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2022 YILININ ÖNEMLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 

Yaşam hakkı ve etkili soruşturma yürütme yükümlülüğü 

Serap Sivri Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/6198, Karar Tarihi: 23/11/2021 

2004 yılında Pamukova’da yolcu treninin raydan çıkıp birçok kişinin ölümü ile pek çok kişinin 
yaralanmasına sebep olmasına istinaden bazı kamu görevlileri hakkında yürütülen ceza 
yargılamasının makul süratle tamamlanmaması ve sorumluların cezalandırılmaması- yaşam 
hakkı ihlali iddiasını etkili şekilde soruşturma yükümlülüğünün ihlali 

Okan Aladağ Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/20420, Karar Tarihi: 24/11/2021 

10 Ekim Ankara katliamında 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 iddialar hakkında açık bir cevap verilmeden ve davacının dayandığı 
delillerin toplanıp toplanmadığı hususunda açıklama yapılmadan sonuca varılması – yaşam 
hakkı ihlali iddiasını etkili şekilde soruşturma yükümlülüğünün ihlali 

Azem Dora ve Kamile Dora Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/9578, Karar Tarihi: 
28/12/2021 

Adana’da 10 Ekim katliamını protesto etmek isteyen kişilere kolluk kuvveti tarafından yapılan 
müdahale esnasında, olayla ilgisi bulunmayan küçük çocuğun mermi isabetine bağlı olarak 
vefat etmesi ve soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi – yaşam hakkının ve 
etkili soruşturma yürütme yükümlülüğünün ihlali 

Fatma Akın ve Mehmet Eren Başvurusu, Genel Kurul, Başvuru Numarası: 2017/26636, 
Karar Tarihi: 10/11/2021 

Güvenlik güçlerinin güç kullanımı sonucu sivillerin hayatını kaybedip yaralanması, 
operasyonun sivillerinin hayatını düşünmeden planlanması ve soruşturmadaki çelişkilerin 
giderilmemesi ve keşif yapılmaması – yaşam hakkı ve etkili soruşturma yükümlülüğünün ihlali 

Esen Mepa Ve Diğerleri Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/28945, Karar 
Tarihi:18/1/2022 

Deprem yönetmeliğine aykırı olarak inşa edilen binanın 17 Ağustos 1999 tarihli Düzce 
depreminde yıkılması sonucu gerçekleşen ölüm ve yaralanmayla ilgili yargısal sürecin 
toplamda 14 yıl 3 aylık bir sürede sonuçlandırılması – yaşam hakkı ihlalini etkili şekilde 
soruşturma yükümlülüğünün ihlali 
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Cem Sarısülük ve Diğerleri Başvurusu, Başvuru Numarası: 2015/16451, Karar Tarihi: 
15/12/2021 

Gezi Parkı eylemleri sırasında öldürülen Ethem Sarısülük’ün ölümüne ilişkin etkili bir 
soruşturma yürütülmediği iddiası – İhlal yok. 

Naile Bülbül Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/11016, Karar Tarihi: 2/2/2022 

Sokağa çıkma yasakları sırasında güvenlik güçlerinin silahlı güç kullanımı sonucunda hastanın 
geçirdiği kalp krizi sonrasında sağlık çalışanlarının can güvenliklerini gerekçe göstererek 
hastaya yardıma gelmemesi, hastanın hastaneye girişi konusunda polisin engel çıkarması, 
hastanede sağlık hizmeti sunulmaması, tedavi için güvenli bölge bulunmaması ve sağlık 
çalışanlarının güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışma yüzünden tedaviyi yarıda 
bırakmak zorunda kalmaları neticesinde meydana gelen ölüm ile anılan hususlar hakkında 
yürütülen ceza soruşturmasının etkisizliği nedeniyle yaşam hakkının, inanca uygun şekilde 
cenaze merasimi yapılamaması ve ölünün gömülememesi nedeniyle kötü muamele yasağının 
ihlal edildiği iddiaları – Başvuru yollarının tüketilmemesi ve açıkça dayanaktan yoksunluk 
sebebiyle kabul edilemezlik kararı 

Fener Bozkurt ve Siraç Bozkurt Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/22743, Karar 
Tarihi: 2/2/2022 

“Depresyonda olduğu, intihar riskinin yüksek olduğu, psikoz ve zarar verme riski ile ruhsal 
travma problemi bulunduğu, açıklanamayan bedensel belirtiler yaşadığı, takıntılı davranışları 
olduğu, dikkat eksikliği-hiperaktivite rahatsızlığı olduğu, manik atak ve saldırganlık riski 
bulunduğu, bu nedenlerle yakın takip edilmesi ve acil psikiyatrik muayeneye tabi tutularak 
uygun müdahalelerde bulunulması gerektiği” yönündeki rapora rağmen ceza infaz kurumunda 
meydana gelen intihar vakasında gerekli koruma önlemlerinin alınmaması ve ölümü takiben 
kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi – yaşam hakkının ve etkili soruşturma yürütme 
yükümlülüğünün ihlali 

Yıldız Cingöz Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/16011, Karar Tarihi: 19/1/2022 

İnşaat alanında yüksekten düşme suretiyle meydana gelen, sağlık kurumunda tedavi sürecini 
takiben de ölümle sonuçlanan kaza sonrası sağlık kurumuna sevkin kasıtlı olarak geç 
gerçekleştirilmesi ve suçun niteliğini değiştiren bu hususun soruşturma sürecinde dikkate 
alınmamış olması – etkili soruşturma yürütme yükümlülüğünün ihlali 

Binali Camgöz Ve Diğerleri Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/36978, Karar Tarihi: 
26/5/2022 

Kolluk görevlileri tarafından gereksiz ve orantısız güç kullanılması sonucu ölümün meydana 
gelmesi ve ölüm olayına ilişkin olarak soruşturma izni verilmemesi – yaşam hakkının maddi ve 
usul yönünden ihlali 
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Ali Karakılıç Ve Diğerleri Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/2549, Karar Tarihi: 
21/9/2022 

Yangında yaralanıp akabinde vefat eden çocukların tıbbi müdahalesinde gereken korumanın 
sağlanmaması, yangına müdahalede gerekli önlemlerin alınmaması ve olayla ilgili tazminat 
davasının makul sürede sonuçlanmaması – yaşam hakkının ihlali 

Gökhan Yiğit Koç Ve Diğerleri Başvurusu, Genel Kurul, Başvuru Numarası: 2019/25727, 
Karar Tarihi: 28/7/2022 

Polise yapılan acil yardım çağrısına makul sürede yanıt verilmediği için ölümle sonuçlanan 
yaralama olayının meydana gelmesi ve bu olaydan doğan zararların tazmini istemiyle polisin 
idari yönden bağlı olduğu idare aleyhine açılan tam yargı davasında titiz bir inceleme 
yapılmaması – Etkili soruşturma yürütme yükümlüğünün ihlali 

Ayla Oran Özgün Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/6676, Karar Tarihi: 14/9/2022 

Kendisinden haber alınamayan kişinin devlet görevlilerince hukuka aykırı olarak hürriyetinden 
yoksun bırakılması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, kaybolma hadisesinden 
devlet görevlilerinin sorumlu olması, kayıp kişinin yaşamının korunması için gerekli 
önlemlerin alınmaması ve kaybolma olayı üzerine yürütülen ceza soruşturmasının etkisizliği 
nedeniyle yaşam hakkının, sözü edilen soruşturmanın ayrımcılık saikiyle etkisiz yürütülmesi 
nedeniyle yaşam hakkıyla bağlantılı olarak eşitlik ilkesinin, kayıp kişinin yakınının kaybolma 
olayından ve bu olay hakkında yürütülen soruşturmanın etkisizliğinden duyduğu üzüntü 
nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiaları – Yaşam hakkı ve etkili soruşturma 
yürütme yükümlülüğünün ihlali (diğer iddialar açıkça dayanaktan yoksunluk sebebiyle kabul 
edilemez bulundu) 

Burcu Demirkaya Ve Yücel Demirkaya Başvurusu (2), Başvuru Numarası: 2020/8844, 
Karar Tarihi: 26/7/2022 

Pamukova’da bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu başvurucuların yakınlarının hayatını 
kaybetmesi ve ceza davasının 10 yılı aşkın süredir devam ediyor olması – yaşam hakkının ve 
etkili soruşturma yürütme yükümlülüğünün ihlali 

Gazal Kolanç ve Diğerleri Başvurusu, Genel Kurul, Başvuru Numarası: 2017/37897, 
Karar Tarihi: 5/7/2022 

Cizre’de uygulanan sokağa çıkma yasağı sırasında tıbbi yardım ve tedavi sağlanmaması ve 
güvenlik kuvvetlerinin güç kullanımı neticesi ölüm meydana gelmesi nedeniyle yaşam hakkının 
ve bu hak bağlamında etkili soruşturma yapma yükümlülüğünün, sokağa çıkma yasağı 
uygulaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, cenazelerin bulundukları sıradaki 
fiziksel durumları, cenazeleri teslim alırken ve defin için dinî merasim sırasında yaşanan 
zorluklar nedeniyle kötü muamele yasağı, özel hayata ve aile hayatına saygı hakkı ile din ve 
vicdan özgürlüğünün, başvurucu avukatının bazı başvurucular adına Anayasa Mahkemesi ve 
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine geçici tedbir talebiyle bireysel başvurular yapmasının 
ardından bir ceza soruşturması kapsamında tutuklanması nedeniyle bireysel başvuru hakkının 
ihlal edildiği iddiaları – Yaşam hakkı ve etkili soruşturma yürütme yükümlülüğünden ihlal yok 
(diğer iddialar açıkça dayanaktan yoksun olduğu ya da iç hukuk yolları tüketilmediği 
gerekçesiyle kabul edilemez bulundu) 

Ayşe Kazanhan Ve Mehmet Emin Kazanhan Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/33136, 
Karar Tarihi: 25/5/2022 

Olay tarihinde 12 yaşında olan oğulları Nihat Kazanhan’ın, 14 Ocak 2015 tarihinde Cizre’de 
yaşanan toplumsal olaylar sırasında polis memuru M.N.G. tarafından ses ve gaz fişeği atabilen 
bir silahla öldürülmesi ve M.N.G.’nin öldürme suçundan müebbet hapis cezası ile 
cezalandırılmasına karar verildikten sonra M.N.G.nin önce söz konusu suçu haksız tahrik 
altında gerçekleştirdiği gerekçesi ile 16 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, ardından ceza 
muhakemesi sürecindeki olumlu davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini 
gözettiği açıklanarak sonuçta 13 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılması ve diğer polis 
memurları hakkında beraat ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi – 
Yaşam hakkının ihlali 

İşkence, insanlıkdışı ve kötü muamele yasağı ve etkili soruşturma yükümlülüğü 

Mehmet Arslan Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/791, Karar Tarihi: 24/11/2021 

Diyarbakır’dan Rize cezaevine nakledilen başvurucunun cezaevi girişinde çıplak aramaya 
direnmesi üzerine arama yapılacak yere gelen on infaz memuru tarafından “Başkanlığın burada 
geçmez aramayı kabul etmezsen sonuçlarına katlanırsın, burası vatanseverlerin yeri hepiniz 
bunu öğreneceksiniz.” denilerek darp edilmesi ve çıplak aranması – kötü muamele yasağından 
ihlal yok. 

Şerif Ağu Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/14028, Karar Tarihi: 18/1/2022 

Karaciğer naklinden sonra sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakılmasını talep eden hükümlü 
başvurucunun talebinin reddedilmesi – kötü muamele yasağından ihlal yok. 

Osman Gökalp Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/7312, Karar Tarihi: 3/2/2022 

Kısaltılmasını istediği pantolon paçası nedeniyle terzi ile başvurucu arasında anlaşmazlık 
çıkması üzerine dükkana gelen polis memurunun başvurucuyu kuvvet kullanarak karakola 
götürmesi ve başvurucunun yüz, omuz, bel, dirsek, diz ve bileklerinde oluşan ekimoz ve 
sıyrıklar ve servikal disk bozukluğu tanısı nedeniyle polisler hakkında bulunduğu şikayet 
hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi – insan haysiyetiyle bağdaşmayan 
muamele yasağının ve etkili soruşturma yürütme yükümlülüğünün ihlali 

Murat Ulusoy Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/2652, Karar Tarihi: 13/1/2022 

Parmak izi poliste olan başvurucunun gözaltı sırasında tekrar parmak izi vermek istememesi 
üzerinde gözaltında kolluk görevlilerinin güç kullanımı sonucunda yaralanması ve 
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kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi – insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele 
yasağının maddi ve usul boyutunun ihlali 

Ö.Ö. Başvurusu, Başvuru Numarası: 2017/39160, Karar Tarihi: 3/3/2022 

Cinsel saldırı suçu ile ilgili olarak “şüphelinin eylemi müştekinin rızası dışında 
gerçekleştirdiğine dair bir delil bulunmaması sebebiyle” kovuşturmaya yer olmadığı kararı 
verilmesi – kötü muamele yasağı iddiasını etkili şekilde soruşturma yükümlülüğünün ihlali 

Mert Arslan Ve Özgür Tezer Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/2830, Karar Tarihi: 
13/4/2022 

Gezi Parkı eylemleri sırasında öldürülen Ethem Sarısülük’ün cenazesine katılan başvurucuların 
polisler tarafından “Kafanıza sıkarım.” denilerek tehdit edilip yere yatırılarak tekme, yumruk 
ve coplarla darbedilmesi ve yapılan şikayete karşı polisler hakkında kovuşturmaya yer olmadığı 
kararı verilmesi – insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının maddi ve usul 
boyutunun ihlali 

Nuray Zencir Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/3087, Karar Tarihi: 2/2/2022 

