuru, zabıt kâtipliği sınavında başarısız sayılmaya ilişkin işlemin
iptali istemiyle açılan davanın reddedilmesi nedeniyle Anayasa’nın
36. maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkının ihlal edildiği
iddiası hakkındadır.
Başvuru, beraat kararı verilen davada lehe vekâlet ücretine
hükmedilmemesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği
iddiası hakkındadır.
Başvuru, soruşturma evresinde dosyaya erişim kısıtlanarak isnatların
öğrenilmesinin engellenmesi nedeniyle özgürlük ve güvenlik hakkı
ile savunma hazırlamak için gerekli kolaylıklara sahip olma
hakkının, adil yargılanma hakkının, delillerin eksik toplanması ve
hatalı değerlendirilmesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal
edildiği iddiaları hakkındadır
Başvuru, zilyet olunan ve tarımsal amaçla kullanılan taşınmazın rayiç
bedelinin tespit edilmesi isteminin reddedilmesi nedeniyle adil
yargılanma ve mülkiyet haklarının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.
Başvuru, terör olayları nedeniyle köyü terk etmeye mecbur kalınması
sonucunda 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle
Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun
kapsamında yapılan taleplerin reddedilmesi nedeniyle mülkiyet
hakkının; ret işlemlerine karşı açılan davalara ilişkin yargılama
işlemlerinin adil olmaması, makul sürede sonuçlandırılmaması
nedenleriyle de adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiaları
hakkındadır.
Başvuru, terör örgütü üyeleri tarafından başvurucunun babasına zarar
verildiği halde bu durum göz önüne 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 hakkının,
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mülkiyet hakkının; ret işlemlerine karşı açılan davaya ilişkin
yargılama
işlemlerinin
adil
olmaması,
makul
sürede
sonuçlandırılmaması nedenleriyle adil yargılanma hakkının ihlal
edildiği iddiaları hakkındadır.
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