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Başvuru Konusu
Başvuru, resen yapılan tutukluluk incelemesinin
duruşmalı yapılmaması ve itiraz merciince de bu
hususa değinilmeden karar verilmesi nedeniyle kişi
özgürlüğü ve güvenliği ile adil yargılanma hakkının
ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.
Başvuru; suç şüphesi ve tutuklama nedeni olmadığı
halde tutuklama, gerekçesiz bir şekilde tutukluluğun
devamına karar verilmesi, tutukluluğa itiraz
incelemesinde savcılık mütalaasının tebliğ edilmemesi,
incelemenin duruşmasız yapılması ve itirazın
gerekçesiz olarak reddedilmesi, resen yapılan
tutukluluk incelemelerinin duruşmasız yapılması ve
savcılık görüşünün tebliğ edilmemesi, itirazların itiraz
mercileri tarafından etkin bir şekilde incelenmemesi
nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal
edildiği iddiaları hakkındadır.
Başvuru, cezaevinde slogan atma nedeniyle
tutukluya disiplin cezası verilmesinin ifade
özgürlüğünü; disiplin cezasına yapılan itirazın
Cumhuriyet savcısının mütalaası tebliğ edilmeden
İnfaz Hakimliğince gerekçesiz olarak reddedilmesinin
adil yargılanma hakkını; disiplin cezasına ilişkin
düzenlemenin öngörülebilir olmamasının suç ve
cezada kanunilik ilkesini ihlal ettiği iddiaları
hakkındadır.
Başvuru; tutukluluğun makul ve kanuni süreyi
aşması, tutuklama ve tutukluluğun devamına ilişkin
kararların gerekçesiz olması, resen yapılan tutukluluk
incelemelerinin duruşmasız yapılması, tutukluluğa
ilişkin yapılan itiraz incelemesinin duruşmasız
yapılması ve itiraz incelemesinde alınan savcılık
görüşünün tebliğ edilmemesi nedenleriyle Anayasanın
19. maddesinde tanımlanan kişi hürriyeti ve güvenliği
hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.
Başvuru, kuvvetli suç şüphesi bulunmadığı halde
basmakalıp gerekçelerle tutukluluğunun devam
ettirilmesi ve tutukluluğa ilişkin itiraz incelemesi
sırasında alınan savcılık görüşünün bildirilmemesi ile
görgü tanıkları dinlenilmeden ve olay yerinde keşif
yapılmadan
delillerin yanlış
değerlendirilmesi
sonucunda hüküm kurulması nedenleriyle Anayasa’nın
19. ve 36. maddelerinin ihlâl edildiği iddiası
hakkındadır.
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Başvuru, tutuklamanın hukuki olmaması ve
tutukluluk süresinin makul olmaması nedenleriyle kişi
hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlâl edildiği iddiaları
hakkındadır.
Başvuru, gerçek kişiler yönünden, gözaltına
alınırken ve cezaevi girişinde onur kırıcı kötü
muameleye maruz kalmaları, gereksiz yere gözaltına
alınmaları, gözaltında tutuldukları yerin koşullarının
kötü olması, haklarında kuvvetli suç şüphesi olmadan
tutuklama kararı verilmesi, tutukluluğa itiraz
incelemesinin duruşmasız yapılması, soruşturma
dosyasında kısıtlılık kararı verilmesi, gizli tanık
beyanlarına dayanılması, soruşturma sürecinde farklı
savcıların görev yapmaları, tek hâkim kararına
dayanılarak konut ve bürolarında arama yapılması,
avukat olarak müvekkilleri ile yaptıkları yazışmalara el
konulması, mesleki faaliyetlerinin ve üyesi oldukları
derneğin faaliyetlerinin soruşturma konusu yapılması,
dernek binasında yapılan aramada derneğe ait
dosyaların zarar görmesi; tüzel kişi yönünden,
avukatlık hakkı ile toplu savunma hakkına riayet
edilmemesi nedenleriyle Anayasa’nın 17., 19., 21., 22.,
26., 33., 34., 36., 38., 40., 48. ve 141. maddelerinde
düzenlenen
hakların
ihlal
edildiği
iddiaları
hakkındadır.
Başvuru, tutukluluğun makul süreyi aşması
nedeniyle Anayasa’nın 19. maddesi ile güvence altına
alınan kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlal
edildiği iddiası hakkındadır.
Başvuru, hukuka aykırı olarak hakkında oda hapsi
cezasına hükmedilmesi ve karar sonrasında yapılan
kanuni değişikliklerin dikkate alınmaması nedenleriyle
Anayasa’nın 36. maddesinin ihlal edildiği iddiası
hakkındadır.
Başvuru, "Erkan Tan Vakti" isimli programda
iletilen haberler nedeniyle televizyon kanalına yayın
durdurma kararı verilmesinin basın özgürlüğünü ihlal
ettiği iddiaları hakkındadır.
Başvuru, e-posta yazışmaları dikkate alınarak
astsubay
sözleşmesinin
yenilenmemesi
işlemi
nedeniyle, özel hayatın gizliliği ve haberleşme
hürriyetinin; bu işleme karşı açtığı davanın reddi
nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği
iddiaları hakkındadır.
Başvuru, hakkında yürütülen gizli soruşturma
kapsamında kayıt altına alınan telefon görüşmelerinin
çeşitli gazetelerde yayımlanması nedeniyle kişilik
haklarının zedelendiği; anılan görüşme içeriklerini
basına sızdıran kişiler hakkında şikâyetçi olması
üzerine yürütülen soruşturma sonucunda kovuşturmaya
yer olmadığına dair karar verilmesi nedeniyle
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haberleşme hürriyeti ve özel hayatın gizliliği
haklarının ihlal edildiği iddiaları hakkındadır.
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14.

