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I.

BASVURUNUN KONUSU

1. Ba~vuru, tibbi ihmal sonucu aort damannm yaralanmas1 nedeniyle maddi ve
manevi varhgm korunmas1 hakkmm ihlal edildigi iddiasma ili~kindir.

II. BASVURU SURECi
2. Ba~vuru 14/7/2015 tarihinde yapilm1~tu.
3. Ba~vuru, ba~vuru formu ve eklerinin idari yonden yap1lan on incelemesinden
sonra Komisyona sunulmu~tur.
4. Komisyonca ba~vurunun kabul edilebilirlik incelemesinin Bolum tarafmdan
yap1lmasma karar verilmi~tir.
5. Bolum Ba~kam tarafmdan ba~vurunun kabul edilebilirlik ve esas incelemesinin
birlikte yap1lmasma karar verilmi~tir.
III. OLAY VE OLGULAR
6.

Ba~vuru formu ve eklerinde ifade edildigi ~ekliyle olaylar ozetle ~oyledir:

7. Ba~vurucu askerlik gorevini yaparken bel ve bacak rahats1zhg1 nedeniyle
uygulanan fizik tedaviden sonrn; almamaymca Gtilhane Askeri Tip Akademisi (GATA)
Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniginde 18/5/2011 tarihinde bel fit1g1 ameliyat1 olmu~tur.
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8. Ameliyat sonucunda rahats1zhgm artmas1 sonucu yapilan muayenede aort
damannm yaraland1g1 tespit edilerek Kalp ve Damar Cerrahisi ile Genel Cerrahi Klinikleri
tarafmdan tekrar ameliyat yap1lm1~tu. Ba~vurucu bir brn;uk ayhk bir tedavi sonunda taburcu
edilmi~tir.
9. Ba~vurucu 18/12/2012 tarihinde Milli Savunma Bakanhg1 aleyhine Askeri
Ytiksek idare Mahkemesinde (A YiM) maddi ve manevi tazminat talepli dava a<;m1~tu. Dava
dilek<;esinde ba~vurucu, bel fitig1 ameliyatI suasmda yap1lan hata sonucu tekrar ameliyat
edildigini, ilk ameliyat sonras1 agnlan ve ~ikayetleriyle kimse ilgilenmedigi i<;in yapilan
hatanm ge<; farkedildigini belirtmi~tir. Ba~vurucu ikinci ameliyat sonras1 bir hafta yogun
bakimda kald1gm1, kendine geldiginde durumunu goriince ~ok ya~ad1gm1, midesinden
kas1klanna kadar diki~ atild1g1m, taburcu olana kadar Dolantin ad1 verilen ve bag1mhhk
yapan agn kesici verildigini ifade etmi~tir. Ba~vurucu, taburcu olduktan sonra sol ayagmm
~i~mesi nedeniyle Osmaniye Devlet Hastanesine ba~vurdugunu, toplar damar t1kanmas1
nedeniyle anjiyo olmak zorunda kald1gm1 ve kendisine anksiyete bozuklugu tams1
konuldugunu belirterek ameliyat ve tedavi stirecince dort be~ ay boyunca <;ah~amad1gm1,
ya~ad1klanndan dolay1 psikolojisinin bozuldugunu vurgulam1~tu.
