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Yaşam hakkı ve etkili soruşturma yürütme yükümlülüğü 

Sibel Çapraz Başvurusu, Başvuru Numarası: 2017/19418, Karar Tarihi: 12/1/2021 

28 Kasım 2015 tarihinde Hakkari’de güvenlik güçleriyle örgüt üyeleri arasında çıkan çatışmada 
yaralanan başvurucunun yaralanmasına ilişkin soruşturma yürütülmemesi – yaşam hakkı ihlali 
iddiasını etkili şekilde soruşturma yükümlülüğünün ihlali 

Ümmühan Seçil Sucu Başvurusu, Başvuru Numarası: 2017/15128, Karar Tarihi: 
19/11/2020 

Gezi Parkı olayları sırasında 3/6/2013 tarihinde Dolmabahçe Sarayı önünde kafasına gaz fişeği 
isabet etmesi sonucu yaralanan başvurucunun şikayetine 6/1/2016 tarihinde İstanbul Valiliği 
tarafından soruşturma izni verilmemesi – Yaşam hakkı ihlali iddiasını etkili şekilde soruşturma 
yükümlülüğünün ihlali 

Tochukwu Gamaliah Ogu Başvurusu, Başvuru no. 2018/6183, Karar Tarihi: 13/1/2021 

Beyoğlu polis karakolunda tutulan Festus Okey’in kolluk görevlisince öldürülmesi ve olaya 
ilişkin olarak etkili ceza soruşturması yürütülmemesi – Yaşam hakkının ve etkili soruşturma 
yürütme yükümlülüğünün ihlali [Ölümle sonuçlanan şiddetin ırk temelli ayrımcılık saikiyle 
gerçekleştirilmesi nedeniyle yaşam hakkıyla bağlantılı olarak ayrımcılık yasağının ihlal edildiği 
iddiası açıkça dayanaktan yoksun bulundu] 

Mehmet Köktaş Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/35775, Karar Tarihi: 10/3/2021 

Hakkari Yüksekova’da sözleşmeli piyade er olarak askerlik görevini ifa ederken 21/6/2018 
tarihinde ateşli silah yaralanması sonrasında helikopterle kaldırıldığı Yüksekova Devlet 
Hastanesinde yaşamını yitiren başvurucunun oğlunun ölümüne ilişkin soruşturmada 
kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi –  yaşam hakkı ihlali iddiasını etkili şekilde 
soruşturma yükümlülüğünün ihlali 

Hasan Kılıç Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/22085, Karar Tarihi: 27/1/2021 

Ankara Tren Garı önünde 10 Ekim 2015 tarihinde kamu makamları tarafından öngörülebilir ve 
önlenebilir nitelikte olduğu ileri sürülen canlı bomba saldırısı sonucu meydana gelen yaralanma 
olayından kaynaklanan zararların tazmini istemiyle açılan davada olayın idarenin kusuruyla 
meydana geldiğine ilişkin iddiaların değerlendirilmemesi ve soruşturma izni verilmeden 
dosyanın kapatılması – yaşam hakkı ihlali iddiasını etkili şekilde soruşturma yükümlülüğünün 
ihlali 

Ayşe Rana Özben ve diğerleri Başvurusu, Başvuru Numarası: 2017/28717, Karar Tarihi: 
24/2/2021 

Başvurucuların eşi ve babası olan M.Ö.’nün hakkında FETÖ/PDY üyeliğinden yakalama kararı 
çıkartıldıktan sonra devlet görevlileri tarafından kaçırıldığı iddiasında kovuşturmaya yer 
olmadığı kararı verilmesi – Yaşam hakkının ihlali 
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Ahmet Tunç Ve Diğerleri Başvurusu, Başvuru Numarası: 2016/2629, Karar Tarihi: 
21/4/2021 

2015-2016 yılları arasında Cizre’de ilan edilen sokağa çıkma yasakları sırasında bodrumlarda 
güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanımı sonucu yaralanıp öldürülen başvurucu yakınlarının 
yaşam hakkı v etkili soruşturma yürütme yükümlülüğü ihlali iddiası – Anayasa Mahkemesi 
tarafından eksikliğin giderilmesi için verilen süreye karşı geçerli mazeret olmaksızın eksikliğin 
süresinde tamamlanmaması nedeniyle ret kararı 

Hüseyin Uzunyayla Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/31464, Karar Tarihi: 15/6/2021 

10 Ekim katliamında yaralanan başvurucunun kamu makamları tarafından öngörülebilir ve 
önlenebilir nitelikte olduğu ileri sürülen canlı bomba saldırısı sonucu meydana gelen yaralanma 
olayından kaynaklanan zararların tazmini istemiyle açılan tam yargı davalarında olayın idarenin 
kusuruyla meydana geldiğine ilişkin iddiaları hakkında açık bir cevap verilmeden ve dayandığı 
delillerin toplanıp toplanmadığı hususunda açıklama yapılmadan sonuca varılması – Yaşam 
hakkının ve etkili soruşturma yürütme yükümlülüğünün ihlali 

Ali Sadet Ve Diğerleri Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/6838, Karar Tarihi: 8/6/2021 

Suruç katliamında kamu makamları tarafından önceden bilindiği iddia edilen canlı bomba 
saldırısının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmaması ve önleme araması kararına rağmen 
olayın meydana geldiği yerde önleme araması yaptırmadığı için görevini ihmal ettiği derece 
mahkemesi kararlarıyla sabit olan kamu görevlisi hakkında adli para cezasına hükmedilmesi 
nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiği iddiası – ileri sürülen iddiaların incelenmesinin 
sürdürülmesini haklı kılan bir nedenin kalmamış olması nedeniyle düşme ve kabul edilemezlik 
kararı 

İbrahim Moran Başvurusu, Başvuru Numarası: 2016/14675, Karar Tarihi: 29/6/2021 

Uyuşturucu madde bağımlısı olan mahpusun cezaevinde hayatını kaybetmesini önlemeye 
yönelik tedbirlerin alınmaması ve bu olayla ilgili etkili bir soruşturma yürütülmemesi – yaşam 
hakkının maddi ve usul yönünden ihlali 

Metin Bekiroğlu Ve Özgür Atagün Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/35266, Karar 
Tarihi: 15/9/2021 

15 Şubat 2017 tarihinde başvurucuların da içinde bulunduğu toplu taşıma aracına Diyarbakır 
ile Lice ilçesi arasında seyir hâlinde iken zırhlı polis aracı tarafından araca ateşli silah ile -
mermi, aracın ön camından girip arka kısımda bulunan bagaj kapaklarını delip çıkacak şekilde- 
ateş açılmasıyla ilgili soruşturmada “kolluk kuvvetlerinin söz konusu araca ateş ettiğini iddia 
etmenin soyut bir iddiadan ibaret olduğu, bölgenin sıkıntılı bir bölge olması nedeniyle 
muhtemelen terör örgütü üyelerinin açtığı ateş sonucunda aracın zarar görmüş, mağdurların 
yaralanmış olduğu ve soruşturmayı yürütmekte hukuki yarar bulunmadığı” gerekçesiyle 
kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesi – yaşam hakkı ihlali iddiasını etkili şekilde 
soruşturma yükümlülüğünün ihlali 

T.A. Başvurusu, Genel Kurul, Başvuru Numarası: 2017/32972, Karar Tarihi: 29/9/2021 

Kadına yönelik şiddete ilişkin koruyucu ve önleyici tedbirlerin kamu görevlilerinin ihmali ile 
etkin olarak uygulanmaması sonucunda ölümün gerçekleşmesi, ihmali bulunan kamu 



 

Anayasa Gündemi 
görevlileri hakkında cezai takibat yapılmaması ve fail hakkında orantılı bir ceza verilmemiş 
olması - yaşam hakkının esas ve usul yönünden ihlali 

Kadir Kudin Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/14509, Karar Tarihi: 8/9/2021 

Kobane eylemleri sırasında kolluk görevlilerinin güç kullanması sonucunda ölüm olayının 
meydana gelmesi ve olayla ilgili olarak etkili ceza soruşturması yürütülmemesi – yaşam hakkı 
ihlali iddiasında etkili soruşturma yürütme yükümlülüğünün ihlali 

Beste Sığak ve Diğerleri Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/3627, Karar Tarihi: 
16/11/2021 

Endoskopi uygulamasına bağlı olarak başvurucuların yakınlarının hayatını kaybetmesi - yaşam 
hakkının ihlali 

İşkence ve kötü muamele yasağı ve etkili soruşturma yürütme yükümlülüğü 

Merve Aydeniz Çokyılmaz Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/24061, Karar Tarihi: 
15/12/2020 

Başvuru tarihinde 32 hafta 2 günlük gebe olan başvurucunun silahlı terör örgütüne üye olma 
suçunu işlediği iddiasıyla 13 Mart 2018’de tutuklanıp Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz 
Kurumuna götürülmesi nedeniyle gebe olduğunu, Ceza İnfaz Kurumunda olumsuz koşullarda 
tutulduğunu, koğuş kapasitesinin üzerinde kişi ile birlikte barındırıldığını, tutulma koşullarının 
kendisinin ve bebeğinin sağlığını riske attığını belirterek yaşam hakkının, kötü muamele 
yasağının ve kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiası – Kötü muamele 
yasağının ihlal edildiğine ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul 
edilemezlik kararı 

Rüya Ağdaş Sönmez Başvurusu, Başvuru Numarası: 2017/39945, Karar Tarihi: 3/12/2020 

9 Ağustos 2016 günü Yenikapı Marmaray ana girişindeki polis arama noktasında çantasını 
arama isteyen polis memuru ile tartışan başvurucunun polis merkezine götürülmesi ve burada 
çay ocağında çıplak aramaya maruz bırakılması – kamu görevlileri tarafından kötü muameleye 
maruz bırakılmasına ilişkin soruşturmanın etkili yürütülmemesi nedeniyle kötü muamele 
yasağının ihlali 

Ahmet Endes Ve Diğerleri Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/19018, Karar 
Tarihi:15/12/2020 

Savcıya yönelik sosyal medya aracılığıyla hakaret ve/veya tehdit suçu işlendiğine ilişkin 
yürütülen soruşturma kapsamında başvurucuların akrabalarının gece 02.00’de evlerinde arama 
yapılması, arama sırasında polislerin başvuruculara küfrettiği ve hâlde fiziksel güç uygulayarak 
başvurucuları yaraladığı iddiası – eziyet yasağının maddi ve usuli yönüyle ihlali 

Filiz Kerestecioğlu Demir Ve Diğerleri Başvurusu, Başvuru Numarası: 2016/42278, Karar 
Tarihi: 2/12/2020 

18 Ocak 2013 tarihinde Çağdaş Hukukçular Derneği’nde arama yapılmasını protesto etmek için 
Çağlayan Adliyesi’nde toplanan avukatların polisler tarafından biber gazı sıkılarak 
kelepçelenip darp edilmesi ve kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi – İnsanlıkdışı 
muamele yasağının esas ve usul yönünden ihlali 
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İbrahim Halil Baran Başvurusu, Başvuru Numarası: 2017/27013, Karar Tarihi: 
19/11/2020 

Cumhurbaşkanı’na hakaret ve terör örgütü propagandası yapma suçlarından 11 Ocak 2017 
tarihinde gözaltına alınan başvurucunun gözaltında dört kaburgası kırılacak şekilde işkenceye 
maruz kalması, doktora götürülmemesi ve şikayetine karşı kovuşturmaya yer olmadığı kararı 
verilmesi – kötü muamele yasağı ihlali iddiasını etkili şekilde soruşturma yükümlülüğünün 
ihlali 

İsmail Göktaş Başvurusu, Başvuru Numarası: 2017/20204, Karar Tarihi: 19/11/2020 

Olay tarihinde 16 yaşında olan başvurucunun Adana’nın Seyhan ilçesinde 28/12/2016 günü 
saat 20.00’de terör örgütü lehine slogan atan, kolluk görevlilerine havai fişek ve el yapımı 
patlayıcı maddeler ile saldırıda bulunan yirmi kişilik grupta olduğu iddiasıyla polisler 
tarafından gözaltına alınması ve gözaltına alındıktan sonra çocuk şubeye teslim edilene kadar 
işkence gördüğünü, başına, omzuna, bacağına copla vurulduğunu, elini kafasının üstüne 
koyması söylenerek eline vurulduğunu, tırnağının yerinden çıktığını, saçlarının çekilerek 
ayağına basıldığını, küfür ve hakaret edildiğini, cinsel saldırıda bulunmakla tehdit edildiğini, 
gözaltı süresi boyunca su ve yemek verilmediğini söylemesine rağmen kovuşturmaya yer 
olmadığı kararı verilmesi – kötü muamele yasağı ihlali iddiasını etkili şekilde soruşturma 
yükümlülüğünün ihlali 

Beyza Kural Yılancı Başvurusu, Başvuru Numarası: 2016/78497, Karar Tarihi: 12/1/2021 

BİANET’te çalışan ve 6 Kasım 2015 tarihinde YÖK’ün kuruluş yıldönümünü protesto 
eylemlerini takip etmek isteyen gazetecinin haber takibi sırasında polisler tarafından “Sana bir 
şey söyleyeyim bak, hiçbir şey eskisi gibi değil artık, bunu öğreteceğiz size.” denilerek 
kelepçelenmesi ve darp edilmesi ve buna karşı yapılan şikayette kovuşturmaya yer olmadığı 
kararı verilmesi – Kötü muamele yasağının ve etkili soruşturma yürütme yükümlülüğünün ihlali 

Ergin Doğru Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/18520, Karar Tarihi: 10/2/2021 

Elazığ cezaevinde tutuklu olan başvurucunun yüze yakın tutuklu ve hükümlü ile birlikte 
16/2/2018 tarihinde gerçekleştirilen sayım sırasında slogan atarak kapılara vurdukları, sayıma 
kalkmadan, bulundukları alanda durmakta direndikleri ve sayım yapılmasına engel olmaya 
çalıştıkları gerekçesiyle disiplin soruşturması sonucunda “kurumda korku, kaygı veya panik 
yaratabilecek biçimde söz söylemek veya davranışta bulunmak” fiillerinden dolayı iki ay 
ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma disiplin cezası ile cezalandırılması ve darp edilmesi – 
İnsan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının maddi ve usul yönünden ihlali 