13 Şubat 2015 tarihinde laik, bilimsel ve ana dilinde eğitim için İzmir’de düzenlenecek basın 
toplantısına katılmak üzere yola çıkan başvurucunun henüz açıklama yapılmadan polisler 
tarafından darp edilmesi, tazyikli su ve biber gazına maruz kalması, polisler hakkında 
kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi – insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele 
yasağının maddi ve usul boyutunun ihlali 

Erdinç Zincirkıran Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/16390, Karar Tarihi:31/3/2022 

FETÖ/PDY örgütüne üye olma iddiasıyla tutuklanan başvurucunun FETÖ ile ilgili suçlardan 
tutuklanan kişilere kurslar, sportif faaliyetler, müzik aletlerinin kullandırılması dâhil herhangi 
bir eğitim ve iyileştirme faaliyeti verilmemesine yönelik karara yaptığı itirazın ve cezaevi 
koşullarının iyileştirilmesine yönelik talebinin reddedilmesi – açıkça dayanaktan 
yoksunluk nedeniyle kabul edilemezlik kararı 

M.K. Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/9506, Karar Tarihi: 10/5/2022 

Kahramanmaraş’ta yakalanıp gözaltına alınan ve Mersin Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube 
Müdürlüğüne teslim edilen başvurucunun Kahramanmaraş ve Mersin’de kötü muameleye 
maruz kaldığı iddiası hakkında adli muayene raporlarında darp cebir izi olmadığı, kamu 
davasının açılmasını gerektirecek nitelikte yeterli delil mevcut olmadığı gerekçesiyle 
kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi – kötü muamele iddiasını etkili şekilde soruşturma 
yükümlülüğünün ihlali 

Mehmet Ali Çintan Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/13137, Karar Tarihi: 29/6/2022 

FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla Mersin’de gözaltına alınan başvurucunun gözaltındayken 
kendisine sorulan sorulara cevap vermediği gerekçesiyle kolluk görevlileri tarafından darp 
edildiğine ve vücudunda yaralanmalar oluştuğuna dair beyanlarına, fotoğraflarına ve sağlık 
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raporlarına rağmen kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesi – kötü muamele iddiasını 
etkili şekilde soruşturma yükümlülüğünün ihlali 

Deniz Şah Başvurusu (2), Başvuru Numarası: 2018/29836, Karar Tarihi: 14/4/2022 

Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda silahlı terör örgütüne üye 
olma/terör örgütü kurma ve yönetme suçlarından tutuklu olan başvurucunun 3 Nisan 2018 
tarihinde SEGBİS odasından dönerken oturma eylemi yapmak istemesi nedeniyle infaz koruma 
memurları tarafından fiziksel şiddete maruz bırakılması, yüzüne ve vücuduna çok sayıda darbe 
alıp koridorda sürüklenmesi, gördüğü şiddeti protesto etmesi nedeniyle disiplin cezasıyla 
cezalandırılması ve yaptığı şikayetler hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi – 
kötü muamele iddiasını etkili şekilde soruşturma yükümlülüğünün ihlali 

Şehap Korkmaz Ve Diğerleri Başvurusu, Başvuru Numarası: 2017/7592, Karar Tarihi: 
26/5/2022 

Gezi Parkı eylemleri sırasında Ali İsmail Korkmaz’ın kolluk güçleri ve onlarla hareket eden 
kişiler tarafından dövülerek öldürülmesi ve etkili soruşturma yürütülmemesi – eziyet yasağının 
maddi ve usul boyutlarının ihlali 

Belkis Yurtsever Ve Diğerleri Başvurusu, Başvuru Numarası: 2016/7537, Karar Tarihi: 
11/5/2022 

KESK tarafından 3 Ağustos 2015 tarihinde yapılacak toplu iş sözleşmesine ilişkin basın 
açıklaması ve görüşme yapmak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na kadar yürümek 
isteyen başvuruculara planlanan yürüyüş yolunun Ankara Valiliği tarafındna belirlenen 
güzergah kapsamında olmadığı gerekçesiyle biber gazıyla müdahale edilmesi ve yapılan 
şikayete karşı kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi – insan haysiyetiyle bağdaşmayan 
muamele yasağının usul boyutunun ihlali (Ayrıca, toplantı ve gösteri düzenleme özgürlüğünün 
ihlali) 

Gülsüm Elvan Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/41725, Karar Tarihi: 4/7/2022 

Tutuklanan ve açlık grevi yapan iki kişiye destek vermek amacıyla 11 Ağustos 2017 tarihinde 
Kadıköy’de düzenlenen eyleme katılan başvurucunun polisler tarafından darp edilmesi sonucu 
omzunun ve kolunun kırılması ve polisler hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi 
– kötü muamele yasağı ihlali iddiasını etkili şekilde soruşturma yükümlülüğünün ihlali 

Hooman Hosseinpour Başvurusu, Genel Kurul, Başvuru Numarası: 2021/47168, Karar 
Tarihi: 29/9/2022 

Ülkesinde ölüm cezasına mahkûm edilmiş yabancının henüz tespit edilmemiş üçüncü bir ülkeye 
sınır dışı edilmesine karar verilmesi ve bu karar aleyhine açılan davada sınır dışı etmenin olası 
sonuçlarıyla ilgili iddiaların titiz bir incelemeye tabi tutulmaması – yaşam hakkı ile kötü 
muamele yasağının ihlali 
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Veli Saçılık Başvurusu (2), Başvuru Numarası: 2018/24614, Karar Tarihi: 18/10/2022 

Görevlerinden ihraç edilen ve açlık grevi yapan kişilere destek olmak için Ankara’da 
düzenlenen eyleme katılan başvurucunun kolluk görevlilerinin güç kullanması sonucu 
yaralanması ve bu olay hakkında yürütülen ceza soruşturmasında kovuşturmaya yer olmadığı 
kararı verilmesi – insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının ve toplantı ve gösteri 
yürüyüşü düzenleme hakkının ihlali 

A.Ö. Ve Diğerleri Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/37198, Karar Tarihi: 27/7/2022 

Kolluğun yaralaması olayında açılan kamu davasında soruşturmanın etkisiz yürütülmesi ve 
hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi – eziyet yasağının maddi ve usul 
yönünden ihlali 

Zorla çalıştırma yasağı 

Bilal İnci Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/16896, Karar Tarihi: 3/2/2022 

Sol böbreği olmadığı için askerlikten muaf olan kişiye askerlik yaptırılması sebebiyle zorla 
çalıştırma yasağının, tam yargı davasının hakkaniyete uygun olmayan değerlendirmeler 
yapılarak reddedilmesi sebebiyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiaları – Zorla 
çalıştırma yasağının ihlal edildiği iddiasında açıkça dayanaktan yoksunluk sebebiyle kabul 
edilemezlik kararı (adil yargılanma hakkı ihlali iddiası ise konu bakımından yetkisizlik 
sebebiyle kabul edilemez bulundu) 

Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı 

Eyyüp Güneş Başvurusu, Genel Kurul, Başvuru Numarası: 2017/28308, Karar Tarihi: 
21/10/2021 

Haksız olarak gözaltı ve tutuklama tedbirlerine başvurulmasına rağmen CMK’nin 141. 
maddesinden açılan tazminat davasının reddedilmesi nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği 
hakkının ihlal edildiği iddiası – Başvuru yollarının tüketilmemesi sebebiyle kabul edilemezlik 
kararı 

A.A. Başvurusu, Genel Kurul, Başvuru Numarası: 2017/34502, Karar Tarihi: 21/10/2021 

Haksız olarak gözaltı tedbirine başvurulmasına rağmen açılan tazminat davasının reddedilmesi 
ve yakalama sebeplerinin bildirilmemesi nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, arama 
ve elkoyma tedbirlerinin hukuka aykırı olmasına karşılık tazminat talebinin kabul edilmemesi 
nedeniyle özel hayata saygı hakkının, tazminat davasının gerekçesiz reddedilmesi nedeniyle de 
adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiaları – Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ihlali iddiası 
yönünden başvuru yollarının tüketilmemesi, özel hayata saygı hakkının ihlali iddiası yönünden 
açıkça dayanaktan yoksunluk sebebiyle kabul edilemezlik kararı (gerekçeli karar hakkından 
ihlal) 
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Z.N.Ç. ve F.İ. Başvurusu, Başvuru Numarası: 2021/307, Karar Tarihi: 24/11/2021 

Çocuk olan başvurucular hakkında nitelikli yağma suçunu işledikleri iddiasıyla tutuklama 
kararı verilmesi – kişi hürriyeti ve güvenliği hakkından ihlal yok 

Y.Ö. Başvurusu, Başvuru Numarası: 2020/32944, Karar Tarihi: 24/11/2021 

Darbe teşebbüsü sonrasında terör örgütü üyesi olma suçlamasıyla hakkında yapılan 
yargılamada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen başvurucunun aynı 
suçlamayla yeniden tutuklanması ve tutuklamanın hukuki olmaması ve tutukluluğun makul 
süreyi aşması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlali iddiası – ihlal yok. 

Cemil Uğur Başvurusu, Başvuru Numarası: 2020/35635, Karar Tarihi: 18/1/2022 

KCK Basın Komitesi içinde Van’da faaliyet yürüttüğü değerlendirilen aralarında başvurucunun 
da olduğu gazetecilerin Kürt basın kuruluşlarında çalıştıkları, yaptıkları haberler, telefon 
konuşmaları nedeniyle tutuklanması – 19. maddenin ihlali 

Şenel Çelik Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/16560, Karar Tarihi: 18/1/2022 

Cumhurbaşkanına hakaret suçundan beraat eden başvurucunun haksız olarak yakalama 
tedbirine başvurulduğu iddiasıyla açtığı tazminat davasının reddedilmesi – kişi hürriyeti ve 
güvenliği hakkının ihlal 

Muhammet Enes Sezgin Başvurusu, Başvuru Numarası: 2020/14085, Karar Tarihi: 
19/1/2022 

Adana’da katıldığı bir eylem sırasında gözaltına alınan ve hakkında ev hapsi adli kontrolü 
uygulanmasına karar verilen başvurucunun 24 Haziran 2019 tarihinden 27 Ekim 2020 tarihine 
kadar adli kontrol altında tutulması – Konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbirinin 
makul süreyi aşması nedeniyle kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlali 

Figen Yüksekdağ Şenoğlu Başvurusu (4), Başvuru Numarası: 2019/36548, Karar Tarihi: 
2/3/2022 

HDP eski eş genel başkanı olan başvurucunun 20 Eylül 2019 tarihli ikinci tutukluluğunun 
hukuka aykırı olduğu iddiası – açıkça dayanaktan yoksunluk sebebiyle kabul edilemezlik kararı 

Adem Serkan Gündoğdu Başvurusu, Başvuru Numarası: 2017/38089, Karar Tarihi: 
19/1/2022 

6 yıl 3 ay 5 gün tutuklu kalan başvurucuya tutukluluğunun makul süreyi aşması nedeniyle 500 
TL tazminat verilmesi – kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlali 

Adnan Erol Başvurusu, Başvuru Numarası: 2020/27934, Karar Tarihi: 15/3/2022 

Avukat olan başvurucunun mesleki ve siyasi faaliyetleri sebebiyle tutuklanmasının hukuka 
aykırı olduğu iddiası – İhlal yok. 
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Sultan Kaya Başvurusu, Başvuru Numarası: 2020/29355, Karar Tarihi: 15/3/2022 

29 Haziran 2020 tarihinde Üsküdar’da bulunan Cumhurbaşkanlığı konutunun yakınlarındaki 
bir metro durağının çıkışında “Halkın avukatları ve özgür tutsaklar ölüm orucunda talepleri 
kabul edilsin TAYAD’lı aileler” ibareli pankart açıp haklarında DHKP/C terör örgütü 
kapsamında soruşturma/kovuşturma yürütülen E.T. ve A.Ü. isimli kişilerle ilgili olarak “[E.T.], 
[A.Ü.] Onurumuzdur!” şeklinde slogan attığı ve yapılan uyarılara rağmen eyleme devam ettiği 
gerekçesiyle gözaltına alınan başvurucunun 30 Haziran 2020 tarihinde silahlı terör örgütüne 
üye olma ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçlarından 
tutuklanması, 23 Aralık 2020 tarihinde adli kontrol kararıyla serbest bırakılması ve daha sonra 
beraat etmesi – kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlali (tutukluluğun makul süreyi aştığı 
yönündeki şikayet CMK’nin 141. Maddesi uyarınca tazminat davası açılmadığı gerekçesiyle 
kabul edilemez bulundu) 

Hicret Aksoy Başvurusu, Başvuru Numarası: 2021/2107, Karar Tarihi: 13/4/2022 

İfadeden yaklaşık bir yıllık bir süre geçtikten sonra gözaltına alınması, emzirilme çağında 
bakıma muhtaç bir yaşında bebeğinin olduğunu, kocasının tutuklu olduğunu ve bebeğini teslim 
edecek kimsesinin olmadığını söylemesine rağmen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 
eşinin ByLock olan telefonunu kullandığı iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanan başvurucuya 
beraatten sonra CMK’nin 141. maddesi uyarınca açtığı tazminat davasında 3.537 TL tazminat 
verilmesi – Gözaltı, tutuklama tedbirinin ölçüsüz, tazminatın yetersiz olması nedeniyle kişi 
özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlali 

Kübra Çankaya Başvurusu, Başvuru Numarası: 2021/7876, Karar Tarihi: 13/4/2022 

Twitter’da attığı tweetlerle cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan 
başvurucunun suç tarihlerinde akıl hastası olup olmadığının, akıl hastası ise ne zamandan beri 
hasta olduğunun ve bunun davranışları üzerindeki etkilerinin tespiti için üç hafta süreyle gözlem 
altına alınmasına karar verilmesi – İhlal yok. 

