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Başvuru Konusu
Başvuru, tutuklama kararının hukuki
şartlarının
oluşmadığı,
tutuklama
ve
tutukluluğun devamına ilişkin kararların
gerekçesiz olması nedeniyle etkili başvuru
hakkının ihlal edildiği, tutukluluğun makul
süreyi aştığı, dosyaya ilişkin gizlilik kararı
bulunması nedeniyle etkin bir savunma
yapılamadığı,
tutukluluk
incelemelerinin
duruşmasız yapıldığı ve müdafi yardımından
yararlandırılmama nedenleriyle kişi özgürlüğü
ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiaları
hakkındadır.
Başvuru, tutukluluğa dair kararlarda kamu
yararının varlığını somut olay ve hukuki
değerlendirmelerle ortaya koyan bir gerekçenin
olmaması, tutukluluğun devamına dair kararlara
itirazlarının yetkili mahkemelere ve denetim
usulüne ilişkin kurallar uygulanmadan karara
bağlanması ve tutukluluğa itiraz incelemelerinin
duruşmalı yapılmaması nedenleriyle kişi
hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlâl edildiği
iddiaları hakkındadır.
Başvuru, tutukluluğun makul süreyi aşması
ve itiraz merciince alınan savcılık görüşünün
tebliğ edilmemesi nedenleriyle Anayasa’nın 2.,
19. ve 141. maddelerinin ihlâl edildiği iddiası
hakkındadır.
Başvuru, tutuklamanın hukuki olmaması ve
soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması
nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının,
soruşturma sürecindeki işlem ve uygulamalar
nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlâl edildiği
iddiaları hakkındadır.
Başvuru, tutukluluğun yasal dayanağının
olmadığı ve makul olmayan bir süredir devam
ettiği iddiası hakkındadır.
Başvuru, 25. Dönem Türkiye Büyük Millet
Meclisi Genel Seçimi propaganda sürecinde
siyasi partinin miting düzenlemek istediği
meydanın Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak
olan halk toplantısına tahsis edilmesinin seçme
seçilme hakkını ihlal ettiği iddiaları hakkındadır.
Başvuru,
başvurucuya
gönderilen
mektupların ceza infaz kurumunca verilmeyerek
alıkonulmasına karar verilmesi nedeniyle
haberleşme hakkının ve ifade hürriyetinin ihlal
edildiğine ilişkindir.
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Başvuru,
başvurucuya
gönderilen
mektupların ceza infaz kurumunca verilmeyerek Haberleşme hürriyetinin İHLAL
alıkonulmasına karar verilmesi nedeniyle
EDİLMEDİĞİNE
haberleşme hakkının ve ifade hürriyetinin ihlal
edildiğine ilişkindir.
Başvuru, ceza infaz kurumunda hükümlü
olarak bulunan başvurucunun, göndermek
Haberleşme hürriyetinin
istediği mektubun gönderilmemesi nedeniyle,
İHLAL EDİLDİĞİNE
haberleşme ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiği
iddiaları hakkındadır.
Başvuru, hukuka aykırı olarak karakolda
alıkonulma, polisler tarafından darp edilme ve
bu konuda yapılan şikayet üzerine etkili bir
soruşturma
yürütülmemesi
nedeniyle
Anayasa'nın 10., 13., 17. ve 19. maddelerinin
ihlal edildiği iddiası hakkındadır.
Başvuru, başvurucunun bulunduğu ceza
infaz
kurumunun
koşullarının
mevcut
hastalığına uygun olmaması ve bu koşulların
düzeltilmesi talebinin reddedilmesi nedeniyle
yaşam hakkının ihlal edildiği iddiaları
hakkındadır.
Başvuru, Sayıştay 6. Dairesince verilerek
Sayıştay Temyiz Kurulu tarafından tasdik edilen
tazmin hükmü nedeniyle Anayasa'nın 35.
maddesinde düzenlenen mülkiyet hakkının ihlal
edildiği iddiası hakkındadır.