10. Mahkeme, konu hakkmda Gazi -Oniversitesi Tip Fakiiltesinde gorevli ogretim
tiyelerinden olu~an heyetten bilirki~i raporu alm1~tu. Bilirki~i heyetinin 18/6/2014 tarihli
raporunda ve itiraz sonucu verilen 31/10/2014 tarihli ek raporda ozetle; ba~vurucuda bulunan
L3-4 ekstraforimanal far lateral kalsifiye disk henrisinin btinyesel bir durum oldugu,
ba~vurucunun hastahgmm uzun stireden beri devam eden eski bir hastahk oldugu, askerlik
hizmet ko~ullannm sebep ve tesirinin bulunmad1g1 belirtilmi~tir. Aynca disk cerrahisinin en
onemli ve oltimciil komplikasyonunun batm i<;i organ ve btiytik damar yaralanmas1 oldugu ve
doktrinde ger<;ekle~me oranmm %0.016-0 .17 arasmda kabul edildigi, nadir de goriilse bu
komplikasyonun bilimsel bir ger<;ek oldugu belirtildikten sonra ciddi komplikasyona ragmen
hastanm ya~atilabilmi~ olmasmm mtidahalenin zamanmda ve yerinde yapild1gm1 gosterdigi
vurgulanm1~tu. Raporlarda sonu<; olarak DHL isimli ilacm birka<; gtinltik kullammda
bag1mhhk yaratmayacag1, toplar damar tikanmasmm ameliyatm mutlak sonucu olarak
goriilemeyecegi belirtilerek komplikasyonun tams1 ve idaresinde cerrahi operasyonlar ile
te~his ve tedavilerde kullamlan ila<;lann se<;iminde eksiklik, ihmal, kusur ve gecikme
bulunmad1g1 ifade edilmi~tir.
11 . Mahkeme 4/2/2014 tarihinde davay1 oy<;oklugu ile reddetmi~tir. Karar
gerek<;esinde alman bilirki~i raporuna taraflarca itiraz edilmedigi, raporun Mahkeme
tarafmdan da yeterli bulundugu belirtilmi~tir. Kararda, hastahgm ortaya <;1kmasmda askerlik
gorevinin sebep ve tesirinin bulunmad1g1, uygulanan te~his ve tedavilerde hata ya da gecikme
olmad1g1 hususlan vurgulanarak idarenin meydana gelen zaran tazminle sorumlu
tutulamayacag1 belirtilmi~tir. Ote yandan bir tiye <;ogunluk karanna katilmayarak, eylemin
askeri hizmete ili~kin olmad1g1 gerek<;esiyle gorevsizlik karan verilmesi gerektigini ifade
etmi~tir.
12. Ba~vurucunun karar dtizeltme talebi 3/6/2015 tarihli karar ile reddedilmi~tir.
13 . Nihai karar ba~vurucu vekiline 19/6/2015 tarihinde teblig edilmi~tir.
14. 14/7/2015 tarihinde bireysel ba~vuruda bulunulmu~tur.
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IV. iLGiLi HUKUK
A. Ulusal Hukuk
15. 6/1 / 1982 tarihli ve 2577 say1h idari Yargilama Usulu Kanunu'nun 2.
maddesinin (1) numarah fikrasmm ilgili kis1mlan ~oyledir:
"jdari dava tiirleri ~unlardzr:

b) jdari eylem ve i~lemlerden dolayz ki~isel haklarz dogrudan muhtel olanlar tarafindan
a<;zlan tam yargz davalarz,

B. Uluslararas1 Hukuk
16. Avrupa insan Haklan Sozle~mesi'nin (Sozle~me) "Ozel ve aile hayatma saygz
hakkz " kenar ba~hkh 8. maddesinin ( 1) numarah fikras1 ~oy ledir:
"(]) Herkes ozel ve aile hay atzna, konutuna ve yazz~maszna saygz gosterilmesi hakkzn£
sahiptir."

17. Avrupa insan Haklan Mahkemesi (AiHM), ki~ilerin fiziksel ve ruhsal
butunluklerinin korunmas1, kendilerine uygulanan tedaviye dahil olmalan, bu hususta nza
gostermeleri ve maruz kald1klan saghk risklerini degerlendirmelerine yard1mc1 olan bilgilere
eri~imlerinin Sozle~me'nin 8. maddesi kapsam1 i9erisinde yer ald1g1m kabul etmektedir
(Trocellier v. Fransa (k.k.), B . No : 75725/01, 5/ 10/2006; klal Karakoca ve Hiiseyin
Karakoca/Tiirkiye (k.k.), B. No: 46156/ 11, 21/5/2013).
18. AiHM kararlanna gore devletler, ister kamu isterse ozel saghk kurulu~lan
tarafmdan yerine getirilsin, saghk hizmetlerini, hastalann ya~amlan ile fiziksel ve ruhsal
butunlugunun korunmasma yonelik gerekli tedbirlerin almabilmesini saglayacak ~ekilde
duzenlemek zorundadir (Vo/Fransa [BD], 53924/00, 8/7/2004, § 89; Calvelli ve Cigliodtalya
[BD], 32967/96, 17/1 /2002, § 49; jcfal Karakoca ve Hiiseyin Karakoca/Tiirkiye ).
19. AiHM'e gore taraf devletler, uygulanmas1 planlanan tibbi i~lemin ongorulebilir
sonu9lan hakkmda doktorlann hastalara onceden bilgi vermelerini saglayacak gerekli
duzenleyici tedbirleri almak zorundadir. Bunun bir sonucu olarak hastanm onceden
bilgilendirilmesi sozkonusu olmadan ongorulebilir nitelikte bir riskin ortaya 91kmas1
durumunda, ilgili devlet hastaya bilgi verilmemesinden dogrudan sorumlu tutulabilmektedir
(Serif Geceku§u/Tiirkiye (k.k.), B . No: 28870/05 , 25/5/2010; Trocellier/Fransa) .
20. Tibbi bir hatamn ve hastane hizmetlerindeki eksikliklerin sorumlulugunun
Sozle~me'nin 8. maddesi kapsammda dogrudan devlete aftedilmesi i9in yeterli olup olmamas1
hususunda AiHM, farkh tibbi bilirki~i raporlannda ve hatta i<; yarg1 organlannm kararlannda
her turlu t1bbi hata ve ihmalin ihtimal d1~1 birakild1g1 bir davada (Yardzmcz/Tiirkiye, B . No:
25266/05 , 5/1 /2010, § 59) her halukarda bu sonu9lan sorgulamamn veya sahip oldugu t1bbi

4

Ba~vuru Numaras1
Karar Tarihi

: 2015/11683
: 12/12/2018

bilgilerden hareketle bilirki~ilerin vard1g1 sonm;lann dogrulugu hakkmda tahminlere dayah
olarak fikir ytiriitmenin gorevleri arasmda olmad1gma i~aret etmi~tir (Tysiac/Polonya, B. No:
5410/03, 20/3/2007, § 119; Yardimci/Turkiye, § 59).

V. iNCELEME VE GEREK<;E
21. Mahkemenin 12/12/2018 tarihinde yapm1~ oldugu toplant1da ba~vuru incelenip
geregi dti~tinuldii:

A. Ba~vurucunun iddialari
22. Ba~vurucu; bel fit1g1 ameliyat1 s1rasmda aort damannm kesilmesi nedeniyle
tekrar ameliyat edildigini, aort damannm kesilmesi ve ameliyat suasmda bu durumun fark
edilmemesinin doktorlann agu kusurundan meydana geldigini, hizmet kusuru nedeniyle
zararlannm tazmin edilmesi gerektigini belirtmi~tir. Ba~vurucu ikinci ameliyat sonras1 bir
hafta yogun bak1mda kald1gm1, tedavi stirecinin yap1lan hata nedeniyle uzad1g1m, taburcu
olana kadar Dolantin ad1 verilen ve bag1mhhk yapan agn kesici verilmesi nedeniyle ruhsal
s1kmt1 ya~ad1gm1, ameliyat sonras1 geli~en ve GATA'dan taburcu olurken tespit edilemeyen
derin ven trombozu nedeniyle anjiyo oldugunu ve omtir boyu emboli riskiyle ya~amak
zorunda kald1gm1 ifade etmi~tir. Bel fitig1 ameliyatmda aort damanmn kesilmesinin normal
kar~ilanamayacagm1,
komplikasyon
denilerek ge<;i~tirilemeyecegini
vurgulam1~tu.
Ya~ad1klanndan dolay1 maddi ve manevi varhg1m koruma hakk1, saghk hakk1, egitim ve
ogretim hakk1, adil yarg1lanma hakk1 ile <;ah~ma hakkmm ihlal edildigini ileri stirmti~ttir.

B.