Leyla Güven Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/26689, Karar Tarihi: 7/4/2022 

HDP milletvekili ve DTK eş başkanı olan başvurucunun tutuklanması nedeniyle özgürlük ve 
güvenlik hakkının ihlal edildiği iddiası – İlk tutuklama kararı yönünden ihlal yok, milletvekili 
seçilmesinden sonra verilen ikinci tutuklama kararı yönünden ihlal 

Ayşe Arslan Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/34517, Karar Tarihi: 13/9/2022 

FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve iki gün gözaltında kalan, daha sonra 
hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilen başvurucuya ödenen 500 TL tazminatın 
yetersiz olması – kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlali 
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Bilal Çebi Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/41092, Karar Tarihi: 27/7/2022 

Avukatın adliyeye girişte kimliğini göstermediği gerekçesiyle 20 dakika adliyedeki polis 
odasında tutulması – 19. maddenin ihlali 

Adil yargılanma hakkı 

Atakan Enver Mısırlı ve Diğerleri Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/15809, Karar 
Tarihi: 7/9/2021 

İşe iade talebiyle açılan davada gerekçeli kararın geç yazılması – 2 yıl 5 ay süren yargılamada 
gerekçeli kararın 1 yıl 2 ay 10 gün içinde yazılması nedeniyle makul sürede yargılanma 
hakkının ihlal 

Ömer Kılınç Başvurusu, Genel Kurul, Başvuru Numarası: 2018/30695, Karar Tarihi: 
29/9/2021 

Nasıpları onaylanmamış astsubay adaylarının statüye geçiş işlemlerinin olağanüstü hâl kanun 
hükmünde kararnamesiyle iptal edilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının, soruşturma 
veya kovuşturma bulunmamasına rağmen astsubaylığa nasbedilmeme nedeniyle masumiyet 
karinesinin ihlal edildiği iddiası – Mahkemeye erişim hakkından ihlal yok, masumiyet karinesi 
yönünden konu bakımından yetkisizlik sebebiyle kabul edilemezlik kararı 

Yahya Çevik Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/15454, Karar Tarihi: 17/11/2021 

İmza atma şeklindeki adli kontrol tedbirine dayalı tazminat talebinin değerlendirilmemesi 
nedeniyle adil yargılanma hakkının ve seyahat hürriyetinin ihlal edildiği iddiası – İki şikayet 
yönünden konu bakamından yetkisizlik sebebiyle kabul edilemezlik kararı 

Mustafa Takyan Başvurusu, Genel Kurul, Başvuru Numarası: 2020/27974, Karar 
Tarihi:15/12/2021 

Açık ceza infaz kurumuna ayrılma ve denetimli serbestlik tedbirinden yararlanma taleplerinin 
reddedilmesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiası – Konu bakımından 
yetkisizlik sebebiyle kabul edilemezlik kararı 

Ümmügülsüm Salgar Başvurusu, Genel Kurul, Başvuru Numarası: 2016/12847, Karar 
Tarihi: 21/10/2021 

Güvenlik soruşturması neticesinde başvurucunun eşi hakkında hükmün açıklanmasının geri 
bırakılmasına karar verildiğinin ortaya çıkması üzerine başvurucunun polis meslek eğitim 
merkezi öğrenciliğinden çıkarılması nedeniyle ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesinin, bu 
konuda açılan iptal davasında temyiz isteminin hiçbir gerekçeye yer verilmeksizin reddedilmesi 
nedeniyle de gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği iddiaları – Gerekçeli karar hakkının ihlali 
(Ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesinin ihlali iddiası konu bakımından yetkisizlik sebebiyle 
kabul edilemez bulundu) 
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Harun Şen ve Zeynep Şen Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/11174, Karar Tarihi: 
16/11/2021 

Doğumun ardından bebeğin vefat etmesi, annenin kronik hastalığa yakalanması ve olaya ilişkin 
olarak açılan tazminat davasında etkin araştırma yapılmayıp kusurun tespit edilmemesi 
nedeniyle yaşam hakkının; 13 yılı aşan yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle de makul sürede 
yargılanma hakkının ihlali iddiası – Makul sürede yargılanma hakkının ihlali (Yaşam hakkı ve 
etkili soruşturma yükümlülüğünden ihlal yok) 

Tacettin Ceylan Başvurusu, Genel Kurul, Başvuru Numarası: 2017/39062, Karar Tarihi: 
10/11/2021 

Dava açarak parmağının kopması nedeniyle sakat kaldığını ve uzun süredir tedavi gördüğünü 
belirterek meydana gelen olayda işverenin tam kusurlu olduğunu ileri süren ve 1.000 TL maddi, 
200.000 TL manevi tazminat talebinde bulunan başvurucunun dava harcı ve yargılama giderini 
karşılayacak imkanı olmadığını belirterek fakirlik belgesi sunmasına rağmen adli yardım 
talebinin reddedilmesi – mahkemeye erişim hakkının ihlali 

Süleyman Tokcan Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/14228, Karar Tarihi: 18/1/2022 

ByLock isimli program verilerinin hukuka aykırı şekilde elde edilmesi ve mahkûmiyet 
kararında tek veya belirleyici delil olarak bu verilere dayanılması nedeniyle adil yargılanma 
hakkının ihlal edildiği iddiası – açıkça dayanaktan yoksunluk sebebiyle kabul edilemezlik 
kararı 

T.K. Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/7210, Karar Tarihi: 28/12/2021 

İddianamede kendisine isnat edilen suç 5237 sayılı Kanun’un 142. maddesinin (2) numaralı 
fıkrasının (h) bendinde düzenlenen “herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte 
kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya 
hakkında hırsızlık” olmasına rağmen Mahkemenin aynı Kanun’un 142. maddesinin (2) 
numaralı fıkrasının (b) bendi uyarınca mahkûmiyet hükmü kurması ve isnadın niteliğinin 
değiştiğinin başvurucuya bildirilmemesi – adil yargılanma hakkı kapsamında isnadı öğrenme 
hakkının ihlali 

Abdullah Özevin Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/24034, Karar Tarihi: 3/2/2022 

Ceza davasında sanık olarak yargılanan başvurucunun hazır bulunma talebi reddedilerek ses ve 
görüntü aktarımı suretiyle duruşmaya katılımının sağlanması – adil yargılanma hakkının ihlali 

Fazilet Beyhan ve Diğerleri Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/35534, Karar Tarihi: 
3/3/2022 

Tehdit ve hakaret suçundan adli para cezası verilen başvurucular hakkında koşulları oluşmasına 
karşın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına gerekçesiz olarak karar verilmemesi – 
gerekçeli karar hakkının ihlali 
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Nihat Karagöz Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/21436, Karar Tarihi: 3/2/2022 

Temyiz müzakeresine katılan üyenin uyuşmazlığa konu idari işlemde imzası bulunan yönetim 
kurulu üyelerinden birinin eşi olması sebebiyle tarafsız mahkemede yargılanma hakkının ihlali 
iddiası – İhlal yok. 

Ufuk Bekdemir Başvurusu, Başvuru Numarası: 2016/14113, Karar Tarihi: 31/3/2022 

Gezi Parkı eylemleri sırasında polise taş attığı iddiasıyla yargılanan başvurucuya başvurucunun 
görevi yaptırmamak için direnme suçundan 8 ay 10 gün, 2911 sayılı Kanunu’na muhalefet 
suçundan 5 ay hapis cezası verilmesi ve kabulü yönünde bir beyanı olmamasına karşılık 
hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi – mahkemeye erişim 
hakkının ihlali 

Harun Evren Başvurusu, Başvuru Numarası: 2020/17037, Karar Tarihi: 13/4/2022 

FETÖ/PDY üyesi olma suçundan tutuklanan başvurucunun duruşmalar sırasında ADSL hattı 
üzerinden ByLock kullandığının iddia edildiğini, bağlantı tipinin kablosuz internet ağı olması 
sebebiyle hacking yöntemiyle internetine girilmiş olabileceğini, ByLock Tespit ve 
Değerlendirme Tutanağı’ndaki tespitlerinin kendisi ile ilgili olmadığını, ByLock Tespit ve 
Değerlendirme Tutanağı’nda belirtilen kişileri tanımadığını, bu tutanakta yer alan kişilerin 
dinlenilmesini talep etmesine rağmen bunun yerine getirilmediğini belirtmesine rağmen delil 
toplatma taleplerinin karşılanmaması – adil yargılanma hakkı kapsamındaki silahların eşitliği 
ve çelişmeli yargılama ilkelerinin ihlali 

Ali Oğuz Başvurusu (2), Başvuru Numarası: 2019/2285, Karar Tarihi: 15/3/2022 

Anayasa Mahkemesi’nin başvurucunun müdafi yardımından faydalanma hakkıyla bağlantılı 
olarakhakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiğine ve ihlal kararının sonuçlarının 
ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar bulunduğundan kararın 
bir örneğinin yeniden yargılama yapılmak üzere ilgili mahkemesine gönderilmesine karar 
verdiği davada İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nin yeniden yargılama talebini reddetmesi – 
adil yargılanma hakkı kapsamındaki müdafi yardımından yararlanma hakkıyla bağlantılı olarak 
hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlali 

Nevriye Kuruç Başvurusu, Genel Kurul, Başvuru Numarası: 2021/58970, Karar Tarihi: 
5/7/2022 

İş sözleşmesine dayalı olarak açılan alacak davasının yaklaşık 7 yıl sürmesi – makul sürede 
yargılanma hakkının ve yargılamanın makul sürede tamamlanmadığı şikâyetinin ileri 
sürülebileceği etkili bir yol bulunmaması nedeniyle de makul sürede yargılanma hakkı ile 
bağlantılı etkili başvuru hakkının ihlali [Pilot karar – AYM, yapısal sorunun çözülmesi için 
TBMM’nin gerekli adımları atmasına ve kararın yayımlandığı tarihe kadar makul sürede 
yargılanma hakkının ihlali iddiasıyla yapılmış olan başvurular ile bu tarihten sonra 
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kaydedilecek aynı mahiyetteki başvuruların incelenmesinin kararın Resmî Gazete’de 
yayımlanmasından itibaren dört ay süreyle ertelenmesine karar verdi.] 

Cansu Güneş Seferoğlu Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/3706, Karar Tarihi: 
29/6/2022 

 Dosyadaki tüm deliller isnat edilen görevi yaptırmamak için direnme suçunu işlemediğini 
göstermekte iken aleyhe hiçbir delil bulunmadığı hâlde cezalandırıldığını, suçlamaya esas 
alınan 20/1/2013 tarihli Zor Kullanma Tutanağı’nın esasen mevcut olmadığını, direnme 
suçunun dayanağının gerekçeli kararda izah edilmediğini iddia eden başvurucuya dosya 
kapsamına uygun olmayan gerekçeler ile ceza verilmesi – adil yargılanma hakkı kapsamındaki 
gerekçeli karar hakkının ihlali 

Hatay Barosu Başkanlığı Başvurusu, Başvuru Numarası: 2020/5964, Karar Tarihi: 
11/5/2022 

Hukuka aykırı şekilde, firma ve şahıslardan vekaletname alınarak avukatlık hizmeti 
kapsamında faaliyetler yürütülmesi nedeniyle açılan ceza davasına katılma isteği bulunan baro 
başkanlığının istinaf talebinin reddi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiası – 
konu bakımından yetkisizlik sebebiyle kabul edilemezlik kararı 

İsa Kaya Başvurusu, Başvuru Numarası: 2020/13050, Karar Tarihi: 16/6/2022 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin tek taraflı deklarasyon sonucunda verdiği kayıttan düşme 
kararına dayanılarak yapılan yargılamanın yenilenmesi talebinin reddedilmesi – adil 
yargılanma hakkının ihlali 

Mehmet Kösem Başvurusu, Başvuru Numarası: 2020/3058, Karar Tarihi: 30/3/2022 

Zabıt katibi iken FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu iddiasıyla KHK ile ihraç edilen 
başvurucunun İstanbul Barosu levhasına kaydolmak için yaptığı başvurunun baro ve Barolar 
Birliği tarafından uygun bulunmasına karşın Adalet Bakanlığı tarafından açılan davada hükmün 
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesine rağmen iptal kararı verilmesi – 
hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlali 

Özgür Şakir Beller Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/22043, Karar Tarihi: 15/6/2022 

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının tefhim edilmesinden sonra verilen itiraz 
dilekçesi üzerine gerekçeli karar tebliğ edilmeden dosyanın itirazının incelenmesi için yetkili 
mahkemeye gönderilmesi ve ayrıntılı itiraz dilekçesi verme imkânı sağlanmadan itirazın 
incelenmesi – adil yargılanma hakkı kapsamındaki savunma için gerekli zaman ve kolaylıklara 
sahip olma ve mahkemeye erişim haklarının ihlali 

Uğur Özcan Başvurusu, Başvuru Numarası: 2021/12137, Karar Tarihi: 26/7/2022 

Çorum Cumhuriyet Savcısı iken Bylock kullandığı gerekçesiyle FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla 
görevinden ihraç edilen başvurucunun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç 
saymadığı fiillerden dolayı silahlı terör örgütüne üye olma suçundan mahkûmiyet kararı 
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verilmesi nedeniyle suç ve cezaların kanuniliği ilkesinin, beyanları belirleyici ölçüde hükme 
esas alınan tanığın başvurucu (sanık) tarafından sorgulanmasına imkân verilmemesi nedeniyle 
tanık sorgulama hakkının ihlal edildiği iddiaları – Adil yargılanma hakkının ihlali (suç ve 
cezaların kanuniliği ilkesinin ihlali iddiası açıkça dayanaktan yoksunluk sebebiyle kabul 
edilemez bulundu) 