Asiye Karaaslan Başvurusu, Başvuru Numarası: 2017/36555, Karar Tarihi: 10/2/2021 

Eski hakim olan ve FETÖ/PDY operasyonları kapsamında gözaltına alındığı sırada hamile olan 
başvurucunun gözaltında düşük yapması ve gözaltına alındığı tarihte gebe olduğunu, düzenli 
olarak vurulması gereken iğneler bulunduğunu, bunların uygulanması için her gün hastaneye 
götürüldüğünü, araba yolculukları ve gözaltındaki tutma koşulları nedeniyle gebeliğinin riske 
girdiğini, gebelik için uygun olmayan gözaltı şartlarında sandalye üzerinde beklediğini veya 
sandalyeleri birleştirerek uzanmak zorunda kaldığını, bu koşullarda bulunmaması gerektiğini 
doktorlara söylemesine rağmen kendisine rapor verilmediğini, gözaltında ve sonrasında 
yaşadıklarından dolayı bebeğinin kalp atışlarının durduğunu belirterek yaptığı suç duyurusunda 
kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi – kötü muamele yasağından ihlal yok. 
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Alp Altınörs Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/2790, Karar Tarihi: 25/2/2021 

11/6/2013 tarihinde Gezi Parkı eylemlerine katılan ve polisin attığı göz yaşartıcı gaz fişeğiyle 
başından yaralanıp kafa travması geçiren başvurucunun yaptığı suç duyurusunda kovuşturmaya 
yer olmadığı kararı verilmesi – insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının ve etkili 
soruşturma yürütme yükümlülüğünün ihlali 

İbrahim Akan Başvurusu (2), Başvuru Numarası: 2017/32078, Karar Tarihi: 25/2/2021 

1 Mayıs 2013 tarihinde polislerin attığı gaz kapsülünün gözüne isabet etmesi sonucu yaralanıp 
sol gözünü kaybeden başvurucunun suç duyurusunda soruşturma izni verilmemesi – eziyet 
yasağının maddi ve usul yönünden ihlali 

Doğan Başak Başvurusu, Başvuru Numarası: 2017/32745, Karar Tarihi: 3/11/2020 

Silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işlediği iddiasıyla evinde bulunduğu sırada kapısı 
kırılmak suretiyle evine giren kolluk görevlileri tarafından eşinin önünde yumruk ve silah 
dipçikleriyle darp edilen, göz ve ağız çevresinde lezyonlar oluşan başvurucunun şikayetinde 
kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi – kötü muamele yasağı ihlali iddiasını etkili şekilde 
yürütme yükümlülüğünün ihlali 

Suat Eren Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/3081, Karar Tarihi: 11/2/2021 

Avukat olan başvurucunun duruşma düzenini bozduğu gerekçesine dayanılarak kolluk 
görevlileri tarafından duruşma salonundan dışarı çıkarılması nedeniyle özel hayata saygı 
hakkının ve bu olaya ilişkin şikâyetin etkili soruşturulmaması nedeniyle kötü muamele 
yasağının ihlal edildiği iddiası – Kötü muamele yasağından ihlal yok (Mesleki faaliyetine 
yapılan müdahaleden dolayı özel hayata saygı hakkının ihlal edildiği iddiası açılan tazminat 
davasının hala devam etmesi nedeniyle hukuk yolları tüketilmediği için kabul edilemez 
bulundu) 

Erdal Sarıkaya Başvurusu, Genel Kurul, Başvuru Numarası: 2017/37237, Karar Tarihi: 
17/3/2021 

Gezi Parkı eylemleri sırasında gaz fişeğiyle gözünden vurulan başvurucunun sorumlu polislerin 
bulunması için yaptığı şikayette 4483 sayılı Kanun uyarınca soruşturma izninin verilmemesi 
nedeniyle Başsavcılıkça kovuşturma yapılmasına yer olmadığı kararı verilmesi – Eziyet 
yasağının ve etkili soruşturma yürütme yükümlülüğünün ihlali 

R.Ç. Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/6688, Karar Tarihi: 24/2/2021 

Olay tarihinde beş yaşında olan oğlunun o tarihte 15 yaşında olan kuzeni tarafından cinsel 
istismara uğradığını öğrenen başvurucunun yaptığı şikayette kovuşturmaya yer olmadığı kararı 
verilmesi – kötü muamele yasağı ihlali iddiasını etkili şekilde soruşturma yükümlülüğünün 
ihlali 

Şadiye Dilan Doğan Başvurusu, Başvuru Numarası: 2016/9604, Karar Tarihi: 7/4/2021 

Gezi Parkı eylemleri sırasında Berkin Elvan’ın hayatını kaybetmesiyle ilgili düzenlenen eylem 
sırasında polis H.A. tarafından copla yüzüne vurulan, polis R.Y. tarafından ise Shortland marka 
araç kasıtlı olarak üzerine sürülen başvurucunun şikayeti sonucu H.A. hakkında kovuşturmaya 
yer olmadığı kararı, R.Y. hakkında ise soruşturma izni verilmemesi kararı verilmesi – Eziyet 
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yasağının maddi ve usuli yönden ihlali [Ayrıca bu hakla bağlantılı olarak etkili soruşturma 
yürütme yükümlülüğünün de ihlali] 

Asım Barış Barışık Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/2697, Karar Tarihi: 21/4/2021 

18 Aralık 2012 tarihinde ODTÜ’ye gelen başbakanı protesto eden üniversite öğrencileri 
arasında olan başvurucunun polis tarafından atılan gaz kapsülüyle başından yaralanması sonucu 
epilepsi hastası ve %5 engelli olmasıyla ilgili şikayetinde daimi arama kararı verilmesi ve 
başvurucunun açtığı tam yargı davasında “kanuna aykırı olarak izinsiz bir şekilde düzenlenen, 
demokratik gösteri sınırlarını aşan, şiddet olaylarının yer aldığı eyleme bilerek ve isteyerek 
üstelik öğrenim gördüğü üniversite kampüsü dışında farklı bir üniversite kampüsünde aktif bir 
biçimde katılmış olması nedeniyle takdiren yüzde elli oranında müterafik kusurunun 
bulunduğuna” karar verilerek istinaf talebinin reddedilmesi – Eziyet yasağının maddi ve usuli 
yönden ihlali [Ayrıca bu hakla bağlantılı olarak etkili soruşturma yürütme yükümlülüğünün de 
ihlali] 

Ahmet Aşık Başvurusu, Başvuru Numarası: 2017/27330, Karar Tarihi: 26/5/2021 

Gözaltındayken ve emniyetten cezaevine götürülürken araç içinde kolluk görevlilerinin fiziksel 
ve sözlü şiddetine uğradığını, darp edildiğini, “FETÖ’nün liboşusunuz” denerek hakarete ve 
sinkaflı küfürlere maruz kaldığını söyleyen ve kalçasında iki taraflı, geçmiş ekimoz (çürüme, 
morluk) ve sol üst azı dişinde hassasiyet tespit eden sağlık raporunu sunan başvurucunun 
şikayetine karşı soruşturma yürütülmemesi – maddi ve usul yönüyle insan haysiyetiyle 
bağdaşmayan muamelede bulunma yasağının ihlali 

Sadrettin Bilir Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/12776, Karar Tarihi: 26/5/2021 

28 Haziran 2016’da Diyarbakır’da seyir halindeyken araçtan indirilerek emniyete götürülen 
başvurucununsol gözünde şişlik ve morartı olduğu, sol kaburga kemiklerine aldığı darbeler 
nedeniyle belirli aralıklarla kustuğu, burnunun şiştiği, konuşamayacak hâlde olduğu, sol 
elmacık kemiğinin içe göçtüğü ve kırılmış olabileceği yönündeki iddiasına karşı kovuşturmaya 
yer olmadığı kararı verilmesi – eziyet yasağının ve etkili soruşturma yürütme yükümlülüğünün 
ihlali 

B.A. Başvurusu, Başvuru Numarası: 2016/9123, Karar Tarihi: 18/5/2021 

İkisi çocuk olmak üzere on kişinin cinsel saldırısına maruz kaldığını ileri süren, içeceğine 
karıştırılan bir madde veya ağrı kesici diye aldığı bir hap sebebiyle saldırı sırasında bedensel ve 
zihinsel olarak kendini kontrol edemediğini, olay sonrasında ise maruz kaldığı eylemleri 
hatırlamadığını söyleyerek şikayette bulunan başvurucunun şikayetinde kovuşturmaya yer 
olmadığı kararı verilmesi – Kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasını etkili şekilde 
soruşturma yükümlülüğünün ihlali 

Hüseyin Ali Kudret Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/6578, Karar Tarihi: 18/5/2021 

28 Ocak 2017 tarihinde Hatay’ın Samandağ ilçesinde arkadaşı İ.K. ile bir kafede bulunduğu 
esnada kafeye gelen kolluk görevlileri tarafından önleme araması kararına istinaden üstünün ve 
eşyalarının aranmasına itiraz eden başvurucunun arama işlemi yapıldıktan sonra kolluk 
görevlisi tarafından kendisini saçından çekerek yerde sürüklenerek gözaltına alınması – kötü 
muamele yasağının usul boyutunun ihlali 

 



 

Anayasa Gündemi 
Mehmet Ali Oğuz Başvurusu, Başvuru Numarası: 2017/36977, Karar Tarihi: 8/6/2021 

FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındığı karakolda kendisine işkence yaptıklarını, 
ailesine zarar vermekle tehdit ettiklerini belirten başvurucunun şikayetinde kovuşturmaya yer 
olmadığı kararı verilmesi – kötü muamele yasağı ihlali iddiasını etkili soruşturma 
yükümlülüğünün ihlali 

Özgür Ulaş Armutcuoğlu Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/27396, Karar Tarihi: 
29/6/2021 

Kolluğun güç kullanması sonucunda gerçekleşen yaralanmadan ötürü açılan kamu davasında 
soruşturmanın etkisiz yürütülmesi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi 
– insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının maddi ve usul yönünden ihlali 

Ferit Kurt Ve Diğerleri Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/9957, Karar Tarihi: 
8/6/2021 

Terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve gözaltında 
makatına cop sokulması nedeniyle hayatını kaybeden yakınlarının davasında 26 yılı aşkın 
süredir faillerin cezalandırılmaması – yaşam hakkı ile kötü muamele yasağının maddi ve usul 
yönünden ihlali 

Mehmet Girasun ve Ömer Elçi Başvurusu, Genel Kurul, Başvuru Numarası: 2015/15266, 
Karar Tarihi: 17/6/2021 

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, bu dönemde yaşanan 
çatışmalar ve yürütülen operasyonlar nedeniyle yaşam hakkının ve sokağa çıkma yasağı 
kapsamında uygulanan kısıtlamalar nedeniyle de özel hayata ve aile hayatına saygı hakkı ile 
haberleşme hürriyeti ve kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiası – Başvurunun takipsiz 
bırakılması ve incelenmesinin sürdürülmesini haklı kılan bir sebep görülmemesi nedeniyle 
düşme kararı 

İsmail Adak Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/19964, Karar Tarihi: 20/10/2021 

6-8 Ekim 2014 tarihli Kobane olayları sırasında İstanbul’da düzenlenen gösterilere katılan 
başvurucunun darp edilerek gözaltına alınması ve başvurucu hakkında 2911 sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Kanun’a muhalefet ve terör örgütü propagandası yapma suçlarından dava 
açılırken kendisini darp eden polisler hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi – 
insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının maddi ve usul boyutunun ihlali 

Uğur Ahmet Yaşar Başvurusu (3), Başvuru Numarası: 2018/13707, Karar Tarihi: 
16/6/2021 

Elazığ t tipi ceza infaz kurumunda ayakta sayıma tabi tutulma ve bu uygulamaya karşı direnme 
sonucunda kamu görevlileri tarafından darp edilen başvurucunun şikayetinde kovuşturmaya yer 
olmadığı kararı verilmesi – Kötü muamele yasağı iddiasını etkili şekilde soruşturma 
yükümlülüğünün ihlali  

İmam Güneş Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/13501, Karar Tarihi: 16/6/2021 

Muş Varto’da gözaltı sırasında polis tarafından darp edildiğini ve gözünün morardığını iddia 
eden başvurucunun yaptığı şikayetle ilgili olarak kovuşturmaya yer olmadığına dair karar 
verilmesi - insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının maddi ve usul yönünden ihlali 



 

Anayasa Gündemi 
Fatma Demirer ve Nergiz Tuba Aslan Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/3195, Karar 
Tarihi: 14/9/2021 

Müvekkilleri ile görüşmek için gittikleri İzmir 1 No.lu ceza infaz kurumunda içeri alınmayan 
avukat başvurucuların içeri girmekte ısrar etmeleri üzerine infaz koruma memurları tarafından 
ittirilerek engellenmeleri nedeniyle kötü muamele yasağının, müvekkilleriyle görüşmelerine 
engel olunması nedeniyle ise adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiası - Adil yargılanma 
hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kişi bakımından yetkisizlik nedeniyle; kötü muamele 
yasağının ihlal edildiğine ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul 
edilemezlik kararı 

M.A. Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/12916, Karar Tarihi: 7/10/2021 

Üvey oğlunun kızına birçok kez cinsel istismarda bulunduğunu iddia eden başvurucunun 
şikayeti sonucu açılan davada delil yetersizliğinden beraat kararı verilmesi - kötü muamele 
yasağının usul boyutundan ihlal yok. 