2015/9192

Başvuru, ceza infaz kurumunda hükümlü olarak
bulunan başvurucunun, göndermek istediği dört Haberleşme hürriyetinin
mektubun gönderilmemesi nedeniyle, haberleşme ve İHLAL EDİLMEDİĞİNE
ifade özgürlüğünün ihlal edildiği iddiaları hakkındadır.

2013/3573

Başvuru, tanıkların dinlenilmemesi, savunma
hakkının yeterince kullanılamaması ve yargılamanın
makul sürede bitirilmemesi nedenleriyle adil
yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiası hakkındadır.
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Başvuru, göreve son verilmeye dayanak yapılan
ceza davasında zaman aşımından düşme kararı
verildiği halde göreve başlatılmama nedeniyle açılan
davada masumiyet karinesinin ihlal edildiği iddiası
hakkındadır.
Başvuru, disiplin cezasına karşı açılan davanın
reddedilmesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal
edildiği iddiası hakkındadır.
Başvuru, Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Tazminat
Komisyonu Başkanlığı tarafından verilen tazminatın
düşük olması nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal
edildiği iddiası hakkındadır.
Başvuru, itirazın iptali davasına konu uyuşmazlığın
dayanağı olan sözleşmenin geçerlilik süresinin
Mahkemece hatalı değerlendirilmesi neticesinde
davanın reddine karar verilmesi nedeniyle adil
yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiası hakkındadır.
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2013/2736

Başvuru, 22/3/1999 tarihinde Silivri Sulh Hukuk
Mahkemesinde açılan ortaklığın giderilmesi davasında
temyiz süresi geçtikten sonra yapılan temyiz talebinin
kabul edilmesi ve yargılamanın makul sürede
sonuçlanmaması nedenleriyle, mülkiyet ve adil
yargılanma haklarının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Adil yargılanma
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2015/2037

Başvuru, sınır dışı edilme işleminin tesisinde
hukuka aykırı uygulamalarda bulunulduğu ve işlemin
hukuki denetiminin yapıldığı yargılama sürecinin adil
yürütülmediği,
sınır
dışı
edilme
kararının
uygulanmasının başvurucuların özgürlük, yaşam ve
vücut bütünlükleri yönünden risk oluşturduğu,
belirtilen nedenlerle Anayasa’nın 17., 19., 20. ve 36.
maddelerinin ihlal edildiğini iddiaları hakkındadır.

Erteleme