Mustafa Kılıç Başvurusu, Genel Kurul, Başvuru Numarası: 2019/35236, Karar Tarihi: 
18/5/2022 

Yargıtay üyeliği görevinden çekilmeye davet disiplin cezasına yapılan itirazın reddine ilişkin 
Yargıtay Başkanlar Kurulu kararına karşı başvurulacak bir yargısal mercinin bulunmaması, 
kanuna uygun olarak kurulmayan ve tarafsız olmayan mahkemede yargılama yapılması, 
soruşturmaya dayanak bilgi ve belgelerin tebliğ edilmemesi ve Yargıtay Başkanı’nın 
konuşmasında ve disiplin cezası kararında masumiyeti ihlal eden ifadelere yer verilmesi 
nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiası – Açıkça dayanaktan yoksunluk 
sebebiyle kabul edilemezlik kararı 

Abdulğafur Akcan Başvurusu, Başvuru Numarası: 2021/1730, Karar Tarihi: 4/7/2022 

Gerekçeli karar tebliğ edilmeden dosyanın incelenmek için üst mahkemeye gönderilmesi ve 
başvurucuya gerekçeli itiraz dilekçesi verme imkanı sağlanmadan itirazın incelenmesi – adil 
yargılanma hakkının ihlali 

Bilal Güney Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/24514, Karar Tarihi: 21/9/2022 

Başvurucunun hakkında örgüt üyesi olduğu iddiasıyla açılan davada verilen esas hakkındaki 
mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talep etmesine rağmen talebinin reddedilmesi – 
savunma için gerekli zaman ve kolaylıklara sahip olma hakkının ihlali 

Tamer Karataş Başvurusu, Başvuru Numarası: 2020/3612, Karar Tarihi: 4/7/2022 

Ceza davasında cezayı azaltabilecek ya da ortadan kaldırabilecek bir olgunun araştırılması 
talebinin reddedilmesi – silahların eşitliği ve çelişmeli yargılama ilkelerinin ihlal 

İnan Özdemir Taştan Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/34137, Karar Tarihi: 
25/5/2022 

KHK ile ihraç edilen akademisyenin pasaport verilmesi talebinin reddedilmesi – gerekçeli karar 
hakkının ihlali 

Erhan Özaydoğdu Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/29272, Karar Tarihi: 14/9/2022 

UYAP üzerinden süresinde verilen istinaf dilekçesinin süre yönünden reddedilmesi – 
mahkemeye erişim hakkının ihlali 

B.S. Başvurusu, Başvuru Numarası: 2020/8344, Karar Tarihi: 26/7/2022 

Hakim olarak görev yaparken FETÖ/PDY ile irtibat ya da iltisak içinde olduğu gerekçesiyle 
meslekten çıkartılan ve hakkında FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle 8 yıl 1 ay 15 gün hapis 
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cezası verilen başvurucunun baro levhasına yazılmasına ilişkin olarak verilen kararın hapis 
cezası istinaf aşamasında olmasına rağmen mahkemece iptal edilmesi – Masumiyet karinesinin 
ihlali 

Mehmet Alkan Başvurusu (2), Başvuru Numarası: 2018/34470, Karar Tarihi: 6/10/2022 

KHK ile ihraç edilen başvurucunun pasaport verilmesi talebinin reddi nedeniyle ortaya çıkan 
uyuşmazlığın esasına etkili iddialarının ilgili ve yeterli gerekçeyle karşılanmaması – gerekçeli 
karar hakkının ihlali 

Şenol Türkyılmaz Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/16070, Karar Tarihi: 6/10/2022 

Devlet memurluğundan çıkarılma disiplin işleminin iptali istemiyle açılan davada hükmün 
açıklanmasının geri bırakılması kararı esas alınarak karar verilmesi – masumiyet karinesinin 
ihlali  

Ahmet Taban ve Diğerleri Başvurusu, Genel Kurul, Başvuru Numarası: 2018/22125, 
Karar Tarihi: 29/9/2022 

Uzun zaman önce idare tarafından verilen tarımsal amaçlı hak sahipliği kararının iptal edilmesi 
– hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlali 

Ahmet Murat Koç Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/9929, Karar Tarihi:22/9/2022 

Temyiz talebinin hatalı tebliğ tarihi dikkate alınarak süre aşımı gerekçesiyle reddedilmesi – 
mahkemeye erişim hakkının ihlali 

Bekir Sözen Başvurusu, Genel Kurul, Başvuru Numarası: 2016/14586, Karar Tarihi: 
10/11/2022 

Danıştay üyeliği görevinin kanunla sona erdirilmesine karşı başvurabileceği bir yol 
bulunmaması nedeniyle başvurucunun hak arama özgürlüğünün ve mahkemeye erişim hakkının 
ihlal edildiği iddiası – İhlal yok. 

Suçta ve cezada kanunilik ilkesi 

Tezcan Acu Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/37825, Karar Tarihi: 19/1/2022 

İstanbul’da bir sokakta “3. Havalimanında Tutuklanan Direnişçi İşçiler ve Sendika Yöneticileri 
Serbest Bırakılsın” afişi astığı için sendika üyesi olan başvurucuya kişilere rahatsızlık verme 
kabahatini işlediği gerekçesiyle 124 TL idari para cezası kararı verilmesi – suç ve cezaların 
kanuniliği ilkesinin ihlali 

Recep Yılmaz Yazıcıoğlu Başvurusu, Başvuru Numarası: 2017/33714, Karar Tarihi: 
25/5/2022 

Avukat olan başvurucunun elektronik ortamda tebliğe ilişkin zorunluluklara uyulmadığı 
gerekçesiyle Göztepe Vergi Dairesi tarafından 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 
355. maddesi uyarınca 1.370 TL tutarında özel usulsüzlük cezası ödemesi kararına karşı açtığı 
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davanın reddedilmesi – özel usulsüzlük cezasının kanuni dayanağının bulunmaması nedeniyle 
suçta ve cezada kanunilik ilkesinin ihlali 

Ahmet Aslan Başvurusu, Başvuru Numarası: 2021/23949, Karar Tarihi: 6/10/2022 

Facebook hesabında R.D. isimli Facebook kullanıcısının yanındaki üç kişi ile birlikte PYD-
YPG terör örgütüne ait bayrağın arkasında çektirdiği fotoğrafı beğenmesi nedeniyle başvurucu 
hakkında örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla verilen 1 yıl 3 aylık hapis cezasında hükmün 
açıklanmasının geri bırakılması – İfade özgürlüğünün ve suç ve cezaların kanuniliği ilkesinin 
ihlali 

Özel hayata ve aile hayatına saygı hakkı 

Yağmur Erşan Başvurusu, Genel Kurul, Başvuru Numarası: 2018/36451, Karar Tarihi: 
27/10/2021 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan, Çin Halk 
Cumhuriyeti’nden yüksek lisans yapmak için karşılıksız burs kazanan ve Pekin Üniversitesi ile 
bir yıllık asistanlık sözleşmesi imzalayan başvurucunun ByLock kullandığı ve FETÖ/PDY 
üyesi olduğu iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma gerekçe gösterilerek pasaportunun iptal 
edilmesi nedeniyle yüksek lisans bursunu kaybetmesi – Özel hayata saygı hakkından ihlal yok 

Onur Can Taştan Başvurusu, Genel Kurul, Başvuru Numarası: 2018/32475, Karar tarihi: 
27/10/2021 

Bu Suça Ortak Olmayacağız başlıklı bildiriyi imzalayan Barış İçin Akademisyenler’den biri 
olan başvurucunun bu sebeple KHK ile ihraç edilmesi, pasaportunun iptal edilmesi ve uzun 
süre pasaport alma imkanından yoksun kalması – Özel hayata saygı hakkının ihlali 

Faik Yaşar Ve Diğerleri Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/12948, Karar Tarihi: 
28/12/2021 

OHAL KHK’leri ile kamudaki görevlerinden çıkarılan hukukçuların baro levhasına/staj 
listesine yazılmalarına ilişkin Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen kararların Adalet 
Bakanlığı’nın istemi üzerine mahkemelerce iptal edilmesi – özel hayata saygı hakkının ihlali 

Burcu Reis Başvurusu, Başvuru Numarası: 2016/5824, Karar Tarihi: 28/12/2021 

İşyerinde çalışan bazı kadınlara kreş imkanı sağlanırken haklı bir gerekçe olmadan bazı 
kadınlara sağlanmaması – devletin pozitif yükümlülükleri kapsamında özel hayata saygı hakkı 
ile bağlantılı olarak ayrımcılık yasağının ihlali 

Alican Kaptı Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/7924, Karar Tarihi: 29/12/2021 

Ceza infaz kurumunda tutuklu olarak bulunan başvurucu tarafından oğluna gönderilmek istenen 
mektubun “Canım oğlum, bu hafta televizyonlarda İyi ki varsın Eren sloganını hep beraber 
izledik. … Ben her seferinde senin isminin de Eren olması dolayısıyla seni de aklıma getirdim! 
Maçka’da gencecik Eren teröristlerin hain saldırısı sonucu hayatına veda etti. O hayattayken 
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O’nun kıymetini bilemedik ki şimdi bilmeye çalışıyoruz.” ifadeleri nedeniyle sakıncalı 
bulunarak oğluna gönderilmemesine karar verilmesi – haberleşme hürriyetinin ihlali 

Samet Ayyıldız Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/34548, Karar Tarihi: 28/12/2021 

Özel bir şirkette çalışan başvurucunun WhatsApp mesajlaşma programını kullanarak yaptığı 
yazışmaların işveren tarafından incelenmesi ve bu yazışmalar gerekçe gösterilerek iş akdinin 
feshedilmesi – özel hayata saygı hakkı ile haberleşme hürriyetinin ihlali 

Emre Sönmez Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/890, Karar Tarihi: 13/1/2022 

FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklanan başvurucunun Ceza İnfaz Kurumlarında 
Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik’in 7. maddesi uyarınca ceza infaz 
kurumunda bulunan tutuklunun eski kıyafetlerinin ceza infaz kurumuna alınmaması nedeniyle 
eski ve yıpranmış kıyafet ve ayakkabı kullanmak zorunda kalması – maddi ve manevi varlığını 
koruma ve geliştirme hakkının ihlali 

Asya Saydam Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/32268, Karar Tarihi:18/1/2022 

Barış İçin Akademisyenler’den olan başvurucunun KHK ile kamu görevinden ihraç edilmesi 
ve pasaportunun iptal edilmesi nedeniyle Amerika’da kabul aldığı doktora programına 
katılamaması – özel hayata saygı hakkının ihlali 

İ.K. Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/841, Karar Tarihi: 29/12/2021 

Kastamonu E tipi ceza infaz kurumunda bulunan başvurucunun boşandığı eşinin görüşçü olarak 
yazılması ve ziyaretçi listesinde değişiklik yapılması talebinin reddedilmesi – özel hayata saygı 
hakkının ihlali 

H.Ö. Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/20473, Karar Tarihi: 3/2/2022 

Boşanma davası sırasında başvurucunun hastane kayıtlarının hukuka aykırı olarak ele geçirilip 
davada kullanılması ve kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesine yönelik şikâyet 
hakkında etkili bir ceza soruşturması yapılmaması – özel hayata saygı hakkı kapsamındaki 
kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlali 

Dilek Dündar Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/1272, Karar Tarihi: 18/1/2022 

“FETÖ/PDY terör örgütü şüphelisinin eşi” olduğu gerekçesiyle 667 sayılı KHK’nin 5. 
maddesine dayanarak başvurucunun pasaportunun iptal edilmesi – özel hayata ve aile hayatına 
saygı hakkının ihlali 

Ümit Karaduman Başvurusu, Başvuru Numarası: 2020/20874, Karar Tarihi: 2/2/2022 

Tutuklu olan başvurucuya gelen veya başvurucu tarafından gönderilen mektupların Ulusal 
Yargı Ağı Bilişim Sistemi’ne kaydedilmesi – kanuni dayanak olmaması nedeniyle özel hayata 
saygı hakkının ve haberleşme hürriyetinin ihlali 
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Ayşe Ortak Başvurusu, Genel Kurul, Başvuru Numarası: 2018/25011, Karar Tarihi: 
6/1/2022 

Çalıştığı okulun KHK ile kapatılması nedeniyle özel okulda çalışma izni iptal edilen başvurucu 
hakkında yeniden çalışma izni düzenlenmesinin yasaklanması – özel hayata saygı hakkının 
ihlali 

Türkan Aydoğmuş Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/19000, Karar Tarihi: 12/1/2022 

Amiri konumundaki anestezi doktoru H.Ö.U. tarafından kendisine aşağılayıcı, mesleki ve 
kişisel onurunu zedeleyici davranışlar gösterildiğinden ve sistemli olarak psikolojik tacize 
uğradığından bahisle dava açan başvurucunun davasının reddedilmesi – özel hayata saygı 
hakkının ihlali 

Zeynep Emeksiz Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/32446, Karar Tarihi: 15/3/2022 

868 sayılı KHK ile görevinden ihraç edilen barış akademisyeni başvurucunun pasaportunun da 
iptal edilmesi ve araştırma bursu ile yurt dışında bulunan Gutenberg Mainz Üniversitesi 
Türkoloji Bölümünden davet almasına rağmen pasaport verilmesi talebinin reddedilmesi – özel 
hayata saygı hakkının ihlali 

Ramazan Şahin Başvurusu, Genel Kurul, Başvuru Numarası: 2018/11988, Karar Tarihi: 
10/3/2022 

Parmak izi kayıt sistemi ile mesai takibi yapılması – özel hayata saygı hakkı kapsamındaki 
kişisel verilerin korunması hakkının ihlali 

Bahadır Üney Ve Diğerleri Başvurusu, Genel Kurul, Başvuru Numarası: 2018/4453, 
Karar Tarihi: 10/3/2022 