Memduh Yılmaz ve Naciye Yılmaz Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/36717, Karar 
Tarihi: 7/10/2021 

Kolluk görevlisinin müdahalesi nedeniyle yaralanma meydana gelmesi ve bu olaya ilişkin 
yapılan yargılama sonucunda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi - insan 
haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının ve etkili soruşturma yükümlülüğünün ihlali 

Alper Tunga Kuru Ve Özcan Kaya Güvenç Başvurusu, Başvuru Numarası: 2016/2486, 
Karar Tarihi: 17/11/2021 

TMMOB tarafından düzenlenen basın açıklamasına katılan başvurucuya kolluk görevlilerince 
güç kullanımı neticesinde yaralanma meydana gelmesi ve kovuşturma yapılmasına yer 
olmadığı kararı verilmesi - kötü muamele iddiasını etkili şekilde soruşturma yükümlülüğünün 
ihlali 

Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı 

Ali Gharavi Başvurusu, Başvuru Numarası: 2017/33432, Karar Tarihi: 15/12/2020 

Büyükada soruşturma kapsamında silahlı terör örgütlerine (FETÖ/PDY, PKK/KCK ve 
DHKP/C) yardım etme suçunu işlediği iddiasıyla tutuklanan başvurucunun tahliye edildikten 
sonra 24 Ocak 2018 tarihinde CMK’nin 141. maddesi uyarınca haksız olarak yakalanması, 
gözaltına alınması ve tutuklanması iddiasıyla tazminat davası açması – Başvurucunun kişi 
hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddiasının CMK 141 davası temyiz 
aşamasında derdest olduğu için başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez 
bulunması 

Andrew Craig Brunson Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/28400, Karar Tarihi: 
18/11/2020 

İzmir’de bulunan Diriliş Kilisesi’nde pastör sıfatıyla faaliyette bulunan ve Amerika Birleşik 
Devletleri vatandaşı olan başvurucu hakkında FETÖ/PDY’nin hiyerarşik yapılanmasında yer 
aldığı iddiasıyla tutuklama kararı verilmesi, daha sonra konutu terk etmeme şeklinde adli 
kontrol tedbirinin uygulanması – Konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbirinin hukuki 
olmaması dolayısıyla kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın açıkça 



 

Anayasa Gündemi 
dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemezlik kararı (tutuklamanın hukuki olmaması 
ve tutukluluğun makul süreyi aşması dolayısıyla kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal 
edildiğine ilişkin iddiaların süre aşımı nedeniyle kabul edilemez bulunması) 

Şahin Alpay Başvurusu (3), Başvuru Numarası: 2018/10327, Karar Tarihi: 3/12/2020 

Anayasa Mahkemesinin tutukluluk hâlinin sona erdirilmesi suretiyle ihlalin ve sonuçlarının 
ortadan kaldırılmasına ilişkin kararı üzerine derece mahkemesince konutu terk etmeme şeklinde 
adli kontrol tedbirine karar verilmesi – Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlali 

Yiğit Aksakoğlu Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/7132, Karar Tarihi: 3/12/2020 

Gezi Parkı soruşturması kapsamında başvurucunun insan hakları savunucusu olarak yürüttüğü 
faaliyetler nedeniyle tutuklanması – Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlali 

Özlem Gümüştaş ve Sezin Uçar Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/2014, Karar Tarihi: 
18/11/2020 

Avukat olan başvurucuların MLKP üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınmaları, konu edilen 
cenaze törenlerine örgütün talimatı doğrultusunda katılmadıklarını, cenazelerine katıldıkları 
kişilerden bir kısmını müvekkilleri olmaları nedeniyle, diğerlerini ise Suriye’de MLKP ve YPG 
saflarında girdikleri silahlı çatışmada öldürülmeleri nedeniyle tanıdıklarını, katıldıkları 
cenazelerde, etkinliklerde ve sosyal medya üzerinden yapmış oldukları paylaşımlarda suç teşkil 
eden herhangi bir eylemde bulunmadıklarını söylemeleri ancak silahlı terör örgütüne üye olma 
suçundan tutuklanmaları –  Açıkça dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle kabul edilemezlik 
kararı 

Hakan Aygün Başvurusu, Başvuru Numarası: 2020/13412, Karar Tarihi: 12/1/2021 

Facebook ve Twitter hesaplarından yapmış olduğu “Alkol artık haram değil, size helal kıldık, 
Corona suresi” ve “İBAN suresi ayet 1, ey İBAN edenler, biz size ayrı bankalarda İBAN 
numaraları verdik ki, İBAN edesiniz diye, hiç şüphesiz ki ahiret gününde İBAN edenle İBAN 
etmeyenler ayrılacaktır.” şeklindeki paylaşımları nedeniyle başvurucunun halkı kin ve 
düşmanlığa alenen tahrik suçundan tutuklanması – Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlali 

Mehmet Osman Kavala Başvurusu (2), Genel Kurul, Başvuru Numarası: 2020/13893, 
Karar Tarihi: 29/12/2020 

15 Temmuz darbe teşebbüsüyle bağlantılı olarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs 
etme suçundan (TCK madde 309) tahliye edildiği sırada başvurucunun başsavcılığın itirazı 
üzerine yeniden gözaltına alınıp tutuklanması – tutuklanmasının hukuki olmadığı ve 
tutukluluğun makul süreyi aştığı şikayetleri yönünden ihlal yok; soruşturma aşamasındaki 
tutukluluk süresinin kanunda öngörülen azami sınırı aştığı şikayeti yönünden ise kabul 
edilemezlik kararı 

Mutlu Öztürk ve Diğerleri Başvurusu, Başvuru Numarası: 2020/8525, Karar Tarihi: 
28/1/2021 

Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtlarının devamı olarak 
9/10/2019 tarihinde Barış Pınarı Harekâtı operasyonlarını protesto etmek isteyen HDP üyesi 
başvurucuların “Katil Devlet, Biji Berhodane Rojova, Biji Berhodane Kobane” sloganı attıkları 



 

Anayasa Gündemi 
iddiasıyla tutuklanması – Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlali (toplantı ve gösteri 
yürüyüşü düzenleme hakkının ihlali) 

Özlem Dalkıran Başvurusu, Genel Kurul, Başvuru Numarası: 2017/35203, Karar Tarihi: 
21/1/2021 

İnsan hakları savunucusu olan başvurucunun Büyükada soruşturması kapsamında gözaltına 
alınıp tutuklanması – kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlali 

Funda Akdeniz Geçer Ve Diğerleri Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/16685, Karar 
Tarihi: 11/2/2021 

FETÖ/PDY üyeleriyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle kamu görevinden ihraç edilen, kendisi de 
istihbarat kurumunda çalışan M.G.’nin 18 Mart 2017 tarihinde kız kardeşinin evine gitmesi ve 
dört sivil araç tarafından takip edildiğini söyleyip araçların model ve plakalarını bir kağıda 
yazarak başına bir şey gelmesi halinde bu bilgileri ilgili makamlara iletmesini istemesi üzerine 
kız kardeşinin evinden çıktıktan sonra istihbarat görevlileri tarafından zorla kaybedilmesiyle 
ilgili şikayette kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi – kayıp olan yakınlarının akıbetine 
ilişkin soruşturmada yetkili makamların hareketsiz kalması nedeniyle kendileri açısından kötü 
muamele yasağının ihlal edildiği kişi bakımından yetkisizlik nedeniyle ve kişi hürriyeti ve 
güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiası açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul 
edilemezlik kararı 

M.G. Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/13901, Karar Tarihi: 11/2/2021 

Sözleşmeli üsteğmen olan başvurucunun FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tanık beyanları 
ve dijital materyallerde “Kakaotalk, Coco, CoverMe” ve “Threema” uygulamalarına ait 
kalıntılar tespit edildiği gerekçesiyle gözaltına alınıp silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 
tutuklanması – kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlali 

İdil Eser Başvurusu, Başvuru Numarası: 2017/35560, Karar Tarihi: 11/3/2021 

Uluslararası Af Örgütü Türkiye şubesi direktörü olduğu dönemde insan hakları savunucusu ve 
Af Örgütü çalışanı olarak yürüttüğü faaliyetler gerekçe gösterilerek Büyükada davası 
kapsamında tutuklanması – kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlali 

Yakup Çetin Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/15113, Karar Tarihi: 11/3/2021 

Başvurucu hakkında tahliyeye karar verildikten birkaç saat sonra benzer olgulara dayanan yeni 
bir soruşturma kapsamında ikinci kez tutuklama kararı verilmesi – kişi özgürlüğü ve güvenliği 
hakkının ihlali 

Mustafa Karaca Başvurusu, Başvuru Numarası: 2020/15967, Karar Tarihi: 20/5/2021 

Eski kız arkadaşına şantaj, cinsel taciz, hakaret ve tehdit içerikli mesajlar, gizlice çekilmiş 
çıplak görüntü ve videolar gönderdiği iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunulan 
başvurucuya 6284 sayılı Kanun uyarınca verilen uzaklaştırma kararının ihlal edilmesi nedeniyle 
yedi gün zorlama hapis cezası verilmesi – kişi hürriyeti ve güvenliği hakkından ihlal yok. 

Seher Arslan Köken Başvurusu, Başvuru Numarası: 2017/5808, Karar Tarihi: 7/9/2021 

Tutuklandığı tarihte iki aylık hamile olan başvurucunun tutuklamanın hukuki olmaması 
nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiası – tek başına- gebe olması 



 

Anayasa Gündemi 
nedeniyle başvurucu hakkında uygulanan tutuklama tedbirinin ölçülü olmadığı sonucuna 
ulaşılamayacağından iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemezlik 
kararı 

Nuriye Gülmen Ve Semih Özakça Başvurusu, Başvuru Numarası: 2017/27678, Karar 
Tarihi: 15/9/2021 

Başvurucuların devam eden bir soruşturma kapsamında adli kontrol tedbirine uymalarına 
rağmen başka bir soruşturma kapsamında aynı suçlamaya konu olabilecek delillere dayanılarak 
yakalanıp gözaltına alınmaları ve haklarında tutuklama kararı verilmesi, tutukluluğa ilişkin 
karar veren yargı mercilerinin tarafsız ve bağımsız olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve 
güvenliği hakkının, hayati tehlike riski içeren bir sağlık sorunu bulunduğu hâlde ceza infaz 
kurumunda tutulmaları nedeniyle kötü muamele yasağının, savunma hakkının kısıtlanması ve 
masumiyet karinesinin gözetilmemesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği 
iddiaları – kişi hürriyeti ve güvenliği hakkından ihlal yok (diğer iddialar kabul edilemez 
bulundu) 

Erol Eşrefoğlu Başvurusu, Genel Kurul, Başvuru Numarası: 2018/23111, Karar Tarihi: 
1/7/2021 

Hakkında kesinleşen mahkûmiyet hükmüne yönelik karar sonucunu etkileyecek esaslı 
iddiaların kararda tartışılmaması nedeniyle Anayasa Mahkemesi’nin verdiği gerekçeli karar 
hakkının, yargılamanın çok uzun sürmesi nedeniyle de makul sürede yargılanma hakkının ihlal 
edildiği kararına rağmen başvurucu hakkındaki hapis cezasının infazının durdurulması talebinin 
reddedilmesi – kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine [Mahkeme başkanı ve 
başkanvekilinin önemli şerhleri var] 

Behzet Çakar Ve Diğerleri Başvurusu (2), Genel Kurul, Başvuru Numarası: 2019/2333, 
Karar Tarihi: 1/7/2021 

Haklarında kesinleşen mahkûmiyet hükümlerine yönelik olarak gözaltında avukat yardımından 
faydalandırılmama nedeniyle Anayasa Mahkemesi’nin verdiği hakkaniyete uygun yargılanma 
hakkı ihlali kararı uyarınca yapılan yargılamanın yenilenmesi ve hapis cezalarının infazının 
durdurulması talebinin reddedilmesi – Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlali 

Bahadır Öztürk Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/5896, Karar Tarihi: 21/10/2021 

Konutu terk etmeme adli kontrol tedbirinde geçen sürenin mahkûmiyet hükmündeki süreden 
mahsup edilmesine ilişkin talebin reddedilmesi nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının 
ihlal edildiği iddiası - Başvuru tarihinden sonra 5271 sayılı Kanun'un 109. maddesinde yapılan 
değişiklikle konutu terk etmeme adli kontrol tedbirinde geçen sürenin mahkûmiyet süresinden 
mahsup edileceğine dair yapılan değişiklik nedeniyle başvuru yollarının tüketilmemiş 
olması nedeniyle kabul edilemezlik kararı 

Adil yargılanma hakkı 

M.O. ve diğerleri Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/8627, Karar Tarihi: 15/12/2020 

Kamu görevlisi (hâkim-savcı/devlet memuru) olarak görev yaptıkları sırada FETÖ/PDY ile 
bağlantısı bulundukları gerekçesiyle ilgili kanun hükmünde kararnameler gereğince meslekten 
ihraç edilen başvurucuların baro levhasına/staj listesine avukat/avukat stajyeri olarak yazılma 
taleplerinin reddedilmesi – baro levhasına yazılma işlemine ilişkin iptal davasında hukuk 



 

Anayasa Gündemi 
kurallarının öngörülemez biçimde yorumlanması nedeniyle hakkaniyete uygun yargılanma 
hakkının ihlali 

Ekrem Aysu Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/13227, Karar Tarihi: 15/12/2020 

Nevşehir’in Ürgüp Belediye Başkanlığı bünyesinde zabıta memuru olarak görev yapan 
başvurucunun kullanılan tahsildar makbuzlarının aslına ve dip koçanına farklı rakamlar yazmak 
ve kayıt dışı pazar etiketi bastırarak gelir elde etmek isnadıyla suçlanıp devlet memurluğundan 
çıkartılması ve hakkında zimmet, resmî belgede sahtecilik ve güveni kötüye kullanma 
suçlarından açılan davada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olmasına 
rağmen devlet memurluğundan çıkarılma işleminin iptali istemiyle açılan davanın 
reddedilmesi  – masumiyet karinesinin ihlali 

Rıdvan Batur Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/17680, Karar Tarihi: 3/12/2020 

Güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle vergi müfettişliğine atanmama 
işlemine karşı açılan davada sadece idarece sunulan bilgi ve belgeler uyarınca karar verilmesi, 
hükme esas alınan bilgi ve belgelerin tebliğ edilmemesi – silahların eşitliği ve çelişmeli 
yargılama ilkelerinin ihlali 

Muhammet Emin Güleryüz Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/2856, Karar Tarihi: 
12/1/2021 

Darbe girişiminin ardından HSK kararıyla meslekten ihraç edilen bir hakim olan başvurucunun 
HSK kararına itirazının kabul edilmesine rağmen hakkında kovuşturma devam ettiği için 
avukatlık yapmasına izin verilmemesi ve baro levhasına yazılma işlemine ilişkin iptal 
davasında hukuk kurallarının öngörülemez biçimde yorumlanması nedeniyle hakkaniyete 
uygun yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiası – açıkça dayanaktan yoksunluk sebebiyle 
kabul edilemezlik kararı 

Kıvanç Ersoy Ve Diğerleri Başvurusu, Başvuru Numarası: 2016/7095, Karar Tarihi: 
12/1/2021 

“Barış İçin Akademisyenler Bildirisi” veya “Bu Suça Ortak Olmayacağız Bildirisi” olarak – 
Açıkça dayanaktan yoksunluk gerekçesiyle kabul edilemezlik kararı (CMK’nin 141. maddesi 
uyarınca açılan tazminat davasının devam ediyor olması nedeniyle kişi özgürlüğü ve güvenliği 
ile ifade özgürlüğü ihlali iddiasında iç hukuk yolları tüketilmediği için kabul edilemezlik kararı 
verildi.) 