Başvuru kamulaştırmasız el atma ve haksız
işgal tazminatı davalarında hükmedilen tazminat
bedellerinin
ödenmemesi
ve
Mahkeme
kararlarının kesinleşme tarihinden itibaren
hükmedilen tazminatlara kamu alacakları için
öngörülen
en
yüksek
faiz
oranının
uygulanmaması nedeniyle mülkiyet hakkının
ihlal edildiği iddiası ile ilgilidir.
Başvuru, muvaazalı devir iddiasıyla açılan
tapu iptali ve tescil davasının reddi nedeniyle
hak arama hürriyetinin ve mülkiyet hakkının
ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.
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Kısmen kabul edilebilir
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Adil yargılanma hakkının
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Başvuru, işkence sonucu elde edilen delillere
dayanılarak mahkûm edilmesi ve yargılamanın
uzun sürmesi nedenleriyle adil yargılanma
hakkının ihlal edildiği iddiası hakkındadır.

Adil yargılanma hakkının
İHLAL EDİLDİĞİNE,
Makul sürede yargılanma
hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE,

Başvuru, haksız olarak tutuklama kararı
verilmesi, gözaltı süresinin aşılması, gözaltına
alınırken
yasal
hakların
hatırlatılmaması
nedenleriyle özgürlük ve güvenlik hakkının;
yargılamanın makul olmayan bir süredir devam
etmesi, yargılamanın sonucunun adil olmaması,
dosyaya erişimin yasaklanması sonucu savunma
hakkının kullanılamaması nedenleriyle adil
yargılanma hakkının; protesto eyleminden ötürü
terör örgütü üyeliğinden mahkûm olunması ve
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başvurucu Ersin hakkındaki örgüt propagandası
yapma suçundan açılan davada ise kovuşturmanın
ertelenmesi kararı verilmesi nedenleriyle ifade
özgürlüğünün; etnik kökenden dolayı ayrımcılığa
maruz kalınması nedeniyle kanun önünde eşitlik
ilkesinin ihlal edildiği iddiaları hakkındadır.
Başvuru, daha önce Almanya’da mahkûm
olunan suç nedeniyle Türkiye’de de yargılama
yapılması nedeniyle aynı suçtan dolayı iki kez
yargılanmama ilkesinin; gerekçesiz ya da
basmakalıp gerekçelerle tutukluluğun devamına
karar verilmesi nedeniyle özgürlük ve güvenlik
hakkının;
eksik
soruşturma
sonucunda
mahkûmiyete hükmedilmesi, ifadesi hükme esas
alınan tanıkların duruşmada dinlenilmemesi ve
mahkeme
kararlarının
yeterli
gerekçeyi
içermemesi nedeniyle adil yargılanma hakkının
ihlal edildiği iddiaları hakkındadır.
Başvuru,
Avrupa
İnsan
Hakları
Mahkemesinin (AİHM) verdiği ihlal kararına
rağmen yargılamanın yenilenmesi talebinin
kabul edilmemesinin adil yargılanma hakkını
ihlal ettiği iddiası hakkındadır.
Başvuru,
vazife
malullüğü
aylığı
bağlanmaması işleminin iptali istemiyle açılan
davanın Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
(AYİM) tarafından reddedilmesi nedeniyle
Anayasa’nın 2. maddesinde düzenlenen hukuk
devleti ilkesinin, 36. maddesinde düzenlenen
adil yargılanma hakkının, sosyal güvenlikle ilgili
61. maddesinin ihlal edildiği iddiası hakkındadır.
Başvuru, 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı
Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu’nun 10. maddesi
ile 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı
Kuvvetleri Personel Kanunu’na eklenen geçici
32.
maddesinde
düzenlenen
haklardan
yararlanmak için açılan davanın reddedilmesi
nedeniyle adil yargılanma hakkının ve
masumiyet
karinesinin
ihlali
iddiaları
hakkındadır.
Başvuru, Yargıtay Başkanlar Kurulunun
kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı karar
vermesi nedeniyle adil yargılanma hakkının;
karara karşı yargı yolunun kapalı olması
nedeniyle de mahkemeye erişim hakkının ihlal
edildiği iddiaları hakkındadır.
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