Çocuk ile velayet dışı ebeveyni arasında şahsi ilişkinin geç tesis edilmesi, yargılamanın 
sürüncemede bırakılması ve velayetin anneye verilmesi – özel hayata saygı hakkının ihlali 

Abdullah Yılmaz Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/33702, Karar Tarihi: 15/3/2022 

2014 yılında doğan çocuğunu Ciwan ismiyle nüfusa kaydettiren başvurucunun Çiğli 
Kaymakamlığı İlçe Nüfus Müdürlüğü’nün “w” harfinin 1/11/1928 tarihli ve 1353 sayılı Türk 
Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun’a uygun olmadığı gerekçesi ile çocuk için kimlik 
belgesi düzenlememesi ve açılan davada Mahkeme’nin çocuğun adını Civan olarak 
değiştirmesi – Özel hayata saygı hakkından ihlal yok (Eşitlik ilkesinin ihlali iddiası 
temellendirilmemiş şikayet sebebiyle açıkça dayanaktan yoksun bulundu) 

Erhan Şahin Ve Diğerleri Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/40537, Karar Tarihi: 
2/3/2022 

Kapalı görüşün dinlenmesi ve kayda alınması – kanunilik şartı taşınmadığı için haberleşme 
hürriyeti ile özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının ihlali 
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Halil Yılmaz Ve Diğerleri Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/27670, Karar Tarihi: 
29/12/2021 

Başvurucuların baro levhasına/staj listesine yazılmalarına ilişkin verilen kararların adli 
soruşturma altında oldukları ve/veya kamu görevinden çıkarıldıkları gerekçesiyle 
mahkemelerce iptal edilmesi – özel hayata saygı hakkının ihlali 

Ramazan Demir Ve Diğerleri Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/10727, Karar 
Tarihi:13/4/2022 

Haklarında açılan soruşturma ve kovuşturmalar nedeniyle yargı yerleri tarafından haklarında 
verilmiş yurt dışına çıkış yasağının bulunmamasına ve 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport 
Kanunu’nun 22. maddesinde yer alan pasaport veya seyahat vesikası verilmeyecek kişiler 
arasında yer almamalarına rağmen 667 sayılı OHAL KHK’si uyarınca başvurucuların 
pasaportlarının iptal edilmesi – özel hayata saygı hakkının ihlali 

Selçuk Sinan Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/16395, Karar Tarihi: 10/5/2022 

Çalıştığı okulun 667 sayılı OHAL KHK’si ile kapatılması nedeniyle başvurucunun öğretmen 
olarak çalışma izninin iptal edilmesi ve yeniden çalışma izni düzenlenmesinin yasaklanması – 
özel hayata saygı hakkının ihlali 

H.P. Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/33548, Karar Tarihi: 25/5/2022 

FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu tespit edilen yurtdışında bir üniversitenin başkanı olduğu 
gerekçesiyle 2013’ten bu yana Romanya’da yaşayan ve çalışan başvurucunun pasaportunun 
iptal edilmesi – Özel hayata saygı hakkından ihlal yok. 

Zülküf Kılıç Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/27032, Karar Tarihi: 14/9/2022 

Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde yardımcı doçent 
olan başvurucunun sürekli ve sistematik olarak psikolojik tacize maruz kalması, 2011-2013 
yıllarında dokuz farklı disiplin cezası ile cezalandırılması bu süreçte doçentlik ve profesörlük 
başvurusu yapamaması, doktora tezinin iptal edilip doktor unvanının alınması, yeniden 
atanmamak suretiyle görevine son verilmesi ve istifa etmeye zorlanması nedeniyle daha önce 
herhangi bir psikolojik sorunu olmamasına rağmen yaşadığı olaylar nedeniyle tedavi görmek 
zorunda kalması – kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkının ihlali 

B.A.Y. Başvurusu, Genel Kurul, Başvuru Numarası: 2019/19788, Karar Tarihi: 5/7/2022 

Danıştayda tetkik hakimi olarak görev yaparken FETÖ/PDY ile irtibat ya da iltisak içinde 
olduğu gerekçesiyle meslekten çıkartılan ve hakkında FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla 
soruşturma yürütülen başvurucunun baro levhasına yazılmasına ilişkin olarak verilen kararın 
mahkemece iptal edilmesi – özel hayata saygı hakkının ihlali 
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Ali Ekber Alavi Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/28806, Karar Tarihi: 14/9/2022 

D.U. isimli kişiyle olan evlilik dışı birlikteliğinden 2008 yılında dünyaya gelen D.’nin biyolojik 
babası olan başvurucunun D.U.nun çocuğu Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna 
yerleştirip ve evlatlık vermesi üzerine açtığı velayet davasının reddedilmesi ve dava sürecinin 
sürüncemede bırakılması – aile hayatına saygı hakkının ihlali 

Sedat Polat Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/7348, Karar Tarihi: 6/10/2022 

Terör örgütü üyesi olma suçundan tutuklu başvurucunun ilkokul, ortaokul, lise öğrencisi üç 
çocuğu ile telefonla görüşme ve ziyaret gününün öğrenim gören çocuklarıyla görüşmeyi 
sağlayacak şekilde belirlenmesi talebinin reddedilmesi – aile hayatına saygı hakkının ihlali 

Musa Küçükabacı Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/27826, Karar Tarihi: 6/10/2022 

Terör örgütüne üye olma suçundan hükümlü olan başvurucunun 676 sayılı OHAL KHKsinin 
6. maddesine dayanılarak müdafiiyle cezaevinde yaptığı görüşmenin teknik araçlarla kayda 
alınması – özel hayata saygı hakkının ihlali 

Derya Yücel Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/41655, Karar Tarihi: 19/10/2022 

FETÖ/PDY üyeliğinden hükümlü olan başvurucunun cenazenin defnedileceği yerde güvenliğin 
sağlanamayacağı gerekçesiyle babasının cenaze törenine katılması için izin verilmemesi – özel 
hayata ve aile hayatına saygı hakkının ihlali 

Mehmet Erdoğan Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/18371, Karar Tarihi: 16/11/2022 

Kronik ürtiker ve vitiligo hastası olan tutuklu başvurucuya antialerjik özellikli pamuklu iç 
çamaşırları giymesinin zorunluluğuna dair sağlık raporlarına rağmen bu iç çamaşırlarının teslim 
edilmemesi – kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkının ihlali 

Rıdvan Yavaşcan Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/20514, Karar Tarihi: 28/6/2022 

Hakkında örgüt üyesi olma suçundan soruşturma yürütülen ve avukat olan başvurucunun 667 
sayılı OHAL KHKsinin 6. maddesine dayanılarak yine örgüt üyesi olma suçundan gözaltında 
olan müvekkilinin müdafiiliğini yapmaktan 1 yıl süreyle yasaklanması – özel hayata saygı 
hakkının ihlali 

Din, vicdan ve inanç özgürlüğü 

Hüseyin El Ve Nazlı Şirin El Başvurusu, Genel Kurul, Başvuru Numarası: 2014/15345, 
Karar Tarihi: 7/4/2022 

Öğrencinin din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden muafiyet imkânı bulunmaması nedeniyle 
ebeveynlerin eğitim ve öğretimde dinî ve felsefi inançlarına saygı gösterilmesini isteme 
hakkının ihlal edildiği iddiası – ebeveynlerin eğitim ve öğretimde dinî ve felsefi inançlarına 
saygı gösterilmesini isteme hakkının ihlali 
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İfade özgürlüğü 

Keskin Kalem Yayıncılık ve Ticaret A.Ş. ve Diğerleri Başvurusu, Genel Kurul, Başvuru 
Numarası: 2018/14884, Karar Tarihi: 27/10/2021 

İnternet haber sitelerinde yayımlanan bir dizi habere “yazı içeriğinin 5651 sayılı Yasanın 9. 
maddesi kapsamında talep edenin kişilik haklarını ihlal edici nitelikte olduğu” gerekçesiyle 
erişimin engellenmesi – ifade ve basın özgürlükleri ile etkili başvuru hakkının ihlali [Pilot 
Karar] 

İnan Gök Başvurusu (2), Başvuru Numarası: 2018/36333, Karar Tarihi: 24/11/2021 

Edirne F tipi cezaevinde olan başvurucunun mektubunun ekinde bulunan 10 şiirin 8 tanesinin 
şiirlerde örgüt propagandası içeren, suçu, suçluyu, terörizmi öven ve terörizmi teşvik edici 
ifadeler olduğu gerekçesiyle sakıncalı bulunarak muhatabına gönderilmemesine karar verilmesi 
–  Haberleşme özgürlüğünün ihlali 

Meral Danış Beştaş Başvurusu (5), Başvuru Numarası: 2014/1474), Karar Tarihi: 
16/11/2021 

DTP Merkez Yürütme Kurulu üyesi olduğu dönemde Lice’de Kurban Bayramının ikinci günü 
yapılan bayramlaşmada belediye tarafından düzenlenen festival kapsamında ağaç dikme 
törenine katılan başvurucu hakkında açılan ve dört yıl süren davada ceza verilmesine yer 
olmadığına dair karar verilmesi – İfade özgürlüğünden ihlal yok. 

Türkan Albayrak Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/1628, Karar Tarihi: 28/12/2021 

İşine son verilmesine karşı sesini duyurmak amacıyla 3 Eylül 2018 tarihinden itibaren Sarıyer 
Kaymakamlığına yakın mesafede bulunan Şehit Öğretmenler Parkı’nda değişik tarihlerde 
oturma eylemi yapan, “İşimi geri istiyorum, direne direne kazanacağız!” sloganları atan 
başvurucuya 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca her bir oturma eylemi 
için 100 TL idari para cezası verilmesi – İfade özgürlüğünün ihlali 

Sadi Yaman Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/24225, Karar Tarihi: 2/2/2022 

Facebook’ta yaptığı birden çok paylaşım nedeniyle Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret 
suçundan -aynı suçun değişik zamanlarda birden fazla işlendiği gerekçesiyle artırım yaparak- 
başvurucuya 2 yıl 1 ay hapis cezası verilmesi – temellendirilmemiş şikayet nedeniyle açıkça 
dayanaktan yoksunluk gerekçesiyle kabul edilemezlik kararı 

Yavuz Şen ve Diğerleri Başvurusu, Başvuru Numarası: 2017/20009, Karar Tarihi: 
12/1/2022 

Ceza infaz kurumlarında tutuklu ya da hükümlü olarak bulunanların ücreti kendilerince 
karşılanarak kurum idaresi aracılığıyla satın aldıkları aralarında Özgürlükçü Demokrasi”, “Yeni 
Yaşam”, “Yeni Asya”, “Aydınlık”, “Ortadoğu”, “Birgün”, “Milli Gazete”, “Evrensel”, 
“Cumhuriyet”, “Karar” ve “Özgür Gelecek” isimli gazete veya dergilerin de olduğu süreli 
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yayınların kendilerine teslim edilmemesi ya da satın alma taleplerinin reddedilmesi – ifade 
özgürlüğünün ihlali 

Sami Selçuk Başvurusu, Başvuru Numarası: 2020/19011, Karar Tarihi: 22/2/2022 

Yargıtay onursal üyesi olan başvurucunun Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu genel 
sekreterine yönelik olarak kullandığı ifadeler nedeniyle 1.500 TL manevi tazminat ödemesine 
karar verilmesi – ifade özgürlüğünün ihlali [Ayrıca, 4 yıl 8 ay süren yargılama nedeniyle makul 
sürede yargılanma hakkının ihlali] 

Nasrullah Kuran Başvurusu (5), Başvuru Numarası: 2018/6319, Karar Tarihi: 23/2/2022 

Silivri cezaevinde hükümlü olarak bulunan başvurucuya Öcalan ve diğer mahpuslar için açlık 
grevine girdiği için 2 ay süreyle haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakma 
disiplincezası verilmesi – ifade özgürlüğünün ihlali 

Kayseri Yeni Haber Radyo Televizyon Gazetecilik Matbaacılık Ve Yayıncılık Sanayi 
Ticaret LTD. ŞTİ. Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/21340, Karar Tarihi: 22/2/2022 

CHP milletvekili olan bir siyasetçi hakkında yaptığı haberler nedeniyle başvurucu aleyhine 
2.000 TL tazminata hükmedilmesi – ifade ve basın özgürlüğünün ihlali 

Hasip Kaplan Başvurusu (4), Başvuru Numarası: 2016/25640, Karar Tarihi:15/3/2022 

O dönemde BDP milletvekili olan başvurucunun dönemin Başbakanına hakaret ettiği 
gerekçesiyle TCK’nin 125. maddesi altında 7.080 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve 
bu hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi – İfade özgürlüğünün ihlali 

Mustafa Hidayet Vahapoğlu Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/19608, Karar Tarihi: 
22/2/2022 

O dönemde MHP merkez yürütme kurulu üyesi ve başdanışman olarak görev yapan 
başvurucunun dönemin başbakanı Davutoğlu için “Amerika’nın posta beygiri gibi” demesi 
nedeniyle 2.000 TL tazminat ödemesine karar verilmesi – ifade özgürlüğünün ihlali 

Hüseyin Ömer Volkan Çiçek Başvurusu, Başvuru Numarası: 2017/39464, Karar Tarihi: 
23/2/2022 

Türk Eğitim Sendikası Adana 2 No.lu Şube Yönetim Kurulu üyesi ve şube sekreteri olan 
başvurucunun Facebook hesabında yaptığı paylaşım nedeniyle kınama disiplin cezasıyla 
cezalandırılması – ifade özgürlüğünün ihlali 

Haydar Akar Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/2593, Karar Tarihi: 15/3/2022 

CHP Kocaeli milletvekili olan başvurucunun “FETÖ’nün siyasi ayağının hiç gündeme 
gelmediğini” anlattığı konuşmasında Başbakan Yardımcısı Fikri Işık hakkındaki sözleri 
nedeniyle 5.000 TL tazminat ödemesine karar verilmesi – ifade özgürlüğü ihlali 
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Mehmet Ali Yılmaz Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/21052, Karar Tarihi: 15/3/2022 

Bursa’da yayın yapan Yeni Marmara isimli yerel gazetede köşe yazarlığı yapan başvurucunun 
16 Mart 2017 tarihli Müthiş Kumpas başlıklı yazısında AKP Bursa il başkanı olan müşteki 
hakkında “FETÖ’cülerin avukatı Torun” demesi nedeniyle hakaret suçundan 2.320 TL adli para 
cezası ile cezalandırılması – ihlal yok. 