Raşit Dörtyol Başvurusu (3), Başvuru Numarası: 2017/34383, Karar Tarihi: 2/12/2020 

Kırıkkale F Tipi cezaevinde hükümlü olan başvurucunun duruşma salonunda bizzat hazır 
bulunarak savunma yapmak istediği hâlde SEGBİS ile duruşmaya katılmaya zorlandığı, 
duruşma salonunda bizzat savunma yapma hakkının kullandırılmadığı iddiası – Adil 
yargılanma hakkının ihlali 

Hasan Semerci Başvurusu, Başvuru Numarası: 2020/13908, Karar Tarihi: 2/12/2020 

Samanyolu Yayın Grubu kanallarının Digiturk platformundan çıkarılmasını gerekçe göstererek 
Digiturk aboneliğini 8/10/2015 tarihinde iptal ettirdiği ve FETÖ/PDY’nin örgüt arşivine göre 
emniyet teşkilatı içinde örgütün mahrem yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle 701 sayılı 
OHAL KHK’siyle ihraç edilen polis başvurucunun OHAL Komisyonu kararıyla örgütle 



 

Anayasa Gündemi 
iltisaklı olduğuna karar verilmesine karşı açtığı davada yürütmenin durdurulmasına karar 
verilmemesi –  yürütmenin durdurulması kararı verilememesi yargılamanın bütününü adil 
olmaktan çıkarmayacağından mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddiasının açıkça 
dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olması 

Metin Duran Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/33546, Karar Tarihi: 28/1/2021 

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen sanığa gerekçeli kararın tebliğ 
edilmemesi ve başvurucunun karara itiraz edemeden dosyanın kanun yolu denetimi yapan 
mahkemeye gönderilmesi – savunma için gerekli zaman ve kolaylıklardan yararlanma hakkının 
ihlali 

Kemal Uçar Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/18733, Karar Tarihi: 27/1/2021 

İstanbul Barosuna kayıtlı avukat olan başvurucunun sosyal medya paylaşımları ve “Fetö 
Davalarında Neler Yaşanıyor?” konulu bir televizyon programında yaptığı konuşmalar 
nedeniyle hakkında terör örgütü üyesi olma suçundan soruşturma başlatılması ve CMK’nin 
153. maddesi uyarınca başvurucu ve müdafiinin soruşturma dosyasını inceleme ve örnek alma 
yetkilerinin kısıtlanmasına karar verilmesi – Masumiyet karinesi ilkesinin ihlali iddiasının 
açıkça dayanaktan yoksun bulunması nedeniyle kabul edilemezlik kararı 

Abdullah Kaya Ve Diğerleri Başvurusu, Başvuru Numarası: 2017/26740, Karar Tarihi: 
16/12/2020 

Hakkâri’nin Çukurca ilçesi Uzundere köyünde ikamet etmekte iken yaşanan terör olayları 
nedeniyle köylerini 1995 yılında terk eden başvurucuların Terör ve Terörle Mücadeleden 
Doğan Zararların Karşılanması Hakkındaki Kanun uyarınca zararlarının karşılanması talebinin 
reddine karşı açtıkları davada verilen yargı kararının yerine getirilmemesi nedeniyle oluşan 
maddi ve manevi zararların tazmini için açılan tam yargı davasının süre aşımı yönünden 
reddedilmesi – mahkemeye erişim hakkının ihlali 

Yıldırım Güvenç Başvurusu, Başvuru Numarası: 2017/32945, Karar Tarihi: 11/2/2021 

Sincan 2 No.lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda FETÖ/PDY üyesi 
olduğu gerekçesiyle başvurucunun ceza infaz kurumu idaresi tarafından tehlikeli tutuklu statüsü 
verilen kararda kullanılan ifadeler nedeniyle masumiyet karinesi ile anılan kararla dış dünya ve 
diğer tutuklu/hükümlülerle ilişki kurulmasının belirsiz süre için engellenmesi nedeniyle kötü 
muamele yasağının ihlal edildiği iddiası – Masumiyet karinesinin ihlali 

Abdülaziz Gökalp Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/23214, Karar Tarihi: 25/2/2021 

Şırnak’ta görevli olduğu dönemde Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’ndaki bir programda kadın 
öğretmenlerden birine cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturmada 
cinsel taciz suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası alan ve bu cezada hükmün açıklanmasının geri 
bırakılmasına karar verilen başvurucunun eylemin mahkeme kararıyla sabit olduğu 
gerekçesiyle devlet memurluğundan çıkartılma cezası alması – masumiyet karinesinin ihlali 

C.Ö. Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/21788, Karar Tarihi: 11/3/2021 

Ceza davasında başvurucunun duruşmada hazır bulunma talebi reddedilerek ses ve görüntü 
aktarımı (SEGBİS) suretiyle duruşmaya katılımının sağlanmaya çalışılması – duruşmada hazır 
bulunma hakkının ihlali 



 

Anayasa Gündemi 
İ.K. Başvurusu, Genel Kurul, Başvuru Numarası: 2019/20904, Karar Tarihi: 15/4/2021 

Hakim olarak görev yapmaktayken FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla hakkında başlatılan 
soruşturma gerekçe gösterilerek başvurucunun avukatlık yapmasına izin verilmemesi ve baro 
levhasına kaydının yapılmaması – hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlali 

Cahit Tamur Ve Diğerleri Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/12010, Karar Tarihi: 
24/2/2021 

İHAM’ın ihlal kararına rağmen yargılamanın yenilenmesi talebinin kabul edilmemesi – adil 
yargılanma hakkının ihlali 

İbrahim Okur Başvurusu (2), Başvuru Numarası: 2018/12363, Karar Tarihi: 26/5/2021 

Açtığı manevi tazminat davasının reddine ilişkin kararın Yargıtay 4. Hukuk Dairesi tarafından 
onanması üzerine karar düzeltme yoluna giden ve talebin reddine ilişkin karar ile birlikte 310 
TL para cezası ödemeye mahkûm edilen başvurucunun mahkemeye erişim hakkının ihlal 
edildiği iddiası – 310 TL tutarındaki para cezası miktarının mali durumuna ciddi anlamda zarar 
verdiği ve kendisi için ne denli önemli olduğu hususlarında başvurucunun herhangi bir 
açıklamasının olmadığı görüldüğünden başvurunun anayasal ve kişisel önemden yoksun olduğu 
gerekçesiyle kabul edilemez bulunması 

Mehmet Selim Demir Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/13365, Karar Tarihi: 
24/3/2021 

Alkollü iken araba kullandığı iddiasıyla idari para cezası ve sürücü belgesinin geçici olarak 
alınmasına ilişkin işleme karşı yapılan başvuruda başvurucunun alkol ölçümünün yapıldığı 
teknik cihazın hatalı olduğunu, nitekim ölçüm sonuçları arasında ciddi oranda fark 
bulunduğunu, kendisinden alınan kan örneğinin incelenmesi soncunda kandaki alkol oranının 
düşük çıktığını kanıtlamasına rağmen alkollü olarak araç kullanması sebebiyle idari para cezası 
ve ehliyetinin alıkonulması işlemine karşı yaptığı itirazın reddedilmesi – gerekçeli karar 
hakkının ihlal 

Murat Beydili Başvurusu, Genel Kurul, Başvuru Numarası: 2019/14642, Karar Tarihi: 
17/6/2021 

Sokağa çıkma yasakları sırasında uğranılan manevi zararın tazmin edilmesi istemiyle açılan 
tam yargı davasında hukuk kurallarının açık bir biçimde hatalı uygulanması – hakkaniyete 
uygun yargılanma hakkının ihlali 

İdris Ertaş Başvurusu, Genel Kurul, Başvuru Numarası: 2018/21949, Karar Tarihi: 
20/5/2021 

Güvenlik soruşturması ve arşiv taraması sonucu kamu görevine atanmama işleminin iptali 
talebiyle açılan davada hükmün esas dayanağı olan belgeye erişim imkanının tanınmaması ve 
sadece idarece sunulan istihbarat kaynaklı bilgiler gerekçe gösterilerek karar verilmesi 
nedeniyle silahların eşitliği ve çelişmeli yargılama ilkelerinin, atanmama gerekçesine dayanak 
gösterilen bilgi notunda yer alan terör örgütü ilişkisi ithamı nedeniyle masumiyet karinesinin 
ihlal edildiği iddiası – silahların eşitliği ve çelişmeli yargılama ilkelerinin ihlali (masumiyet 
karinesinin ve kamu görevine girme hakkının ihlal edildiği iddiası konu bakımından yetkisizlik 
gerekçesiyle kabul edilemez bulundu) 



 

Anayasa Gündemi 
Hazal Kar Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/33616, Karar Tarihi: 15/6/2021 

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığı gerekçesiyle memuriyete 
başlatılmama işlemine karşı açılan iptal davasının reddedilmesi – silahların eşitliği ve çelişmeli 
yargılama ilkelerinin ihlali 

E.A. Başvurusu (2), Başvuru Numarası: 2017/34336, Karar Tarihi: 15/9/2021 

Artvin Cumhuriyet savcısı olarak görev yapan başvurucunun FETÖ/PDY üyesi olduğu 
iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklandığı ve görevden uzaklaştırıldığı sırada HSYK Başkanvekili 
M.Y.’nin 24 Temmuz 2016 tarihinde hürriyet.com.tr isimli internet sitesine “Bu örgüte mensup 
oldukları anlaşılan kişileri hâkim-savcı olarak tutamayacağımızdan hemen aynı gece toplanarak 
2847 kişiyi açığa aldık.” ve 13 Ağustos 2016 tarihinde ise Twitter hesabından “Hain darbe 
teşebbüsü sonrası, silahlı terör örgütü üyesi oldukları hususu kesin kanıtlanan yargı mensupları 
hızla görevden uzaklaştırıldı.” şeklinde açıklamalarda bulunması – masumiyet karinesinden 
ihlal yok 

Fethi Oğuz Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/38141, Karar Tarihi: 14/9/2021 

Mahkemeye sunulan dilekçe ile tebligatların müdafiine yapılması talep edilmesine rağmen 
duruşma gününün kendisine veya UYAP’a kaydedilmeyen müdafiine bildirilmeksizin ve 
savunması alınmaksızın sanığın yokluğunda yapılan duruşma sonrasında mahkûmiyet kararı 
verilmesi – savunma için gerekli zaman ve kolaylıklardan yararlanma hakkının ihlali 

Gurbet Çoban Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/38857, Karar Tarihi: 17/11/2021 

Alkollü içecek satma ruhsatı bulunan başvurucuya 22.00’den sonra alkol sattığı gerekçesiyle 
verilen cezada deliller değerlendirilirken kolluk tutanağına aksi ispat edilemeyecek seviyede 
üstünlük tanınması - adil yargılanma hakkı kapsamındaki silahların eşitliği ilkesinin ihlali 

Umut Çongar Başvurusu, Genel Kurul, Başvuru Numarası: 2017/36905, Karar Tarihi: 
21/10/2021 

2009 yılında terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alan başvurucuya 2015 
yılında örgüt propagandası yapma suçundan hapis cezası verilmesi ve önceki tarihte işlenen ve 
hükmü infaz edilen bir suçun daha sonra işlenen bir başka suça ilişkin mahkûmiyet hükmünde 
değerlendirmeye esas alınması - masumiyet karinesinin ihlali 

Necla Yaşar Başvurusu, Başvuru Numarası: 2020/35444, Karar Tarihi: 14/9/2021 

Bismil’de bir kavgaya karıştıkları gerekçesiyle İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni 
koronavirüs (COVID-19) salgını kapsamında alınan sosyal mesafe tedbirine aykırı davranma 
eylemine istinaden 3.150 TL idari para cezası verilmesi ve sulh ceza hâkimliğine yapılan 
başvurunun kanun yolu incelemesi aşamasında kararın sonucunu değiştirebilecek nitelikteki 
iddialara ayrı ve açık yanıt verilmemesi - gerekçeli karar hakkının ihlali 

Kent Çarşı Yönetimi Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/21781, Karar Tarihi: 
23/11/2021 

İtirazın iptali talebiyle açılan davada yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle makul sürede 
yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiası – “mahkeme ilamının başvurucunun avukatı 
tarafından UYAP üzerinden okunduğu, bu kapsamda 13/5/2019 tarihinde bireysel başvuruya 
ilişkin nihai karardan haberdar olunduğunun ve bu doğrultuda bireysel başvuru süresinin 



 

Anayasa Gündemi 
13/5/2019 tarihinden itibaren işlemeye başladığının kabul edilmesi” gerektiği gerekçesiyle süre 
aşımı sebebiyle kabul edilemezlik kararı 

Arif Önen Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/24007, Karar Tarihi: 24/2/2021 

Atanmamaya ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davanın başvurucu hakkında hükmün 
açıklanmasının geri bırakılması kararı bulunduğu gerekçesiyle reddedilmesi - masumiyet 
karinesinden ihlal yok. 

Hamdi Demir ve Diğerleri Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/36682, Karar Tarihi: 
17/11/2021 

Baro levhasına yazılma işlemine ilişkin iptal davasında hukuk kurallarının öngörülemez 
biçimde yorumlanması nedeniyle hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiası 
– Mahkeme kararının UYAP üzerinden okunması nedeniyle nihai kararlardan haberdar olduğu 
anlaşılan başvurucuların otuz günlük bireysel başvurusu süresinden sonra bireysel başvuruda 
bulunmaları sebebiyle süre aşımı sebebiyle kabul edilemezlik kararı 

Özel hayata ve aile hayatına saygı hakkı 

A.G. Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/6143, Karar Tarihi: 16/12/2020 

13 yılı aşkın süredir Türkiye’de yasal olarak ikamet eden, eşi ve çocukları Türkiye vatandaşı 
olan Çeçenistan uyruklu Rusya vatandaşı başvurucunun güvenlik gerekçesiyle sınır dışı 
edilmesine dair kararın yargı kararıyla iptal edilmesine rağmen konulan yurda giriş yasağına 
karşı açtığı davanın reddedilmesi – Aile hayatına saygı hakkının ihlali 

Turgay Karaca Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/34343, Karar Tarihi: 27/1/2021 

Maddi imkansızlıklar nedeniyle cinsiyet uyum ameliyatı olamayan ancak kendisini 
çocukluğundan beri kadın olarak hissettiğini söyleyen trans başvurucunun ismini cinsel 
yönelimine uygun ve benimsediği bir isim olan Sanem Özel olarak değiştirmek amacıyla açtığı 
davanın “talebin kabulü hâlinde kamu düzeninde karışıklığa neden olabileceği ve erkek olan 
birinin isminin Sanem olarak değiştirilmesini kabul etmenin hukuken mümkün olmadığı” 
gerekçesiyle reddedilmesi – özel hayata saygı hakkının ihlali 

Özlem Kenan Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/25808, Karar Tarihi: 7/4/2021 

İş hukuku kapsamında bir dava için kendisine vekalet çıkartan, 2.000 TL ödeme yapıp makbuz 
kesen müvekkili adına dava açmadığı için ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmak suçundan 
başvurucuya verilen 3 ay 10 gün hapis cezasının 2.000 TL para cezasına çevrilmesi ve TCK’nin 
53. maddesi uyarınca üç ay boyunca avukatlık yetkilerini kullanmaktan yoksun bırakılması – 
İhlal yok. 