Ayhan Algül Ve Diğerleri Başvurusu, Başvuru Numarası: 2016/5921, Karar Tarihi: 
16/3/2022 

23 Nisan 2014 günü AKP tarafından Trabzon’da düzenlenen ve dönemin başbakanının da 
katıldığı seçim mitingi sırasında ÖDP Trabzon il başkanlığı penceresine “Hırsız Katil Defol 
AKP” yazılı bir pankart asan başvuruculara hakaret suçundan 7.080 TL adli para cezası 
verilmesi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması – ifade özgürlüğünün ihlali 

Kemal Kılıçdaroğlu Başvurusu (7), Başvuru Numarası: 2019/4676, Karar Tarihi: 
31/3/2022 

CHP genel başkanı olan başvurucunun 2010 yılı sonunda TBMM Genel Kurulunda (2011 yılı 
bütçe görüşmeleri), CHP grup toplantılarında, bazı basın açıklamalarında ve televizyon 
programlarında Kayseri Büyükşehir Belediyesiyle ilgili birtakım yolsuzluk iddialarını 
kamuoyuyla paylaşması nedeniyle belediye başkanı tarafından açılan manevi hakaret davasında 
25.000 TL tazminat ödemesine karar verilmesi – ifade özgürlüğünün ihlali 

Mutia Canan Karatay Başvurusu (2), Başvuru Numarası: 2018/6707, Karar Tarihi: 
31/3/2022 

2014 ve 2015 yıllarında yedi farklı televizyon programında farklı tarihlerde yaptığı tıbbi içerikli 
açıklamalar nedeniyle başvurucu hakkında on beş gün süreyle geçici olarak meslekten alıkoyma 
cezası verilmesi – ifade özgürlüğünün ihlali 

Ayfer Altuntaş Ve İkbal Ünzile Gürsoy Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/24874, 
Karar Tarihi: 31/3/2022 

Öğretmen olan başvurucuların mesleki çalışmalar kapsamında düzenlenen bir seminere 
katılmayarak salonu terk etmeleri nedeniyle haklarında kınama cezasına hükmedilmesi – ihlal 
yok. 

Recep İhsan Eliaçık Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/19184, Karar Tarihi: 10/5/2022 

Bir internet sitesinde yayımlanan bir kısım yazıları nedeniyle “terör örgütü propagandası 
yapmak” suçundan 5 yıl 15 ay hapis cezası ile cezalandırılan başvurucuya hükümle birlikte 
yurtdışına çıkış yasağı, belirlenen gün ve yerde imza atma ve İstanbul il sınırlarını terk etmeme 
şeklinde adli kontrol hükümlerinin uygulanması – İfade özgürlüğü ihlali yok. 
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Kemal Kılıçdaroğlu Başvurusu (8), Başvuru Numarası: 2019/11406, Karar Tarihi: 
26/5/2022 

CHP genel başkanı olan başvurunun 16 Nisan 2017 tarihli referandumla ilgili konuşmaları 
nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu üyeleri tarafından açılan dokuz tazminat davasında tazminat 
ödemeye mahkum edilmesi – İhlal yok. 

Hamdi Akın İpek Başvurusu (2), Başvuru Numarası: 2015/17048, Karar Tarihi: 
25/5/2022 

Bugün TV ve Kanaltürk adlı televizyon kanallarının Digiturk dijital yayın platformundan 
çıkartılması – Başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemezlik kararı 

Haci Boğatekin Başvurusu (5), Başvuru Numarası: 2019/24321, Karar Tarihi: 25/5/2022 

Bir gazetede yazdığı yazılar nedeniyle özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla açılan 
tazminat davasında başvurucunun 3.000 TL tazminat ödemesine karar verilmesi – ifade ve 
basın özgürlüğü ihlali 

Abdulcebbar Tekin Ve Diğerleri Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/561, Karar Tarihi: 
14/4/2022 

EĞİTİM-SEN üyesi ve öğretmen olan başvurucuların üyesi oldukları sendikanın çağrısı üzerine 
görev yaptıkları okullarda ana dilinin önemi konusunu bir ders saatinde işlemeleri nedeniyle 
müfredat dışı ders işledikleri gerekçesiyle kınama ve aylıktan kesme gibi çeşitli disiplin 
cezalarıyla cezalandırılmaları – İhlal yok. 

Samet Çelikçapa Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/14878, Karar Tarihi: 26/5/2022 

İki ay süreyle Şanlıurfa Hilvan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde geçici olarak görevlendirilen 
başvurucunun görevlendirmenin sonlandırılmasının ardından uğradığı maddi ve manevi 
tazminat nedeniyle Valilik’e yazdığı dilekçede “Hiçbir ihtiyaç, kamu yararı ve hizmet gereği 
bulunmamasına rağmen görevlendirmem yapılmıştır.” yazdığı için 10 ay kısa süreli kademe 
ilerlemesinin durdurma disiplin cezası ile cezalandırılması – İfade özgürlüğünün ihlali 

Deniz Pelin Dinçer Akan Ve Diğerleri Başvurusu, Başvuru Numarası: 2017/30653, Karar 
Tarihi: 29/6/2022 

Bu Suça Ortak Olmayacağız bildirisine imza atan Barış İçin Akademisyenler arasında bulunan 
başvurucuların bir kısmına bildiriyi imzaladıkları için “hizmet dışında Devlet memurunun itibar 
ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak”, bir kısmına “görevin yerine 
getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, 
kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak” bir diğer kısmına ise 
“herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak” fiillerini işledikleri 
iddiasıyla disiplin cezası verilmesi – İfade özgürlüğünün ihlali 
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Aykut Sayar Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/3447, Karar Tarihi: 14/4/2022 

Kayyım atanmasının ardından kapatılan Zaman gazetesinin İzmir bürosunda editör yardımcısı 
olarak çalışan başvurucunun iş akdinin feshedilmesi ve Basın Yayın ve Enformasyon Genel 
Müdürlüğü tarafından sürekli basın kartının iptal edilmesi – İfade ve basın özgürlüğünden ihlal 
yok. 

A Dokuz Televizyonu Dijital Yayıncılık San. Ve Tic. A.Ş. Başvurusu, Başvuru Numarası: 
2016/13960, Karar Tarihi: 30/3/2022 

Adnan Oktar İle Sohbetler programının 30 Mayıs 2014 tarihli yayını için RTÜK tarafından söz 
konusu kanala toplumun manevi değerlerine aykırı yayın yapılması nedeniyle uyarı 
yaptırımı uygulanması – İfade ve basın özgürlüğü ihlali 

Kadri Eroğul Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/976, Karar Tarihi: 11/5/2022 

Taşeron şirkete bağlı olarak bir kamu kurumunda görev yapan başvurucunun kurumun 
yöneticileriyle ilgili sosyal medya paylaşımı nedeniyle iş akdinin feshedilmesi – İfade 
özgürlüğü ihlali 

İrfan Sancı Başvurusu (2), Başvuru Numarası: 2018/5652, Karar Tarihi: 30/3/2022 

Sel Yayıncılık müdürü ve ortağı olan başvurucuya Genç Bir Don Juan’ın Maceraları kitabını 
yayımlayarak müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etme suçundan açılan davada 
kovuşturmanın ertelenmesi kararı verilmesi – İfade özgürlüğünün ihlali 

Yeni Gün Haber Ajansı Basın Ve Yayıncılık A.Ş. Ve Diğerleri Başvurusu, Genel Kurul, 
Başvuru Numarası: 2016/5903, Karar Tarihi: 10/3/2022 

Bazı ulusal gazetelerde yayımlanan haberler ve köşe yazıları nedeniyle çeşitli sürelerde resmî 
ilan ve reklamlarının kesilmesine karar verilmesi – ifade ve basın özgürlüğünün ihlali [Pilot 
karar uygulamasına gidilerek aynı konuda yapılan ve karardan sonra yapılacak başvuruların 
incelenmesinin kararın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl süreyle 
ertelenmesine karar verildi.] 

Mürsel Yıldız Başvurusu, Başvuru Numarası: 2020/22149, Karar Tarihi: 15/6/2022 

Terör suçundan hükümlü olarak ceza infaz kurumunda bulunan bir arkadaşına Öcalan’ın 
yasaklı bir kitabını göndermeye çalıştığı gerekçesiyle başvurucuya silahlı terör örgütüne yardım 
etmeye teşebbüs suçundan 1 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası verilmesi ve başvurucunun tutuklanması 
– İfade özgürlüğünün ihlali [Yargılamanın yaklaşık 7 yıl sürmesi nedeniyle ayrıca makul sürede 
yargılanma hakkının ihlali] 

Hasan Mor Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/20996, Karar Tarihi: 25/5/2022 

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim elemanı olan başvurucuya yürüttüğü 
milletlerarası özel hukuk dersinde siyasi konulara girip ders anlatmadığı, öğrencilerin vaktini 
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boşa geçirdiği, Cumhurbaşkanı ve eşi ve öğretim üyeleri aleyhinde konuşmalar yaptığı ve 
sosyal medya kanalıyla iftirada bulunduğu iddialarıyla üniversitede görev yapan öğretim 
elemanları tarafından yapılan şikayet sonucu kınama disiplin cezası verilmesi – ifade özgürlüğü 
ihlali 

Burcu Çelik Özkan Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/33605, Karar Tarihi: 4/7/2022 

Başvuru tarihinde HDP milletvekili olan başvurucuya seçilmiş bir milletvekili olarak sınır ötesi 
operasyonun sonlandırılması gerektiğini ifade ederek ve demokratik bir tepki olarak üç günlük 
açlık grevine başlaması nedeniyle bir ay süreyle bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma disiplin 
cezası verilmesi – Açıkça dayanaktan yoksunluk sebebiyle kabul edilemezlik kararı 

Cebrail Padak Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/41543, Karar Tarihi: 15/6/2022 

Anadolu Üniversitesi öğrencisi olan başvurucuya Eğitim Fakültesinin giriş kapısı yanındaki 
duvara 19 Mart 2018 tarihinde gece saat 01.00 sıralarında, üzerinde Ali İsmail Korkmaz’ın 
fotoğrafı olan, 150 santimetreye 90 santimetre ebadında, “Öğrenci Kolektifleri” imzalı ve “İyi 
ki doğdun Ali İsmail KORKMAZ, Düşlerindeki özgür dünyayı biz kuracağız” yazılı afiş astığı 
gerekçesiyle uyarı disiplin cezası verilmesi – İfade özgürlüğü ihlali 

Nejla Demirci Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/25823, Karar Tarihi: 30/3/2022 

OHAL KHK’leri ile kamu görevinden çıkarılan kişilerin sorunlarını kardeşi Y.D. ve kardeşinin 
arkadaşı E.K. şahsında dile getirmek amacıyla Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir belgesel 
çekmek isteyen başvurucunun çekim izni talebinin reddedilmesi – ifade özgürlüğünün ihlali 

Atilla Yazar Ve Diğerleri Başvurusu, Genel Kurul, Başvuru Numarası: 2016/1635, Karar 
Tarihi: 5/7/2022 

Haklarında çeşitli suçlardan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesinin 
başvurucuların ifade özgürlükleri ile toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme haklarını ihlal 
ettiği iddiası – HAGB kurumunun usul istismarına yol açtığı ve kanunilik şartını karşılamadığı 
gerekçesiyle ifade özgürlükleri ile toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme haklarının ihlal  

Meryem Şeker Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/5870, Karar Tarihi: 14/9/2022 

Akademisyen olan başvurucunun KHK ile ihraç edilmesi ve kamu görevine son verilmesine 
bağlı olarak TÜBİTAK ile yürüttüğü bilimsel bir projeden çıkarılması nedeniyle bilim 
özgürlüğünün ve gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği iddiası – Temellendirilmemiş şikayet 
nedeniyle açıkça dayanaktan yoksunluk sebebiyle kabul edilemezlik kararı 

A Dokuz Televizyonu Dijital Yayıncılık San. Ve Tic. A.Ş. Başvurusu (2), Başvuru 
Numarası: 2017/28986, Karar Tarihi: 6/10/2022 

“Adnan Oktar ile Sohbetler” programı nedeniyle kanala RTÜK tarafından 14.359 TL idari para 
cezası uygulanması – Açıkça dayanaktan yoksunluk nedeniyle kabul edilemezlik kararı 

 



 
Anayasa Gündemi 

 

Engin Karataş Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/3488, Karar Tarihi: 13/9/2022 

OHAL KHKsi ile ihraç edilen başvurucunun ‘işimi geri istiyorum’ yazılı bir pankartla tek 
başına oturma eylemi yapan başvurucu hakkında toplantı ve sair etkinliklerin izne bağlandığı 
ve başvurucunun izin almadığı gerekçesiyle 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi 
uyarınca eylem yaptığı her gün için 227 TL’lik idari para cezaları verilmesi – ifade özgürlüğünü 
ihlali 

Kasim Çiftçi Ve Diğerleri Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/33243, Karar Tarihi: 
4/7/2022 

Sosyal medya hesaplarındaki paylaşım ve beğeniler nedeniyle işveren ile aralarındaki güven 
ilişkisinin bozulduğu gerekçesiyle başvurucuların iş sözleşmelerinin feshedilmesi – ifade 
özgürlüğünün ihlali 

Alirıza İlker Cebeci Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/21405, Karar Tarihi: 3/11/2022 

Türk Dişhekimleri Birliği Yönetim Kurulu başkanı olan başvurucunun “Toplumsal Sağlığımız 
İçin Referandumda Hayır Diyoruz” başlıklı basın açıklaması nedeniyle 5326 sayılı Kabahatler 
Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 109,64 TL idari para cezası ile cezalandırılması – İfade 
özgürlüğünün ihlali 

Toplanma, gösteri yapma ve örgütlenme özgürlüğü 

İlhan Yiğit Başvurusu, Başvuru Numarası: 2016/7532, Karar Tarihi: 29/12/2021 

KESK üyesi olan başvurucunun 3 Ağustos 2015 tarihinde yapılacak toplu iş sözleşmesine 
ilişkin basın açıklamasına katılmak isterken gözaltına alınıp serbest bırakılması ve polisler 
hakkında yaptığı şikayette kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi – 34. maddenin ihlali 

Ali Kuş Başvurusu, Genel Kurul, Başvuru Numarası: 2017/27822, Karar Tarihi: 
10/2/2022 

Öğretmen olan başvurucunun Özgürlük ve Demokrasi Partisi – siyasi parti üyesi olması 
nedeniyle devlet memurluğundan çıkarılmasına karar verilmesi – örgütlenme özgürlüğünün 
ihlali 

Eser Budak Başvurusu, Başvuru Numarası: 2020/12955, Karar Tarihi: 13/4/2022 

Yakın arkadaşı olan M.K.nın görevinden ihraç edilmesi üzerine başlattığı e Ankara Valiliği 
tarafından yasaklanan “İşimizi Geri İstiyoruz” talepli basın açıklamalarına katılan başvurucuya 
5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca emre aykırı davranışta bulunmaktan 
320 TL idari para cezası verilmesi – toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlali 

Aysel Tuğluk Başvurusu (2), Başvuru Numarası: 2019/10405, Karar Tarihi: 31/3/2022 

2010 yılında DTP eş başkanı Ahmet Türk’ü karşılamak için düzenlenen bir açık hava 
toplantısına katılan ve burada terör örgütü lehine slogan atıldığı ve pankart açıldığı gerekçesiyle 
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aleyhine kamu davası açılan başvurucu hakkında kovuşturmanın ertelenmesi kararı verilmesi – 
toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlali 

Onur Erden Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/5403, Karar Tarihi: 31/3/2022 

“Sağlıkta şiddet yasa tasarısı” olarak adlandırılan tasarının 13 Kasım 2018 tarihinde TBMM 
Genel Kurulunda görüşüleceğinin açıklanması üzerine aynı gün TBMM Dikmen 
girişinde “Eğitim ve Çalışma Hakkımız Engellenemez” ve “Yaşamak Yaşatmak 
İstiyoruz” yazılı iki pankart açmış ve “Haklıyız İşimizi Geri Alacağız” şeklinde sloganlar atan 
başvurucuya Ankara Valiliği’nin süresiz eylem yasağı gerekçesiyle 5326 sayılı Kabahatler 
Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca emre aykırı davranışta bulunmaktan 259 TL idari para cezası 
verilmesi – toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlali 

Cengiz Fırat Ve Diğerleri Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/36358, Karar Tarihi: 
10/5/2022 

2019-2020 yıllarında Batman’da açlık grevleri, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın 
tutuklanması, kadına yönelik şiddet, milletvekilliklerinin düşürülmesi gibi konuları protesto 
etmek için basın açıklamalarına katılan başvuruculara idari para cezaları verilmesi – toplantı ve 
gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal 

Filiz Kerestecioğlu Demir Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/21693, Karar Tarihi: 
16/3/2022 

6 Nisan 2017 tarihinde avukatların gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla İstanbul 
Çağlayan Adliyesi içinde toplanan, başvurucunun da aralarında bulunduğu gruba polisin güç 
kullanması nedeniyle kötü muamele yasağı ile toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının 
ihlal edildiği iddiası – toplantı ve gösteri hakkından ihlal yok. [kötü muamele yasağının ihlali 
iddiası açıkça dayanaktan yoksunluk sebebiyle kabul edilemez bulundu.] 

İpek Moral Ve Nuriye Gülmen Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/30422, Karar Tarihi: 
26/5/2022 

Darbe girişiminden sonra kamu görevinden çıkartılmaları nedeniyle açlık grevi yapan bazı 
kişilere destek vermek amacıyla “Yüksel Direnişi Halk Sofrasında Buluşuyor” sloganı ile 
düzenlenen bir etkinliğe katılan başvuruculara idari para cezası verilmesi – toplantı ve gösteri 
yürüyüşü düzenleme hakkının ihlali 

Nergiz Şen Ve Diğerleri Başvurusu (2), Başvuru Numarası: 2017/17702, Karar Tarihi: 
4/7/2022 

2016 yılında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde düzenlenecek etkinliklere katılma çağrısı 
içeren bildiri mahiyetindeki Gazete Meydan’ın dağıtılması amacıyla yapılan toplantıda kolluk 
güçlerince güç kullanımı neticesinde yaralanma meydana gelmesi – insan haysiyetiyle 
bağdaşmayan muamele yasağının ve toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlali 
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Akın Fener Ve Diğerleri Başvurusu, Başvuru Numarası: 2017/22695, Karar Tarihi: 
14/4/2022 

KESK ve Eğitim-SEN üyesi olan başvuruculara “KESK EĞİTİM-SEN” yazılı yelekler, 
ellerinde Sendikaya ait bayrak, flama, pankartlarla “Hukuksuz ihraçlara ve açığa almalara 
teslim olmayacağız, direneceğiz” yazan pankartı açarak, oturma eylemi yaparak ve “İşimizi 
Geri İstiyoruz, Baskılar Bizi Yıldıramaz, İnsanlık Onuru İşkenceyi Yenecek!” şeklinde 
sloganlar atarak 15 Şubat – 25 Mart 2017 tarihlerinde 39 günlük periyotta ihraçları protesto 
etmek için düzenledikleri kısa süreli 29 eylem nedeniyle her eylem için ayrı ayrı 227 TL idari 
para cezası verilmesi – toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlali 

Ferhat Aşan Başvurusu, Başvuru Numarası: 2017/22230, Karar Tarihi:16/6/2022 

Bir gösteriye katılmasından dolayı açılan kamu davasında başvurucu hakkında kovuşturmanın 
ve cezanın ertelenmesi kararları verilmesi – toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının 
ihlali 

Adnan Vural Ve Diğerleri Başvurusu, Genel Kurul, Başvuru Numarası: 2017/36237, 
Karar Tarihi: 10/3/2022 

Olağanüstü hâl döneminde kamu makamlarının toplantı ve gösterilere ilişkin kararlarına 
uymayarak çeşitli toplantılara katılan başvurucular hakkında emre aykırı hareket ettikleri 
gerekçesiyle idari para cezası uygulanması – toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının 
ihlali 

Elif Kulak Ve Diğerleri Başvurusu, Başvuru Numarası: 2020/34033, Karar Tarihi: 
6/10/2022 

Öcalan’a yönelik tecridi protesto etmek için açlık grevine başlayan mahpuslarla dayanışmak 
için Gebze Cezaevi önünde düzenlenmek istenen oturma eyleminin hukuka aykırı olarak ve 
orantısız güç kullanılarak engellenmesi, bu nedenle sorumlu kolluk görevlileri hakkında açılan 
ceza soruşturmasının sonuçsuz kalması ve tam yargı davasının reddedilmesi – toplantı ve 
gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlali 

Figen Yüksekdağ Şenoğlu Başvurusu (5), Başvuru Numarası: 2017/24556, Karar Tarihi: 
14/9/2022 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında yapılacak gösterinin gereksiz ve orantısız 
güç kullanılarak engellenmesinin ve bu olaya ilgili olarak yapılan soruşturmada kamu 
görevlileri hakkında görevi kötüye kullanma, kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından 
soruşturma izni verilmemesi – 34. maddenin ihlali 
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Filiz Kerestecioğlu Demir Başvurusu (2), Başvuru Numarası: 2019/36319, Karar Tarihi: 
5/10/2022; Filiz Kerestecioğlu Demir Başvurusu (3), Başvuru Numarası: 2020/11218, 
Karar Tarihi: 19/10/2022; Filiz Kerestecioğlu Demir Başvurusu (4), Başvuru Numarası: 
2019/9346, Karar Tarihi:16/11/2022 

İki protesto eyleminin hukuka aykırı olarak genel yasak olduğu gerekçesiyle ve kamuya açık 
bir alanda yapılan bir toplantıya kolluğun gereksiz ve hukuka aykırı güç kullanarak müdahale 
etmesi – toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlali 

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başvurusu, Genel Kurul, 
Başvuru Numarası: 2017/36889, Karar Tarihi: 29/9/2022 

1 Mayıs’ta Taksim Meydanı’nda kutlama yapılmasına izin verilmemesi – 34. maddeden ihlal 
yok (oy çokluğu) 

Cihat Aydoğmuş Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/3078, Karar Tarihi: 3/11/2022 

Toplum-DER isimli derneğin Malatya şube başkanı olan başvurucu hakkında terör örgütüne 
üye olma suçundan verilen mahkûmiyet hükmünde dernek başkanlığının delil olarak 
değerlendirilmesi – örgütlenme özgürlüğünün ihlali 

Etkili başvuru hakkı 

Cüneyt Durmaz Başvurusu (2), Genel Kurul, Başvuru Numarası: 2016/35468, Karar 
Tarihi: 15/12/2021 

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan başvurucunun 10 m² olan 
nezarethanede dokuz gün boyunca on bir kişiyle kaldığını, pencerenin, havalandırma sisteminin 
ve ışıklandırmanın bulunmadığını, yanmayan kaloriferler nedeniyle nezarethanenin soğuk 
olduğunu, iki bank dışında yatmak ve oturmak için yeterli yer bulunmadığını, nezarethanenin 
çok kirli olduğunu, duş alma ve çamaşır değiştirme imkânının bulunmadığını, verilen gıdanın 
günlük ihtiyacın çok altında kaldığını, bu koşulların iyileştirilmesini, düzeltilmesini ve gözaltı 
süreci sona erdikten sonra bu koşullardan kaynaklanan zararlarının tazmin edilmesini 
sağlayacak bir hukuk yolu bulunmadığını söyleyerek yaptığı suç duyurusunun reddedilmesi ve 
açtığı tazminat davasının CMK’nin 141. maddesine göre tazminat davası açması gerektiği 
belirtilerek reddedilmesi – kötü muamele yasağıyla bağlantılı olarak etkili başvuru hakkının 
ihlali 

Gazi Muhammed Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/37732, Karar Tarihi: 24/11/2021 

Sahibine teslim edilmesi kararı verilen aracın kanunilik ilkesine aykırı olarak uzun süre sonra 
iade edilmesi – mülkiyet hakkının ve mülkiyet hakkı bağlamında etkili başvuru hakkının ihlal  

Üset Ateş Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/1176, Karar Tarihi: 2/2/2022 

10 Ekim katliamında kamu makamları tarafından öngörülebilir ve önlenebilir nitelikte olduğu 
ileri sürülen canlı bomba saldırısı sonucu meydana gelen yaralanma olayından kaynaklanan 
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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 Senger Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/22210, Karar Tarihi: 2/3/2022 

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 135. ve 140. maddeleri kapsamında hakkında iletişimin tespiti, 
dinlenmesi ve kayda alınması ve teknik araçlarla izleme tedbiri uygulanan başvurucunun 
kovuşturmaya yer olmadığı kararına dayanarak 141. madde altında açtığı tazminat davasının 
reddedilmesi – özel hayata saygı hakkı ve haberleşme hürriyetiyle bağlantılı olarak etkili 
başvuru hakkının ihlali 

Uğur Eldemir Başvurusu (2), Başvuru Numarası: 2018/26139, Karar Tarihi: 15/3/2022 

Kocaeli cezaevinde tutuklu bulunan başvurucunun eğitim ve iyileştirme faaliyetlerine 
katılmasına izin verilmesi yönünde infaz hâkimliğine yaptığı şikâyetin esasa girilmeden 
reddedilmesi – kişinin maddi ve manevi varlığının korunması ve geliştirilmesi hakkı ile 
bağlantılı olarak etkili başvuru hakkının ihlali 

Meltem Ayvalı Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/35467, Karar Tarihi: 26/5/2022 

Bir ceza soruşturması kapsamında CMK’nin 135. maddesi uyarınca uzun süre ve usulsüz olarak 
telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişiminin dinlenildiği ve teknik araçlarla izlenildiğini ileri 
süren başvurucunun CMK’nin 141. maddesine dayanarak açtığı tazminat davasının 
reddedilmesi –  özel hayata saygı hakkı ve haberleşme hürriyetiyle bağlantılı olarak etkili 
başvuru hakkının ihlali 

Ayrımcılık yasağı 

Mehmet Fatih Bulucu Başvurusu, Genel Kurul, Başvuru Numarası: 2019/26274, Karar 
Tarihi: 27/10/2022 

Aynı durumda bulunan profesörler 6400 ek gösterge rakamına tabi olurken askerî üniversite 
kurumlarından devredilen profesör için 5800 ek gösterge rakamının uygulanması – mülkiyet 
hakkıyla bağlantılı olarak ayrımcılık yasağının ihlali 

Ayşe Tezel Ve Diğerleri Başvurusu, Genel Kurul, Başvuru Numarası: 2018/14186, Karar 
Tarihi: 20/10/2022 