Yeliz Erten Başvurusu, Başvuru Numarası: 2020/99, Karar Tarihi: 11/3/2021 

Eşiyle birlikte Ereğli cezaevinde tutuklu olan başvurucunun çocuklarından ikisinin ilköğretime 
diğerinin ise anaokuluna devam ettiğini, Kurumun haftalık telefon görüşme saatini çarşamba 
günleri saat 9.00-11.00 olarak belirlemesi nedeniyle çocuklarıyla görüşemediğini belirterek 
çocukları ile telefon ile görüşme günlerinin haftaiçi saat 16.00-17.00 arası ya da hafta sonu 
yapılacak şekilde düzenlenmesi talebinin reddedilmesi – aile hayatına saygı hakkının ihlali 



 

Anayasa Gündemi 
Mehmet Çetinkaya Ve D.K. Başvurusu, Genel Kurul, Başvuru Numarası: 2018/27392, 
Karar Tarihi: 15/4/2021 

Hakim ve savcı olarak görev yapmaktayken FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla haklarında 
kovuşturmaya yer olmadığı kararı ve beraat kararı ile sonuçlanan soruşturma ve kovuşturma 
başlatıldığı gerekçesiyle başvurucuların avukatlık yapmasına izin verilmemesi ve baro 
levhasına kayıtlarının yapılmaması – özel hayata saygı hakkının ihlali 

Veysel Kınacı Ve Mustafa Erol Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/1257, Karar Tarihi: 
24/3/2021 

Sırasıyla Osmaniye ve Çanakkale cezaevinde tutuklu bulunan başvuruculara avukatı tarafından 
gönderilen SEGBİS yoluyla katıldığı duruşmanın tutanağının ve Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi, Venedik Komisyonu kararları, Yargıtay kararları, çeşitli internet sitelerinden 
alınmış haber ve yazılar ile başvurucunun aynı zamanda eşi olan avukatının bir sayfa 
mektubundan oluşan mektupların eğitim ve savunma amaçlı olmadığı gerekçesiyle sakıncalı 
bulunarak verilmemesi – Haberleşme hürriyetinin ihlali 

Mehmet Aytaç Başvurusu, Başvuru Numarası: 2017/26514, Karar Tarihi: 11/2/2021 

HDP Biga İlçe başkanı olan başvurucunun duran aracına ateş açılmasıyla ilgili Facebook 
haberinin altına isim ve soyisimlerini kullanarak yazılan yorumlarda başvurucunun PKK terör 
örgütü sempatizanı olduğu, mağduru olduğunu ileri sürdüğü kurşunlama olayının kurgu 
olduğunun iddia edilmesi ve başvurucuya yönelik hakaret ve tehdit içeren ifadeler kullanılması 
ve hakaret, tehdit, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlarından yürütülen 
soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi – şeref ve itibarın korunması 
hakkının ihlali 

Aylin Nazlıaka Başvurusu (2), Başvuru Numarası: 2018/24439, Karar Tarihi: 15/6/2021 

Milletvekili olan başvurucunun ve eşinin şirketinin açık adresi, eşi ve diğer yakınlarının kimlik 
numaraları, imzalarını içeren genel kurul tutanağı, eşinin şirketine ait abonelik bilgileri ve 
şirketin fotoğrafları gibi bilgi ve belgelerin Ankara Büyükşehir Belediye başkanı olduğu 
dönemde Melih Gökçek tarafından Twitter’da yayımlanması – özel hayata saygı hakkı 
kapsamında kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlali 

B.Y. ve Y.O.Y. Başvurusu, Başvuru Numarası: 2017/32942, Karar Tarihi: 8/6/2021 

%70 oranında otistik olduğu tespit edilen başvurucunun okul arkadaşını yaralaması nedeniyle 
suça sürüklenen çocuğa güvenlik tedbiri uygulanması – aile hayatına saygı hakkından ihlal yok 

H.K. Başvurusu, Genel Kurul, Başvuru Numarası: 2019/42944, Karar Tarihi: 17/6/2021 

Trans başvurucunun cinsiyet uyum ameliyatı olmadığı için isim değişikliği talebinin 
reddedilmesi – özel hayata saygı hakkının ihlali 

Latife Akyüz Başvurusu, Başvuru Numarası: 2016/50822, Karar Tarihi: 7/9/2021 

Barış İçin Akademisyen’lerden olan başvurucunun Bu Suça Ortak Olmayacağız bildirisini 
imzaladığı için hakkında başlatılan soruşturma kapsamında yurtdışına çıkmasının yasaklanması 
ve Paris Dauphine Üniversitesinde yapılan ve konuşmacı olarak çağrıldığı seminere 
katılamadığını, Goethe Üniversitesinden post doktora araştırma bursu almaya hak kazandığını, 
bu bursun 1/7/2016-30/6/2018 tarihleri arasında kullanılacağını ancak yurt dışı yasağı 



 

Anayasa Gündemi 
nedeniyle eğitimi ve kariyeri açısından önemli olan bu bursu kaybetme riski ile karşı karşıya 
olduğunu belirtmesine rağmen yasağın 3 yılı aşkın süre boyunca kaldırılmaması – Özel hayata 
saygı hakkının ihlali 

B.Y. Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/30296, Karar Tarihi: 7/9/2021 

Devam eden boşanma davası sırasında başvurucunun eşinin başvurucunun tüm kişisel verileri, 
e-devlet şifresi, banka hesap bilgileri, sosyal medya yazışmaları, arama kayıtları, GPS yer 
bildirim kayıtları, fotoğrafları ile videolarının özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin 
korunması haklarına aykırı olarak ele geçirilip mahkeme dosyasına sunması – Kişisel verilerin 
korunması ve özel hayata saygı hakkının ihlali 

Şeref Ata Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/16749, Karar Tarihi: 20/10/2021 

Tutuklu başvurucuya eşi tarafından gönderilen ve FETÖ/PDY kapsamında yapılan 
yargılamalar, Anayasa Mahkemesi kararları ve bu bağlamda İHAM’ın verebileceği kararlara 
ilişkin İHAM’da görev yapmış eski bir yargıcın yaptığı değerlendirmeleri içeren röportajlarının 
derlendiği dokuz sayfadan oluşan mektubun bir kısmının verilmemesi – haberleşme 
özgürlüğünün ihlali 

Hilal Erdaş Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/27658, Karar Tarihi: 6/10/2021 

Hukuken velayet hakkının eski eşinde olmasına rağmen çocukla kendisinin ilgilendiğini, tüm 
masraflarının ve ihtiyaçlarının kendisi tarafından karşılandığını, buna rağmen çocuğun velayet 
hakkına dayanılarak her an babası tarafından alınacağı ve kendisinden koparılacağı endişesiyle 
yaşadığını, velayetin babada olmasının fiilen bir yararının olmadığını ve çocuğun alıştığı 
ortamdan koparılması hâlinde psikolojik olarak yıpranacağını belirten başvurucunun bu 
gerekçeleri dikkate alınmadan müşterek çocuğun velayetinin ebeveyn tarafından ortak 
kullanımına karar verilmesi – aile hayatına saygı hakkının ihlali 

A.M.Ç. Başvurusu, Başvuru Numarası: 2017/16412, Karar Tarihi: 7/10/2021 

Kocaeli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde polis memuru olarak çalışan başvurucunun 
düşük sicil notunun iptali için dava açması ve mobbinge- psikolojik tacize maruz kaldığını iddia 
etmesi – İhlal yok.  

İdris Başaran ve Elvan Olkun Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/14563, Karar Tarihi: 
19/10/2021 

Bursa cezaevinde hükümlü olan başvurucunun avukatı olan başvurucuya “İnfaz Kurumundaki 
sayım işleminin akabinde arkadaşlarıyla birlikte 30-40 gardiyan tarafından tartaklanarak, ağzı 
kapatılarak ve darp edilerek koğuştan alındığı, astım hastası olduğu ve nefes alamadığı 
arkadaşları tarafından söylenmiş olmasına rağmen bu tür müdahalelere devam edildiği, astım 
ve kalp ilacı üzerinden alınarak ve elleri kelepçelenerek süngerli odaya konulduğu ve burada 
uzun süre kaldığı, sağlık sorunlarının tedavisi ve ilaçların temini için gerekli işlemlerin 
yapılmadığı, geciktirildiği veya aksatıldığı” gibi bilgiler içeren mektubuna cezaevi tarafından 
‘sakıncalı’ denilerek el konulması – haberleşme özgürlüğünün ihlali   

 

 



 

Anayasa Gündemi 
Mehmet Emin Karahan ve Diğerleri Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/26461, Karar 
Tarihi: 17/11/2021 

Kamu kurumlarında ilan edilen çeşitli görevler için açılan sınavlarda (yazılı ve mülakat) başarılı 
olan başvurucuların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlanması 
nedeniyle atamalarının yapılmaması ya da yapılan atamaların idare tarafından iptal edilmesi -  
özel hayata saygı hakkı kapsamında kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlali 

K.A. Başvurusu, Başvuru Numarası: 2017/38596, Karar Tarihi: 19/10/2021 

Yasal yollardan Türkiye’ye giren ve iltica talebinde bulunan Fas vatandaşı başvurucunun 
Türkiye'ye girişinin yasaklanması - aile hayatına saygı hakkının ihlali 

Meral Talay Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/8050, Karar Tarihi: 7/10/2021 

7/9/2016 tarihli şikâyeti üzerine, Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinsel taciz, hakaret 
ve tehdit suçlarından ceza soruşturması başlatılmıştır. Başvurucu şikâyetinde; 6/9/2016 
tarihinde M.A. ve ismini bilmediği kişilerce takip edildiğini, bu kişilerin cinsel içerikli sözler 
ve el kol hareketleriyle kendisini taciz edip tehdit ettiğini belirtip görüntü kayıtlarını sunarak 
şikayette bulunan başvurucunun şikayetinde kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi - 
maddi ve manevi varlığını koruma hakkının ihlali  

Ali Güney ve Diğerleri Başvurusu, Başvuru Numarası: 2017/24659, Karar Tarihi: 
16/11/2021 

Ordu’nun Fatsa ilçesinde altın madeni işletilmesi için çevresel etki değerlendirmesinin (ÇED) 
uygun bulunması nedeniyle özel hayata saygı hakkı ile konut dokunulmazlığının ihlal edildiği 
iddiası – İhlal yok. 

F.B. Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/34757, Karar Tarihi: 19/10/2021 

Tutuklu olarak farklı ceza infaz kurumunda bulunan ve daha sonra aynı cezaevine nakledilen 
eşlerin birbirleriyle yeterli şekilde iletişim kuramamaları ve telefonla görüşme haklarını 
kullanamamaları - aile hayatına saygı hakkının ihlali 

Ahmet Gödeoğlu Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/28616, Karar Tarihi: 17/11/2021 

Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan 10 ay hapis ve 80 TL adli para cezası ile 
cezalandırılan başvurucunun mahkûmiyet kararının bir sonucu olarak hekimlik mesleğindeki 
hak ve yetkilerini kullanmasının ömür boyu yasaklanması - özel hayata saygı hakkının ihlali 

İfade özgürlüğü 

Barış Koç Başvurusu, Başvuru Numarası: 2016/11722, Karar Tarihi: 15/9/2020 

Türk Silahlı Kuvvetlerinde piyade yüzbaşı olarak görev yapan başvurucuya 25 Nisan 2016 
tarihinde üst komutanlığa yazdığı dilekçede kullandığı “istek ve taleplerim”, “mevzuatta 
yeterince açık olup”, “bu husus düzeltilmediği sürece birliğimizde dedikoduya mahal vereceği 
ve personel arasında husumet yaratacağı kanaatindeyim.” şeklindeki ifadelerin askerlik adabı, 
askerî yazışma kuralları ve üst/amire hitap kuralları ile bağdaşmadığı gerekçesiyle kınama 
cezası verilmesi – ifade özgürlüğünün ihlali 

 



 

Anayasa Gündemi 
Ramazan Fatih Uğurlu Başvurusu (3), Başvuru Numarası: 2017/22265, Karar Tarihi: 
30/9/2020 

Yeni Akit isimli ulusal gazetenin sahibi olan başvurucunun içinde “Nerede bir terör örgütü ve 
terörist varsa CHP, destek için orada oluyor çünkü” geçen bir yazısı nedeniyle Kemal 
Kılıçdaroğlu ve CHP’nin kişilik haklarının saldırıya uğradığı iddiasıyla başvurucuya karşı 
açtığı manevi tazminat davasında başvurucunun 10.000 TL manevi tazminata hükmedilmesi – 
İfade özgürlüğü ihlali 

Metin Çapar Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/12551, Karar Tarihi: 16/12/2020 

Facebook’ta Kenan Evren’in ölüm yılım dönümü için yayımlanan mesaja “Bir partili olarak bu 
açıklamanıza bir yerlerimle gülerim. Bu ne siyaset bilmezliktir. Bu politikanızla siz bitmişsiniz 
ve arkanızdan rahmet okuyan yok.” yanıtını yazan başvurucuya hakaret suçundan 1.740 TL adli 
para cezası verilmesi – ifade özgürlüğü ihlali 

Cemal Günsel Başvurusu, Genel Kurul, Başvuru Numarası: 2016/12900, Karar Tarihi: 
21/1/2021 

İzmir ceza infaz kurumunda hükümlü olarak bulunan başvurucunun posta yolu ile göndermek 
istediği bir dokümanın idarece sakıncalı bulunarak gönderilmemesi nedeniyle başvurucunun 
ifade özgürlüğünün ihlal edildiği iddiası – Temellendirilmemiş şikayet nedeniyle açıkça 
dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle kabul edilemezlik kararı [Bu başvuru, AYM’nin 
temellendirilmemiş şikayet ve başvurucuların başvuru hazırlarken sahip olduğu 
yükümlülüklerle ilgili] 

Mutia Canan Karatay Başvurusu, Başvuru Numarası: 2017/37469, Karar Tarihi: 
21/4/2021 

4 Aralık 2014 tarihinde katıldığı bir televizyon programında, gebelere yapılan şeker yükleme 
testleriyle alakalı kullandığı ifadeler nedeniyle başvurucuya İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu 
tarafından 720 TL idari para cezası verilmesi – ifade özgürlüğü ihlali iddiası açıkça dayanaktan 
yoksun olduğu gerekçesiyle kabul edilemezlik kararı 

Ayhan Ölmez Ve Diğerleri Başvurusu, Başvuru Numarası: 2015/15090, Karar Tarihi: 
11/2/2021 

Başvuru tarihinde Çukurova Üniversitesi öğrencisi olan öğrencilerin Diyarbakır’da bir 
gösteride öldürülen bir öğrenciyi anmak için kampusta eylem yapmalarının ardından 
bulundurdukları kitaplar ve yazılar nedeniyle örgüt üyeliği ve örgüt propagandası suçlarından 
tutuklanıp terör örgütüne yardım etme suçundan mahkûm edilmesi – İfade özgürlüğünün ihlali 