Mazbut vakfın galle fazlasından vakfedenin kadın alt soylarının yararlanamaması – mülkiyet 
hakkıyla bağlantılı olarak ayrımcılık yasağının ihlali  

S.E. Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/27, Karar Tarihi: 3/3/2022 

Eşcinsel olan başvurucunun “cinsel kimlik bozukluğunun belirtilmesi” gerekçesiyle tek kişilik 
odada barındırılmasına karar verilmesi, tekli odaların dolu olması nedeniyle mahkûm kabul 
biriminde bulunan doktor odasına geçici olarak yerleştirilerek burada dokuz gün kalması, daha 
sonra tek kişilik odada tutulması cinsel yönelim sebebiyle kötü muamele yasağıyla bağlantılı 
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ayrımcılık yasağının ihlali iddiası – başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul 
edilemezlik kararı 

Süleyman Cüneyt Karakuş Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/8741, Karar Tarihi: 
26/5/2022 

Öğretim üyesi olan başvurucunun acil, yoğun bakım ve icap nöbetlerine tabi diğer personele 
nöbet ücreti ödenmesine rağmen bazı uzman doktorlara nöbet ücreti ödenmemesi nedeniyle 
açtığı iptal davasının reddedilmesi – mülkiyet hakkıyla bağlantılı olarak ayrımcılık yasağının 
ihlali 

Mülkiyet hakkı 

Ahmet Yavaşer Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/1879, Karar Tarihi: 7/10/2021 

Müsadere kararının hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının kesinleştirilmesiyle 
birlikte infazı – mülkiyet hakkının ihlali 

Göksal Çetin Ve İsmail Temel Başvurusu, Genel Kurul, Başvuru Numarası: 2018/13305, 
Karar Tarihi: 15/12/2021 

Belediyenin hukuki el atma dolayısıyla verilen mahkeme kararı sonucu paydaşı olduğu 
taşınmazda ön alım hakkını kullanması – mülkiyet hakkının ihlali 

Tay Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/5735, Karar Tarihi: 24/11/2021 

Uyuşturucu madde ticareti yapma suçu kapsamında kullanıldığı tespit edilemeyen cep 
telefonunun müsadere edilmesi – mülkiyet hakkının ihlali 

Abdullah Tantaş Ve Diğerleri Başvurusu, Genel Kurul, Başvuru Numarası: 2018/2739, 
Karar Tarihi: 15/12/2021 

Tapulu taşınmazların kıyı kenar çizgisi içinde kalması nedeniyle açılan tam yargı davasının 
reddedilmesi – mülkiyet hakkının ihlali 

Alexandra Liana ve Diğerleri Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/20732, Karar Tarihi: 
13/1/2022 

Özel koleksiyona kayıtlı olan taşınmaz kültür varlıklarının bedelsiz olarak müzeye tesliminin 
istenmesi – mülkiyet hakkının ihlali 

Hanife Yıldız Torum ve Nimet Filiz Seven Başvurusu, Genel Kurul, Başvuru Numarası: 
2018/1567, Karar Tarihi: 10/2/2022 

Riskli yapı kapsamında olması sebebiyle yıktırılan taşınmazın yeni paylaşım yönteminin 
belirlenmesine ilişkin malikler kurulu kararının hukukiliğinin incelenmemesi nedeniyle 
mülkiyet hakkıyla bağlantılı olarak etkili başvuru hakkının, malikler kurulu kararına rıza 
göstermeyen paydaşın hissesinin kamu otoritelerince satılması ve satış bedelinin düşük olması 
nedeniyle mülkiyet hakkının ihlali iddiası – Mülkiyet hakkının ve mülkiyet hakkıyla bağlantılı 
olarak etkili başvuru hakkının ihlali 
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Şehmus Ayrıç ve Diğerleri Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/8389, Karar Tarihi: 
2/2/2022 

Diyarbakır ve çevresinde 1975 yılında meydana gelen depremde evleri yıkılan ve ilgili mevzuat 
uyarınca hak sahibi olarak tespit edilen depremzedelere kalıcı konut tahsis edilmemesi – 
mülkiyet hakkının ihlali 

Hüseyin Bağır Ve Diğerleri Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/19297, Karar Tarihi: 
10/5/2022 

1975 yılında Diyarbakır’da meydana gelen depremde evleri yıkılan depremzedelere kalıcı 
konut tahsis edilmemesi – mülkiyet hakkının ihlali 

Mehmet Akif Afşar Ve Diğerleri Başvurusu, Başvuru Numarası: 2016/7466, Karar 
Tarihi: 25/5/2022 ve Cafer Tekin İpek Ve Diğerleri Başvurusu, Başvuru Numarası: 
2015/18176, Karar Tarihi: 25/5/2022 

Terör örgütü kurma, üyeliği, yöneticiliği, terörizmin finansmanı, zimmet ve terör örgütü 
propagandası yapma suçlarından dolayı başlatılan ceza soruşturması sırasında verilen arama, 
elkoyma ve kayyım atama kararları nedeniyle mülkiyet hakkı ile ifade ve basın özgürlüğünün 
ihlal edildiği iddiaları – Mülkiyet hakkı ihlali iddiası yönünden açıkça dayanaktan yoksunluk 
nedeniyle kabul edilemezlik kararı [İfade ve basın özgürlüğü ihlali iddiası ise OHAL 
Komisyonu’na başvuru yapılması gerektiği için başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle 
kabul edilemez bulundu] 

Çukurova İthalat Ve İhracat Türk A.Ş. Başvurusu, Genel Kurul, Başvuru Numarası: 
2019/4408, Karar Tarihi: 18/5/2022 

Ödeme emrine karşı açılan dava reddedildiği için uygulanan haksız çıkma zammının 
tahsilinden vergi borcu yeniden yapılandırıldığı hâlde vazgeçilmemesi – mülkiyet hakkının 
ihlali 

Tevfik Ayhan Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/17968, Karar Tarihi: 29/6/2022 

Olağanüstü hâl tedbirleri kapsamında kanun hükmünde kararnameyle kapatılan şirketin vergi 
yükümlülüklerinin ihlalinden doğan vergi ve cezanın kanuni temsilci adına tarh edilmesi – 
mülkiyet hakkının ihlali 

Derya Yulcu Başvurusu (2), Başvuru Numarası: 2019/18482, Karar Tarihi: 2/2/2022 

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığına üye olan ve aylığından her ay düzenli 
olarak aidat kesintisi yapılarak sandığa ödenen başvurucunun KHK ile kamu görevinden ihraç 
edilmesinin ardından kesilen aidatların emeklilik yardımı esaslarına göre yasal faiziyle birlikte 
ödenmesini talep etmesi ve asgari aidat ödeme süresi şartını sağladığı halde emeklilik yardımı 
ödenmemesi – mülkiyet hakkının ihlali 

 



 
Anayasa Gündemi 

 

Osman Kızılcan Başvurusu, Genel Kurul, Başvuru Numarası: 2021/11655, Karar Tarihi: 
28/7/2022 

Mülke ulaşılamamasından kaynaklanan zararın tazmini için yapılan idari başvurunun süresinde 
görülmemesi – mülkiyet hakkıyla bağlantılı olarak etkili başvuru hakkının ihlali 

Kemal Kılıç Başvurusu, Genel Kurul, Başvuru Numarası: 2019/16400, Karar Tarihi: 
28/7/2022 

Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı’nın yaptığı sürekli yardımın yapılan yeniden 
değerlendirme sonucu kesilmesi – mülkiyet hakkının ihlali 

Şaban Kurt Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/25857, Karar Tarihi: 14/9/2022 

”Safahat” isimli kitabın telif hakkına sahip olan kitapevinin ”Mehmet Akif Ersoy ve Safahat-
Tam Metin ve Safahat Dışında Kalmış 54 Şiir” isimli eser nedeniyle eserin başvurucu 
tarafından haksız yere basılıp dağıtıldığı gerekçesiyle açtığı tazminat davasında başvurucunun 
25.000 TL tazminat ödemesine karar verilmesi – Mülkiyet hakkının ihlali 

İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş. Başvurusu (5), Başvuru Numarası: 2019/6774, Karar 
Tarihi: 14/9/2022 

 Elektrik ve kok gazı üreten ve böylelikle elektrik enerjisi ve gaz ihtiyacını kendi imkanlarıyla 
karşılayan şirketten elektrik ve hava gazı tüketim vergisi alınması – mülkiyet hakkının ihlali 

Hüseyin Bağır Ve Diğerleri Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/19297, Karar Tarihi: 
10/5/2022 

1975 yılında Diyarbakır’da meydana gelen depremde evleri yıkılan depremzedelere kalıcı 
konut tahsis edilmemesi – mülkiyet hakkının ihlali 

Mehmet Akif Afşar Ve Diğerleri Başvurusu, Başvuru Numarası: 2016/7466, Karar 
Tarihi: 25/5/2022 ve Cafer Tekin İpek Ve Diğerleri Başvurusu, Başvuru Numarası: 
2015/18176, Karar Tarihi: 25/5/2022 

Terör örgütü kurma, üyeliği, yöneticiliği, terörizmin finansmanı, zimmet ve terör örgütü 
propagandası yapma suçlarından dolayı başlatılan ceza soruşturması sırasında verilen arama, 
elkoyma ve kayyım atama kararları nedeniyle mülkiyet hakkı ile ifade ve basın özgürlüğünün 
ihlal edildiği iddiaları – Mülkiyet hakkı ihlali iddiası yönünden açıkça dayanaktan yoksunluk 
nedeniyle kabul edilemezlik kararı [İfade ve basın özgürlüğü ihlali iddiası ise OHAL 
Komisyonu’na başvuru yapılması gerektiği için başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle 
kabul edilemez bulundu] 

 

 

 



 
Anayasa Gündemi 

Çukurova İthalat Ve İhracat Türk A.Ş. Başvurusu, Genel Kurul, Başvuru Numarası: 
2019/4408, Karar Tarihi: 18/5/2022 

Ödeme emrine karşı açılan dava reddedildiği için uygulanan haksız çıkma zammının 
tahsilinden vergi borcu yeniden yapılandırıldığı hâlde vazgeçilmemesi – mülkiyet hakkının 
ihlali 

Tevfik Ayhan Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/17968, Karar Tarihi: 29/6/2022 

Olağanüstü hâl tedbirleri kapsamında kanun hükmünde kararnameyle kapatılan şirketin vergi 
yükümlülüklerinin ihlalinden doğan vergi ve cezanın kanuni temsilci adına tarh edilmesi – 
mülkiyet hakkının ihlali 

Andaç Keskin Başvurusu (2), Başvuru Numarası: 2019/4586, Karar Tarihi: 18/10/2022 

TSK bünyesinde binbaşı olarak görev yaparken askeri casusluktan tutuklanan, tutuklu kaldığı 
dönemde maaşının 1/3’ü kesilen ve daha sonra beraat eden başvurucunun tutuklu kaldığı 
dönemde ödenmeyen maaş farklarının faizi ile birlikte ödenmesi ve alım gücündeki azalmanın 
karşılanması talebinin reddedilmesi – mülkiyet hakkının ihlali  

Eğitim hakkı 

Yasemin Tekin Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/25326, Karar Tarihi: 23/11/2021 

Bulgaristan Cumhuriyeti’nde bulunan Sv. Kliment Ohridski Üniversitesi Okul Öncesi ve 
İlkokul Pedagojisi Fakültesinin Dil ve Konuşma Terapisi Bölümünde yüksek lisans eğitimini 
tamamlayan başvurucunun yüksek lisans diplomasına denklik belgesi verilmesi talebi ile 
YÖK’e yaptığı başvuruda bir yıl süre ile Hacettepe ve Anadolu Üniversitelerinden birinde dil 
ve konuşma terapisi alanında staj yapması şartı aranması – Eğitim hakkının ihlal edildiğine 
ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemezlik kararı 

Özcan Zengin Başvurusu, Başvuru Numarası: 2020/4244, Karar Tarihi: 23/2/2022 

Yurt dışında bulunan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan bir üniversiteden alınan 
lisans diplomasına denklik verilmesi talebinin reddedilmesi – eğitim hakkından ihlal yok. 

İlknur Uyan Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/14617, Karar Tarihi: 14/4/2022 

Ankara Garı saldırısını protesto eden öğrenciler hakkında Mersin Üniversite yönetimi 
tarafından açılan soruşturmaya tepki göstermek amacıyla 30 Kasım 2017 tarihinde Mersin 
Gazeteciler Cemiyeti bürosunda bir grup öğrenci tarafından yapılan basın açıklamasına katılan 
başvurucuya Üniversite Rektörü’ne yönelik şeref ve haysiyeti zedeleyici nitelikte ifadeler 
kullanıldığından bahisle Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 6. 
maddesinin (1) numaralı fıkrasının (d) bendi uyarınca bir ay yükseköğretim kurumundan 
uzaklaştırma disiplin cezası verilmesi – Eğitim hakkının ihlali 

 

 



 
Anayasa Gündemi 

 

Serbest seçim hakkı 

Azize Değer Kutlu ve Abdurrahman Zorlu Başvurusu, Başvuru Numarası: 2017/40087, 
Karar Tarihi: 24/11/2021 

Diyarbakır Sur ve Hani belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırma işlemine karşı açılan dava 
ile vali yardımcısının belediye başkanı olarak görevlendirilmesi işlemine karşı açılan davada 
hakkaniyete uygun yargılanma hakkı, masumiyet karinesi, özel hayata saygı hakkı ile seçme ve 
seçilme hakkının ihlal edildiği iddiası – konu bakımından yetkisizlik ve açıkça dayanaktan 
yoksunluk sebebiyle kabul edilemezlik kararı 

 

 