Hayko Bağdat Başvurusu (2), Başvuru Numarası: 2019/4585, Karar Tarihi: 26/5/2021 

Yeşiller Partisi eş başkanının Ermeni soykırımını tanıma çağrısı üzerine Melih Gökçek’in 
Twitter hesabından yaptığı paylaşıma “M.G. ermeniymiş. Yeterince durumu izah ettiysek 
tamamdır. [M.G.] iğrenç bir adam. Ve bin yıldır dediğim gibi: Yaşasın halkların kardeşliği” 
şeklinde tweet atarak yanıt veren başvurucunun hakaret suçundan 2.500 TL manevi tazminat 
ödemeye mahkum edilmesi – İfade özgürlüğünün ihlali 

Çelebi Kutlu Başvurusu, Başvuru Numarası: 2017/38612, Karar Tarihi: 21/4/2021 



 

Anayasa Gündemi 
S.S. İ. Yapı Kooperatifi’ne üye olan başvurucunun Kooperatifin yöneticilerinin zimmet, görevi 
kötüye kullanma ve Kooperatifler Kanunu’na muhalefet suçlarını işlediği iddiasıyla savcılığa 
verdiği suç duyurusunda bulunması nedeniyle tazminat ödemeye mahkum edilmesi – İfade 
özgürlüğünün ihlali 

Ömer Faruk Gergerlioğlu Başvurusu, Genel Kurul, Başvuru Numarası: 2019/10634, 
Karar Tarihi: 1/7/2021 

Sosyal medya paylaşımı nedeniyle terör örgütü propagandası yapma suçundan 2 yıl 6 ay hapis 
cezası verilen HDP milletvekilinin dava devam ederken milletvekili seçildiği halde 
Anayasa’nın 83. maddesi uyarınca dokunulmazlıktan yararlandırılmayıp hakkında durma kararı 
verilmemesi ve cezaevine girmesi – ifade özgürlüğünün ve serbest seçim hakkının ihlali 

Hanifi Yaliçli Başvurusu, Genel Kurul, Başvuru Numarası: 2014/5224, Karar Tarihi: 
10/6/2021 

Bulundurulan dokümanların ve paylaşılan düşüncelerin derece mahkemelerince terör 
örgütünün eğitim faaliyeti olarak nitelendirildiği bir ev toplantısını düzenleyen başvurucunun 
tutuklanması ve TCK’nin 220/7 maddesinde düzenlenen terör örgütüne yardım etme suçundan 
6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılması – ifade özgürlüğü ihlali yok. 

Oğuz Demirkaya Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/15033, Karar Tarihi: 18/5/2021 

İnternet Gazetecileri Derneği üyesi olan 
başvurucunun http://www.egemengazetesi.com isimli web sitesinde yer alan bazı haberlerin 
altında müştekiyi hedef aldığı ve parlak kitapsız, fırıldak, sana kapak olsun gibi sözlerle hakaret 
ettiği iddia edilen üç paylaşımda bulunması nedeniyle hakaret suçundan 1 yıl 2 ay 17 gün hapis 
cezası ile cezalandırılması – ifade özgürlüğünün ihlali 

Kenan Gül Başvurusu (2), Başvuru Numarası: 2018/24311, Karar Tarihi: 15/6/2021 

Avukat olan başvurucunun vekil sıfatıyla hareket ettiği davada dosyaya sunduğu dilekçede 
davanın karşı tarafına yönelik sözlerinden dolayı Kocaeli Barosu tarafından kınama disiplin 
cezası ile cezalandırılması –  ifade özgürlüğünün ihlali 

Özgür Arıkan Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/29295, Karar Tarihi: 29/6/2021 

Avukat olan başvurucunun hakkında yürütülen bir soruşturmada dosyaya sunduğu dilekçede 
soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına yönelik sözleri nedeniyle kamu görevlisine 
görevinden dolayı hakaret suçundan 6.000 TL adli para cezası ile cezalandırılması –  ifade 
özgürlüğünün ihlali 

Hüseyin Gökhan Biçici Başvurusu, Başvuru Numarası: 2016/10643, Karar Tarihi: 
8/6/2021 

İMC TV’de çalıştığı dönemde Gezi Parkı eylemlerini takip etmek isteyen gazeteci 
başvurucunun kolluk görevlileri tarafından yakalanması, kendisine küfredilmesi, basın kartının 
kopartılması, kaskının ve gözlüğünün yere atılması, kamerasındaki görüntülerin silinmesi ve 
“Bunu alın.” “Alın bunu götürün, bir apartman boşluğuna işini bitirin.” denmesi – insan 
haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağı ile ifade ve basın özgürlüklerinin ihlali 

 



 

Anayasa Gündemi 
Elif Özkan Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/7757, Karar Tarihi: 8/6/2021 

Eğitim-SEN üyesi olan öğretmen başvurucunun eğitim-öğretim yılı başlangıcı seminer 
çalışmasında Millî Eğitim Bakanı’nın telekonferans yoluyla gerçekleştirdiği konuşmayı 
protesto etmesi nedeniyle hakkında kınama disiplin cezası verilmesi – İfade özgürlüğü ihlali 

Kardelen Hasret Kaygusuz Başvurusu, Başvuru Numarası: 2017/38607, Karar Tarihi: 
18/5/2021 

10 Ekim katliamıyla ilgili üniversitede bildiri dağıttığı için üniversite öğrencisi olan başvurucu 
hakkında başlatılan disiplin soruşturması kapsamında yurttan süresiz çıkarma cezası ve 
öğrenim kredisinin kesilmesi cezası verilmesi – İfade özgürlüğü ihlali 

Erhan Urak Başvurusu, Başvuru Numarası: 2016/10657, Karar Tarihi: 9/6/2021 

Gaziantep Üniversitesi öğrencisi olan başvurucuya toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde marş 
eşliğinde halay çekmesi ve sloganlar atması nedeniyle terör örgütünün propagandasını yapma 
suçundan ayrı ayrı dört kez 1 yıl 8 ay, terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç 
işleme suçundan ise 4 yıl 2 ay hapis cezası verilmesi – İfade özgürlüğü ihlali yok. 

Ersin Basın Ve Yayıncılık SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Ve Diğerleri Başvurusu, Başvuru 
Numarası: 2016/54096, Karar Tarihi: 30/6/2021 

Özgür Gündem gazetesinin “sürekli PKK terör örgütü propagandası yaptığı ve silahlı terör 
örgütünün yayın organı gibi hareket ettiği iddiası ile yetkilileri hakkında TCK’nın 302/1, 314/2, 
220/1,2,8, 3713 Sayılı yasanın 7/2 maddeleri uyarınca soruşturmaya başlanıldığı” geçici olarak 
kapatılması – İfade ve basın özgürlüğünün ihlali  

Seray Şahiner Özkan Başvurusu, Başvuru Numarası: 2016/6439, Karar Tarihi: 9/6/2021 

Birgün gazetesinin 7/8/2014 tarihli nüshasında “Buraları eskiden hep düz liseydi” başlıklı köşe 
yazısında imam hatip liselerinin açılmasını eleştiren başvurucuya hakaret suçundan 2.610 TL 
adli para cezası ile cezalandırılması – İfade özgürlüğünün ihlali 

Yılmaz Zengin Başvurusu, Başvuru Numarası: 2016/5636, Karar Tarihi: 9/6/2021 

CHP Kırşehir il başkanı olan başvurucuya 17-25 Aralık sürecinde 25/12/2014 tarihinde il 
binasının ön cephesine Bakanların gözleri maskeli resimlerinin üzerinde “paraları sıfırladık 
babacığım” ve “Yeni Türkiye’nin hayırseverleri millet sizi biliyor” yazan pankartlar asılması 
nedeniyle TCK’nin 125. maddesinde düzenlenen hakaret suçundan 2.180 TL adli para cezası 
verilmesi – İfade özgürlüğünün ihlali 

Metin Hoplar Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/5816, Karar Tarihi: 8/6/2021 

Kamu görevlisi olan başvurucunun sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı’na karşı hakaret 
içerikli paylaşımlarda bulunması nedeniyle kınama disiplin cezası alması nedeniyle ifade 
özgürlüğünün ihlal edildiği iddiası – Şikayetlerin temellendirilmemiş olması nedeniyle 
başvurunun açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemezlik kararı 

Diren Taşkıran Başvurusu, Başvuru Numarası: 2017/26466, Karar Tarihi:26/5/2021 

Başvurucu tarafından yapılan basın açıklaması sırasında “AKP iktidarı ve sarayın bekası uğruna 
Sur, Cizre, Silopi ve Kuzey Kürdistanın birçok yerinde katliamlara devam ediyor.” ifadesi 
nedeniyle TCK’nin 299. maddesinde düzenlenen Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan 10 ay 



 

Anayasa Gündemi 
hapis cezası ile cezalandırılmasına ve bu hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar 
verilmesi – İfade özgürlüğünün ihlali 

Yaşar Gökoğlu Başvurusu, Başvuru Numarası: 2017/6162, Karar Tarihi: 8/6/2021 

HDP Adana il teşkilatı önünde yapılan basın açıklamasında “…kaçak saraydaki iktidarını 
devam ettirmeye çalışmaktadır.” dediği için başvurucunun Cumhurbaşkanı’na hakaret 
suçundan 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve bu hükmün açıklanmasının geri 
bırakılmasına karar verilmesi – İfade özgürlüğünün ihlali 

Şaban Sevinç Başvurusu (2), Başvuru Numarası: 2016/36777, Karar Tarihi:26/5/2021 

CHP’den milletvekili adayı olan başvurucuya 1 Kasım 2015 tarihli genel seçimlerden önce 
yapılan 22 Eylül 2015 tarihli bir televizyon programında Cumhurbaşkanı’na yönelik olarak 
“yani yolsuzluk tapeleri olan, ses kayıtları olan, oğluyla rüşvet konuşması olan 
Cumhurbaşkanlığına aday bile olamaz diye düşünülmüş” dediği için Cumhurbaşkanı’na 
hakaret suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ve bu hükmün 
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi – İfade özgürlüğünün ihlali 

Kadri Pervane Başvurusu, Başvuru Numarası: 2015/12115, Karar Tarihi: 8/6/2021 

Diyarbakır’da halk otobüsü şoförü olan başvurucunun otobüste yüksek sesle dinlediği Biji 
isimli ve içinde ‘çok yaşa PKK’ geçen marş nedeniyle terör örgütü propagandası yapma 
suçundan iki yıl hapis cezasıyla cezalandırılması – ihlal yok. 

Durmuş Fikri Sağlar Başvurusu (2), Genel Kurul, Başvuru Numarası: 2017/29735, Karar 
Tarihi: 17/3/2021 

Siyasetçi ve yazar olan başvurucunun Milliyet gazetesine verdiği röportajda Maraş katliamı ve 
Aleviler ile söylediği sözler nedeniyle Ö.Ş.,’nin Maraş olayları nedeniyle yargılandığı davada 
beraat ettiğini ve haberde geçen ifadeler nedeniyle kişilik haklarının zedelendiğini ileri sürerek 
başvurucu aleyhine açtığı manevi tazminat davasında 2.500 TL tazminat ödemeye mahkum 
edilmesi – İhlal yok. (Karar, 9’a karşı 6 oyla alındı) 

Memiş Berber Başvurusu, Başvuru Numarası: 2017/38744, Karar Tarihi: 20/10/2021 

FETÖ/PDY örgütüne üye olduğu gerekçesiyle tutuklanan başvurucunun Ceza İnfaz 
Kurumundan temin ettiği siyah renkli bir tişörtün üzerine, çamaşır suyu ile gülen adam şekli 
çizmesi nedeniyle başvurucu hakkında başlatılan disiplin soruşturması kapsamında 11 gün 
hücreye koyma cezası verilmesi – ifade özgürlüğünün ihlali 

Ceyhun Tunç Başvurusu, Başvuru Numarası: 2017/20822, Karar Tarihi: 14/9/2021 

26/3/2016 tarihinde bir sosyal medya platformundaki hesabından “#BabaBeniE.yeGönderme 
T. ile ilişkini bitir, tecavüzlere destek olma” paylaşımı yapması nedeniyle başvurucu hakkında 
haksız rekabet suçundan hapis cezası verilmesi ve alt sınırdan ayrılmak suretiyle başvurucunun 
1.500 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına 
karar verilmesi – İfade özgürlüğünün ihlali 

Zeki Kaya Başvurusu, Başvuru Numarası: 2016/1264, Karar Tarihi: 24/3/2021 

Demokratik Yurtsever Gençlik Meclisi ve Dersim Öğrenci Derneği üyeliği, cezaevi ziyareti, 
eylemlere katılma ve slogan atma gibi anayasal haklar kapsamında koruma altında bulunan bazı 



 

Anayasa Gündemi 
eylemleri nedeniyle başvurucunun terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay, terör örgütünün 
propagandasını yapma suçundan ise 10 ay hapis cezasıyla cezalandırılması – Örgüt üyeliğinden 
verilen hapis cezası yönünden açıkça dayanaktan yoksunluk, propagandadan verilen hapis 
cezası yönünden ifade özgürlüğünün ihlali 

Muhammet Serkan Şener Başvurusu, Başvuru Numarası: 2016/13501, Karar Tarihi: 
17/11/2021 

Bir lisede müzik öğretmeni ve Eğitim-SEN üyesi olan başvurucunun Gezi Parkı eylemleriyle 
ilgili Facebook paylaşımı nedeniyle farklı bir yere atanarak görev yerinin değiştirilmesi – İhlal 
yok. 

Elif Güneysu Başvurusu, Başvuru Numarası: 2017/31733, Karar Tarihi: 7/10/2021 

Bir ortaokulda fen bilgisi öğretmeni ve Eğitim-SEN üyesi olan başvurucunun Reyhanlı saldırısı 
ve Cizre’de ilan edilen sokağa çıkma yasağıyla ilgili Facebook paylaşımı nedeniyle farklı bir 
yere atanarak görev yerinin değiştirilmesi – İhlal yok. 

Barış İnan Başvurusu (2), Başvuru Numarası: 2018/38006, Karar Tarihi: 17/11/2021 

Kocaeli cezaevinde hükümlü olan başvurucu hakkında “Tek Tip Elbise Giymeyeceğiz, 
Direneceğiz" sloganı attığı için "gereksiz olarak marş söylemek veya slogan atmak"tan bir ay 
haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakma veya kısıtlama disiplin cezası ile 
cezalandırılması – bir aylık cezanın orantılı olduğu gerekçesiyle ihlal yok. 

Gülbiz Alkan Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/33476, Karar Tarihi: 7/10/2021 

Bursa Nilüfer Belediyesi’nde sosyolog kadrosunda çalışan başvurucunun belediye başkanının 
eşi hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle iş akdinin feshedilmesi - ifade özgürlüğünü ihlali 

Toplantı, gösteri ve dernek kurma özgürlüğü 

Yasin Agin Ve Diğerleri Başvurusu, Genel Kurul, Başvuru Numarası: 2017/32534, Karar 
Tarihi: 21/1/2021 

İlkokul öğretmeni olan başvuruculara Eğitim-İş çağrısıyla Laik Eğitim ve Emeğe Saygı 
yürüyüşüne katıldıkları için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125-B maddesi uyarınca 
hizmet dışında devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışta 
bulunduklarından bahisle uyarı ve kınama disiplin cezası verilmesi – toplantı ve gösteri 
yürüyüşü düzenleme hakkının ihlali 

Gülistan Atasoy Ve Diğerleri Başvurusu, Genel Kurul, Başvuru Numarası: 2017/15845, 
Karar Tarihi: 21/1/2021 

Öğretmen olan başvuruculara KESK’in çağrısıyla Gezi Parkı eylemlerine ve toplantılarına 
katıldıkları için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125-A maddesi uyarınca devlet 
memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmaktan uyarma disiplin cezası 
verilmesi – toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkından ihlal yok 

Tuncay Öcalan ve Dilber Yener Başvurusu, Başvuru Numarası: 2016/14273, Karar 
Tarihi: 7/4/2021 

EĞİTİM-SEN üyesi öğretmenler olan başvurucuların meslektaşlarının Kızılay Meydanı’nda 
gaz bombası ve tazyikli suyla yaralanması ve gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla 



 

Anayasa Gündemi 
öğretmenler günü için düzenlenen resmi törene katılması ve ellerindeki gaz kapsülünü 
göstererek “Öğretmenler gününüz kutlu olsun, hediyeniz bu işte, biz bunu yedik geldik, 
verdikleri hediye bu, faşizm”; “Gün Gelecek Devran Dönecek Akp Halka Hesap Verecek”, 
“AKP’ye Teslim Olmayacağız”, “Zam, Zulüm, İşkence, İşte AKP”; “Bakın menşei diyorum 
ABD, emperyalizm nasıl bomba üretmiş emekçilere atmak için, kimden aldı AKP bunları kendi 
emperyalistlerinden, kendi yumuşaklık yaptıklarından, dün öğretmenleri bunlarla boğdular. Bir 
arkadaşımın bacağını kırdılar. Bir arkadaşım beyin tramvası geçirdi. Biz yerlerde sürüklendik, 
ıslatıldık. Öğretmenler günü hediyemiz, bu günde canım cicim öğretmenlerimiz, böyle mi 
diyorsunuz bize” sloganları atması ve idari soruşturmalar sonucu iki başvurucuya da söz konusu 
eylemleri nedeniyle hizmet dışında devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak 
nitelikte davranışlarda bulunduklarından bahisle uyarma disiplin cezası verilmesi – Toplantı ve 
gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun 
olması nedeniyle kabul edilemezlik kararı 

Selahattin Demirtaş Başvurusu (9), Başvuru Numarası: 2017/28948, Karar Tarihi: 
15/6/2021 

19/8/2010 tarihinde Şırnak’ın Silopi ilçesinde yapılan açık hava toplantısında Anayasa 
değişikliğinin halkoyuna sunulmasına ilişkin görüşlerini içeren konuşma yapan başvurucunun 
konuşması sırasında terör örgütü lehine slogan atıldığı ve pankart açıldığı gerekçesiyle aleyhine 
kamu davası açılan başvurucu hakkında kovuşturmanın ertelenmesi kararı verilmesi – toplantı 
ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlali 

Sercan Avşar Başvurusu, Başvuru Numarası: 2016/63088, Karar Tarihi: 9/6/2021 

10 Nisan 2010 günü Kadıköy’de düzenlenen Sivil Demokratik Anayasa mitinginde Öcalan 
lehine slogan atıldığı ve güvenlik görevlilerine mukavemet edildiği gerekçesiyle başvurucuya 
örgüt propagandası yapma suçundan verilen hapis cezasının ertelenmesi – toplantı ve gösteri 
yürüyüşü düzenleme hakkının ihlali 

Hamit Yakut Başvurusu, Genel Kurul, Başvuru Numarası: 2014/6548, Karar Tarihi: 
10/6/2021 

20 Nisan 2011 tarihinde BDP Diyarbakır il binası önünde yapılan toplantıya katılan 
başvurucuya TCK’nin 220/6 maddesinde düzenlenen terör örgütüne üye olmamakla birlikte 
örgüt adına suç işleme suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verilmesi, kanuna aykırı toplantı ve 
yürüyüşlere katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama suçundan verilen 6 aylık hapis 
cezasında hükmün açıklanmasının geri bırakılması – toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme 
hakkının ihlali [Bu karar, Anayasa Mahkemesi tarafından pilot karar olarak seçilmiştir. 
Anayasa Mahkemesi, söz konusu kararda TCK’nin 220/6 maddesinde düzenlenen terör 
örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçundan mahkûmiyetinin kanunilik 
ölçütünü karşılamadığına karar vermiştir. Bu karar tarihine kadar aynı mahiyette yapılmış olan 
başvurular ile bu tarihten sonra gelmeye devam edecek yeni başvuruların incelenmesinin 
İçtüzük’ün 75. maddesinin (5) numaralı fıkrası uyarınca kararın Resmî Gazete’de 
yayımlanmasından itibaren bir yıl süreyle ertelenmesine ve ilgililerin bu hususta internet sitesi 
üzerinden başvuru numaraları ilan edilmek suretiyle bilgilendirilmesine karar verilmiştir.] 

 

 



 

Anayasa Gündemi 
İsmail Sarıkabadayı ve Diğerleri Başvurusu, Başvuru Numarası: 2016/23696, Karar 
Tarihi: 8/6/2021 

Kahramanmaraş’ta Suriye uyruklu göçmenler için Sivricehöyük Mahallesi’nde 25.000 kişilik 
bir geçici barınma merkezinin yapılmasını protesto etmek isteyen başvurucuların taleplerinin 
Valilik tarafından dört defa yasaklanması ve yaklaşık beş ay boyunca barınma merkezinin 
protesto edildiği her türlü etkinliğin yasaklanması – toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme 
hakkının ihlali 

Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği Başvurusu (2), 
Başvuru Numarası: 2018/10351, Karar Tarihi: 7/9/2021 

Ankara Valiliği’nin İl İdaresi Kanunu’nun 11-c maddesine dayanarak 18 Kasım 2017 
tarihinden itibaren LGBT adıyla çeşitli sivil toplum örgütleri tarafından gerçekleştirilecek 
etkinliklerin süresiz olarak yasaklanmasına karar vermesi – kişi bakımından yetkisizlik 
nedeniyle kabul edilemezlik kararı 

Derya Yulcu Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/16158, Karar Tarihi: 15/9/2021 

Fransa’da öldürülen üç kadının (Sakine, Fidan, Leyla) ölüm yıl dönümlerinde gerçekleştirilen 
basın açıklamasına katıldığı gerekçesiyle ilkokul öğretmeni ve Eğitim-Sen Muş temsilcisi olan 
başvurucu hakkında aylıktan kesme disiplin cezasına hükmedilmesi – toplantı ve gösteri 
yürüyüşü düzenleme hakkının ihlali 

Osman Baydemir Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/24509, Karar Tarihi: 15/9/2021 

Diyarbakır belediye başkanı olduğu dönemde ateşkesin kalıcılaştırılması ve operasyonların 
durdurulması amacıyla Diyarbakır’da başlayan ve Ankara’da sona ermesi planlanan barış 
yürüyüşü kapsamında Gaziantep’e yola çıkan başvurucuya 1 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi ve 
cezanın ertelenmesi – toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlali 

Mahir Engin Çelik ve Sakine Esen Yılmaz Başvurusu, Başvuru Numarası: 2016/8776, 
Karar Tarihi: 7/9/2021 

KESK’in Türkiye genelinde yapılacak nevruz kutlaması etkinliklerine örgüt olarak kitlesel 
katılımın sağlanmasına, etkinliklerin yapılacağı illerde hazırlık komitelerinde yer alınmasına, 
etkinliklerin yapılamayacağı illerde ise bağlı sendika şubelerinin örgütlülük durumlarına göre 
kendilerinin belirleyecekleri etkinlikleri organize etmelerine dair kararının ardından bildiri 
dağıtan başvurucuların halkı kanuna aykırı toplantıya kışkırtmak suçundan 3 yıl 4 ay hapis 
cezasına mahkum edilmesi – toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme haklarının ihlali 

Şerif Özgür Urfa Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/23384, Karar Tarihi: 6/10/2021 

11 Haziran 2013 tarihinde Gezi Parkı eylemleri sırasında gözaltına alınan iki avukat için savcı 
ile görüşmek isteyen avukatların “Her yer Taksim, her yer direniş, yaşasın mücadelemiz, 
kahrolsun faşizm, polis dışarı” sloganı atması üzerine savcılık tarafından 2911 sayılı Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçundan 44 avukat hakkında yakalama kararı 
verilmesi, aralarında başvurucunun da olduğu avukatların polisler tarafından yaralanması, 
avukatlara dava açılırken polislere karşı yapılan suç duyurusunda kovuşturmaya yer olmadığı 
kararı verilmesi – Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine ilişkin 
iddiada açıkça dayanaktan yoksunluk nedeniyle kabul edilemezlik kararı (kötü muamele 
yasağının maddi ve usul boyutundan ihlal yok) 



 

Anayasa Gündemi 
Mehmet Tekcanlı Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/16233, Karar Tarihi: 8/9/2021 

Hür Dava Partisi Ankara Gölbaşı ilçesi ilçe dönem başkanı olarak görev yaptığı sırada 
başvurucu hakkında Partinin bir önceki olağan kongresini 11/3/2013 tarihinde gerçekleştirdiği 
ve bir sonraki kongresini 11/3/2015-11/3/2016 tarihleri arasında yapması gerekirken 8/10/2017 
tarihinde yapması nedeniyle başvurucuya  Ankara Valiliği tarafından 881 TL idari para cezası 
verilmesi – kanunilik şartının karşılanmaması nedeniyle örgütlenme özgürlüğünün ihlali 

Mehmet Alanç ve Diğerleri Başvurusu, Genel Kurul, Başvuru Numarası: 2017/15462, 
Karar Tarihi: 29/9/2021 

KESK ve Eğitim-SEN üyesi başvuruculara örgüt propagandası yapıldığı iddia edilen bir basın 
açıklamasına katılmaları nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin 
(A) bendinin (e) alt bendi uyarınca devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta 
bulunmaktan uyarı cezası verilmesi - toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlali 
(Mehmet Alanç açısından ihlal bulunmadı) 

Şah İsmail Harmancı Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/15359, Karar Tarihi: 
17/11/2021 

Adıyaman Valiliği’nde gelir uzmanı olarak çalışan kamu görevlisi başvurucuya Suruç katliamı 
protestosuna katıldığı için "hizmet dışında devlet memurunun itibar ve güven duygusunu 
sarsacak nitelikte davranışta bulunmak"tan kınama disiplin cezası verilmesi - toplantı ve gösteri 
yürüyüşü düzenleme hakkının ihlali 

Hüseyin Ercan Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/11352, Karar Tarihi: 8/9/2021 

Kanun hükmünde kararname ile kamu görevinden çıkarılan başvurucunun sendika temsilcisi 
olarak seçilmesi nedeniyle cezalandırılması - sendika hakkının ihlali 

Suç ve cezaların kanuniliği 

Adnan Şen Başvurusu, Genel Kurul, Başvuru Numarası: 2018/8903, Karar Tarihi: 
15/4/2021 

FETÖ/PDY üyeliği suçuyla ilgili olarak yapılan yargısal yorumların öngörülebilir olmaması ve 
mahkûmiyete esas olarak suç oluşturmayan bazı eylemlere de dayanılması nedeniyle suç ve 
cezaların kanuniliği ilkesinin, ByLock isimli programın verilerinin hukuka aykırı şekilde elde 
edilmesi, mahkûmiyet kararında tek veya belirleyici delil olarak bu verilere dayanılması, 
bilirkişi incelemesi yaptırılmaması ve dijital verilerin mahkeme huzuruna getirilmemesi 
nedeniyle de adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiası – İhlal yok. 

Simge Yardım Dağ Ve Diğerleri Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/402, Karar Tarihi: 
30/6/2021 

Eğitim-SEN İstanbul 7 No.lu şube üyesi başvurucuların 7 Ekim 2016 tarihinde “İşimize 
Geleceğimize Sahip Çıkıyoruz, Bu Ağır Saldırıyı da Püskürteceğiz” başlıklı bildiriyi 
dağıttıkları için 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 37. maddesi uyarınca 105 TL idari para 
cezası ile cezalandırılması – 5326 sayılı Kanun’un 37. maddesinde düzenlenen hükmün bildiri 
dağıtmayı kapsamaması nedeniyle kanunda suç ya da kabahat olarak tanımlanmayan bir eylem 
nedeniyle cezalandırılmaları sebebiyle suç ve cezaların kanuniliği ilkesinin ihlali 

 



 

Anayasa Gündemi 
Ayhan Mengüş Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/412, Karar Tarihi: 29/6/2021 

Eğitim-SEN üyesi başvurucuya 7/10/2016 tarihinde saat 18.20 sıralarında İstanbul’un Avcılar 
ilçesinde yer alan bir cadde üzerinde “İşimize Geleceğimize Sahip Çıkıyoruz, Bu Ağır Saldırıyı 
da Püskürteceğiz” başlıklı bir bildiriyi dağıttığı için çevreyi rahatsız ettiği gerekçesiyle 
Kabahatler Kanunu’nun 37. maddesi uyarınca 105 TL idari para cezası verilmesi – suç ve 
cezaların kanuniliği ilkesinin ihlali 

Etkili başvuru yolu hakkı 

K.S. Başvurusu, Başvuru Numarası: 2017/29420, Karar Tarihi: 3/12/2020 

Özbek asıllı olan ve eşi ve çocuklarıyla birlikte Türkiye’de ikamet izni verilen başvurucunun 
IŞİD terör örgütüyle bağlantısı olduğu iddiasıyla evinde arama yapılması, Yabancılar ve 
Uluslararası Koruma Kanunu’nun 54. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) ve (k) bentleri 
uyarınca hakkında idari işlem yapılması amacıyla başvurucu ve ailesi aynı günün gecesi idari 
gözetim altına alınması ve aynı Kanun’un 54. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (d) bendi 
gereği sınır dışı edilmesine karar verilmesine karşı açılan iptal davasında İdare Mahkemesi 
tarafından yürütmenin durdurulması kararı verildiği hâlde sınırdışı edilmesi nedeniyle kötü 
muamele yasağıyla bağlantılı etkili başvuru hakkının, idari gözetim altında tutma koşulları 
nedenleriyle kötü muamele yasağının, haksız şekilde idari gözetim altına alınma nedeniyle kişi 
hürriyeti ve güvenliği hakkının, aile bireylerinin farklı idari gözetim merkezlerinde tutulması 
nedeniyle de özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiği iddiası – Etkili başvuru 
yolu hakkının ihlali 

Barış Başar Akyurt Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/15222, Karar Tarihi: 15/9/2021 

Sağlık durumu ceza infaz kurumunda tutulmasına uygun olmayan başvurucunun tahliye 
edilmesine yönelik taleplerin ve tutukluluk ile tutukluluğun devamına ilişkin kararlara yönelik 
itirazların reddedildiği ve başvurucunun tahliyeden bir süre sonra ölmesinde tutulma 
koşullarının etkili olduğu iddiasıyla idari yargı ile adli yargıda açılan davalarda, tutulma 
koşullarının ölüme etki ettiğine ilişkin iddianın değerlendirilmemesi – yaşam hakkıyla 
bağlantılı olarak etkili başvuru hakkının ihlali 

Ali Hıdır Tekin Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/35243, Karar Tarihi: 15/9/2021 

10 Ekim katliamında kamu makamları tarafından öngörülebilir ve önlenebilir nitelikte olduğu 
ileri sürülen canlı bomba saldırısı sonucu meydana gelen yaralanma olayından kaynaklanan 
manevi zararların tazmini istemiyle açılan davada yaşam hakkının koruma yükümlülüğüne 
ilişkin maddi boyutunun ihlal edildiğine ilişkin iddianın değerlendirilmemesi – yaşam hakkıyla 
bağlantılı olarak etkili başvuru hakkının ihlali 

Özgür Sağlam Başvurusu, Başvuru Numarası: 2016/9076, Karar Tarihi: 30/6/2021 

19/12/2000 tarihinde hayata dönüş operasyonu sırasında şarapnel parçasının gözüne isabet 
etmesiyle yaralanan, gözündeki kanama arttığı halde uzun bir süre tedavi edilmediği için sol 
gözünde kalıcı görme kaybı oluşan başvurucunun maddi ve manevi zararlarının giderilmesi 
istemiyle idare mahkemesinde açtığı davanın reddedilmesi – Yaşam hakkıyla bağlantılı olarak 
etkili başvuru hakkının ihlali 

 



 

Anayasa Gündemi 
Erol Arslan Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/27076, Karar Tarihi: 6/10/2021 

Hizbullah terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla başvurucu hakkında 
başlatılan soruşturma kapsamında telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi 
neticesinde elde edilen kayıtların imha edilmediği ve alenileştirildiği ileri sürülerek açılan 
tazminat davasının reddedilmesi – özel hayata saygı hakkı ve haberleşme hürriyeti ile bağlantılı 
olarak etkili başvuru hakkının ihlali 

Ayrımcılık yasağı 

Özge Can Ve Diğerleri Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/7782, Karar Tarihi: 
21/4/2021 

Üniversite hastanesinde öğretim üyesi sıfatıyla görev yapan uzman hekimlere aynı kurumda 
devlet memuru statüsüyle çalışan uzman hekimler gibi nöbet ücreti ödenmemesi – mülkiyet 
hakkıyla bağlantılı olarak ayrımcılık yasağının ihlali 

Nuriye Arpa Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/18505, Karar Tarihi: 16/6/2021 

Hasankeyf’te oturan başvurucunun HES sebebiyle evleri etkilenen ailelere ev ve işyeri tahsis 
edilmesi kararının ardından yaptığı başvurunun “aile vasfı taşımadığı” için reddedilmesi – evli 
olmayan, annesi ve babasını kaybeden, tek çocuk ve bekar olan kişiye bu sebeple ev 
verilmemesi, mülkiyet hakkıyla bağlantılı olarak ayrımcılık yasağının ihlali 

Mülkiyet hakkı 

İhsan Uygun Ve Nuran Kaya Başvurusu, Genel Kurul, Başvuru Numarası: 2017/28373, 
Karar Tarihi: 29/12/2020 

Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Çiftlik Mahallesi’nde bulunan tarla vasıflı çok sayıda arazinin maliki 
olan başvurucuların askerî güvenlik bölgesi ve tarımsal niteliği korunacak alan olarak 
belirlenen taşınmazların hukuken el atmanın söz konusu olmasına karşın hâlen yapılaşmanın 
gerçekleşmediği, taşınmazlarının kamusal alan olarak ayrılması nedeniyle mülkiyet haklarının 
zedelendiği iddiası – İhlal yok. [başvuru tarihinden önce vefat eden İhsan Uygun adına vekâlet 
ilişkisi sona ermiş olan avukat tarafından yapılan bireysel başvuru nedeniyle başvuru hakkının 
kötüye kullanımı nedeniyle reddine ve 2.000 TL disiplin para cezasına hükmedilmesine karar 
verildi.] 

Cemal Taş Ve Diğerleri Başvurusu, Genel Kurul, Başvuru Numarası: 2016/3316, Karar 
Tarihi: 29/12/2020 

Batman’ın, İluh köyünde bulunan tarla vasıflı çok sayıda arazinin maliki olan başvurucuların 
taşınmazların tapu kaydına askerî güvenlik bölgesi şerhi konulması nedeniyle mülkiyet 
hakkının ihlal edildiği iddiası – mülkiyet hakkının ihlali 

Mehmet Nafiz Güniz Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/737, Karar Tarihi: 11/3/2021 

Kuduz hastalığının yayılmasının engellenmesi amacıyla alınan karantina tedbirleri kapsamında 
hayvansal ürünün imha edilmesi – Mülkiyet hakkının ihlali 

Leyla Yücel Başvurusu, Başvuru Numarası: 2017/31861, Karar Tarihi: 21/4/2021 

Babasından dolayı bağlanan ölüm aylığının eşinden dolayı da ölüm aylığı aldığı gerekçesiyle 
ödenmeye başlandığı tarihten itibaren geçerli olacak şekilde iptal edilmesi ve geriye dönük 



 

Anayasa Gündemi 
borçlandırma işlemi yapılması – mülkiyet hakkına yapılan müdahalenin belirlilik ve 
öngörülebilirlik kriterlerini taşıyan bir kanuna dayanmaması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal 

A.A. Ve Diğerleri Başvurusu, Genel Kurul, Başvuru Numarası: 2017/31079, Karar 
Tarihi: 10/6/2021 

Ceza yargılaması sırasında banka hesaplarına konulan tedbirler ile güvence bedeli alınmak 
suretiyle uygulanan tedbirlerin uzun süredir kaldırılmaması – mülkiyet hakkının ihlali 

Ercan Demirbaş Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/20608, Karar Tarihi: 15/9/2021 

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY örgütüne üye olma suçundan 
hakkında soruşturma başlatılan başvurucunun ByLock programı olduğu gerekçesiyle Iphone 5 
marka cep telefonuna el konulması ve hakkında hüküm kurulmasına rağmen telefonun ve SİM 
kartının iade edilmemesi – mülkiyet hakkının ihlali 

Emre Aslan Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/37526, Karar Tarihi: 20/10/2021 

Türk Silahları Kuvvetleri bünyesinde kara pilot üsteğmen olarak görev yapmakta iken gizli 
bilgi ve belge bulundurma suçunu işlediği iddiasıyla tutuklanan başvurucunun tutuklu kaldığı 
dönemde maaşından 1/3 oranında kesinti yapılması, hakkında beraat kararı verildikten sonra 
eksik ödenen maaş farklarının hak ediş tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte 
ödenmesini talep etmesi ve maaşından yapılan kesintilerin yasal faiz işletilmeden ödenmesi 
nedeniyle alacağının enflasyon karşısında değer kaybına uğraması – mülkiyet hakkının ihlali 

Nebi Seyhan Başvurusu, Genel Kurul, Başvuru Numarası: 2018/27882, Karar Tarihi: 
27/10/2021 

Muratpaşa Belediye Meclisi’nce verilmiş mülkiyete ilişkin ve icra edilebilir bir yargı kararının 
uzun süre icra edilmemesi - mülkiyet hakkı ile adil yargılanma hakkı kapsamındaki kararın 
icrası hakkının ihlali 

Necat Coşkun Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/2994, Karar Tarihi: 8/9/2021 

Bir vergi mükellefinden haksız menfaat temin ettiği iddiasıyla hakkında disiplin soruşturması 
başlatılan, görevinden uzaklaştırılan ve görevden uzaklaştırma işlemiyle birlikte maaşında 1/3 
oranında kesinti yapılan başvurucunun sonradan ödenen aylıkları için faiz tahakkuk 
ettirilmemesi - mülkiyet hakkının ihlali 

Orhan Durak Başvurusu, Başvuru Numarası: 2017/37525, Karar Tarihi: 19/10/2021 

Üniversite genel sekreterliğinden alınarak fakülte sekreterliğine atanma işlemine karşı açılan 
davada başvurucunun aylık gelirinde azalma olduğu ve bu sebeple mülkiyet hakkının ihlal 
edildiğini iddiası – Konu bakımından yetkisizlik sebebiyle kabul edilemezlik kararı 

Mustafa Altın Başvurusu, Genel Kurul, Başvuru Numarası: 2018/10018, Karar Tarihi: 
27/10/2021 

İşçi ile işveren ilişkisinden kaynaklanan alacak davasında Yargıtay onamasıyla kesinleşen lehe 
kararın maddi hata düzeltim yoluyla ortadan kaldırılarak uyuşmazlığın esasının yeniden ele 
alınması - adil yargılanma ve mülkiyet haklarının ihlali 
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Süleyman Çamur Başvurusu, Başvuru Numarası: 2017/36487, Karar Tarihi: 8/9/2021 

FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla yokluğunda tutuklanan başvurucunun ifadeye vermeye 
zorlanmak amacıyla 668 sayılı OHAL KHK’sinin 3. maddesine dayanılarak malvarlığına el 
konulması – Mülkiyet hakkından ihlal yok 

Eğitim hakkı 

Şehmus Altuğrul Başvurusu, Başvuru Numarası: 2017/38317, Karar Tarihi: 13/1/2021 

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünün Kürt Dili ve Kültürü Ana Bilim 
Dalında açtığı yüksek lisans eğitim programını başarıyla tamamlayan, diploma almaya hak 
kazanan ancak yüksek lisansa giriş sınavının İdare Mahkemesince iptal edildiği gerekçe 
gösterilerek tarafına diploma verilmeyen başvurucunun KPSS’de birinci olmasına rağmen 
diploması verilmediği için atanamaması – Eğitim hakkının ihlali 

Mehmet Cevri Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/32097, Karar Tarihi: 13/1/2021 

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinde öğretim görevlisi olan başvurucunun doçentlik 
müracaatının 15 Temmuz darbe girişiminin ardından KHK ile kamu görevinden ihraç edilmesi 
gerekçe gösterilerek iptal edilmesi ve eğitim hakkının ihlal edildiği iddiası – OHAL Komisyonu 
yolu tüketilmediği için kabul edilemezlik kararı 

Cevat Sargın ve Diğerleri Başvurusu, Başvuru Numarası: 2015/12766, Karar Tarihi: 
7/4/2021 

Engelli çocuğun öğrenim gördüğü okuldaki kaydının ağır ve orta dereceli zihinsel engelli 
eğitimi verilen bir başka okula nakledilmesi nedeniyle eğitim hakkının, bu özel durumundan 
dolayı mevcut okulunda ayrımcı saikle kötü muameleye maruz kaldığı iddiasıyla yapılan 
soruşturmanın etkili yürütülmemesi nedeniyle de kötü muamele yasağıyla bağlantılı ayrımcılık 
yasağının ihlal edildiği iddiası – Ayrımcılık yasağından ihlal yok. (Eğitim hakkı ihlali iddiası 
başvuru yolları tüketilmediği gerekçesiyle kabul edilemez bulundu) 

Barış Yiğit Başvurusu, Başvuru Numarası: 2016/67924, Karar Tarihi: 7/9/2021 

FETÖ/PDY örgütüne üye olduğu iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 
bilgisayarına el konulan başvurucunun el konulan bilgisayarın imajının kendisine verilmemesi 
sonrasında bilgisayar içinde yer alan doktora tezini üniversiteye teslim edememesi ve bu 
konuda yazdığı dilekçelere olumlu ya da olumsuz bir yanıt alamaması – eğitim hakkının ihlali 

Ahmet Batur Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/20182, Karar Tarihi: 14/9/2021 

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi olan başvurucuya Sol 
Haber Portalı’nda yayımlanan “Yıldız Teknik Üniversitesi’ni [M.] mi Yönetiyor” başlıklı bir 
haberi yorumsuz olarak Facebook hesabında paylaştığı için yükseköğretim kurumu 
personelinin kurum içinde ya da dışında şeref ve haysiyetini zedeleyen eylemlerde bulunduğu 
gerekçesiyle bir hafta yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma disiplin cezası verilmesi – 
eğitim hakkının ihlali 
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Mehmet Al Başvurusu, Başvuru Numarası: 2021/6664, Karar Tarihi: 6/10/2021 

Silivri Cezaevi’nde başvurucunun hukuk fakültesi öğrencisinin COVID-19 pandemisi sırasında 
internet yoluyla üniversite derslerine ve sınavlarına katılma talebinin reddedilmesi - eğitim 
hakkından ihlal yok 

Seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı 

Kadri Enis Berberoğlu Başvurusu (3), Başvuru Numarası: 2020/32949, Karar Tarihi: 
21/1/2021 

Anayasa Mahkemesinin ihlal kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle seçilme ve 
siyasi faaliyette bulunma hakkının, mahkûmiyet hükmünün infazının devamına kararı verilmesi 
nedeniyle de kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiası – İhlal 

Bireysel başvuru hakkı 

Zeki Demir Başvurusu, Başvuru Numarası: 2015/16719, Karar Tarihi: 2/12/2020 

Ankara 1 No.lu F Tipi cezaevinde hükümlü olan başvurucunun Vız Gelir isimli mizah 
dergisinin sayısını göndermek istediği postaya el konulması nedeniyle ifade özgürlüğü ile adil 
yargılanma hakkı ihlalleri nedeniyle Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapılması 
amacıyla hazırladığı dilekçe ve eklerini avukatına gönderilmek üzere koyduğu postaya da el 
konulması – bireysel başvuru hakkının ihlali 

 

 