Degerlendirme

23. iddianm degerlendirilmesinde dayanak almacak Anayasa'nm "Ki§inin
dokunulmazhgi, maddi ve manevi varhgi " kenar ba~hkh 17. maddesinin birinci fikras1
~oyledir:
Herkes, ya$ama, maddf ve manevf varlzgznz koruma ve geli$tirme hakkzna sahiptir. 11

11

24. Anayasa'nm 56. maddesinin ti<;tincti f1kras1 ~oyledir:
Devlet, herkesin hayatznz, beden ve ruh saglzgz i<;inde siirdiirmesini saglamak; insan
ve madde giiciinde tasarruf ve verimi artzrarak, i$birligini ger<;eklqtirmek amaczyla saglzk
kurulu$larznz tek elden planlayzp hizmet vermesini diizenler. 11
11

25. Anayasa Mahkemesi, olaylarm ba~vurucu tarafmdan yapilan hukuki
nitelendirmesi ile bagh olmay1p olay ve olgulann hukuki tavsifini kendisi takdir eder (Tahir
Canan, B. No: 2012/969, 18/9/2013, § 16).
26. Anayasa'nm 17. maddesinin birinci fikrasmda, herkesin maddi ve manev1
varhgm1 koruma ve geli~tirme hakkma sahip oldugu belirtilmekte olup soz konusu
dtizenleme Sozle~me'nin 8. maddesi 9er9evesinde ozel hayata sayg1 hakk1 kapsammda
gtivence altma alman fiziksel ve zihinsel btittinltigtin korunmas1 hakkma kar~1hk gelmektedir.
27. Anayasa Mahkemesi daha onceki kararlannda, kas1t soz konusu olmaks1zm
hekim kusuru nedeniyle vticut btittinltigtintin zarar gordtigti ~eklindeki tibbi ihmale dair
~ikayetleri Anayasa'nm 17. maddesinin birinci fikrasmda dtizenlenen ki~inin maddi ve
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manevi varhgm1 koruma hakk1 kapsammda incelemi~tir (Melahat Sonmez, B. No: 2013/7528,
9/9/2015; Ahmet Sevim, B. No: 2013/474, 9/9/2015; Hilmi Diizgiiner, B. No: 2014/9690,
11/5/2017).
28. Amlan kararlar dogrultusunda somut olayda ba~vurucunun ~ikayetlerinin
tiimlinlin Anayasa'mn 17. maddesinin birinci fikrasmda duzenlenen ki~inin maddi ve manevi
varhgm1 koruma hakk1 kapsammda incelenmesi gerekmektedir.
1.

Kabul Edilebilirlik Yonilnden

29. A91k9a dayanaktan yoksun olmad1g1 ve kabul edilemezligine karar verilmesini
gerektirecek ba~ka bir neden de bulunmad1g1 anla~1lan maddi ve manevi varhgm korumas1
hakkmm ihlal edildigine ili~kin iddianm kabul edilebilir olduguna karar verilmesi gerekir.

2.

Esas Yonilnden

a.

Genel ilkeler

30. Anayasa'nm 17. maddesinin birinci fikrasmda herkesin maddi ve manevi
varhgm1 koruma ve geli~tirme hakkma sahip oldugu belirtilmektedir. Bu kapsamda amlan
Anayasa hukmu ile ki~inin maddi ve manevi varhgmm butiinlugu gerek kamusal yetkilerle
donatilm1~ ki~ilerin gerekse ozel ki~ilerin mudahalelerine kar~1 guvence altma almm1~tlf
(Ozkan $en, B. No: 2012/791 , 7/11/2013, § 40).
31. Anayasa'nm 17. maddesinin amac1, esas olarak bireylerin maddi ve manevi
varhgma kar~1 devlet tarafmdan yap1labilecek keyfi mudahalelerin onlenmesidir. Bunun yam
sira devletin tibbi mudahaleler nedeniyle ki~ilerin maddi ve manevi varhgm1 etkili olarak
koruma ve maddi ve manevi varhgma sayg1 gosterme ~eklinde pozitif yukumlulugu de
bulunmaktadir (Ahmet Acartiirk, B . No: 2013/2084 , 15/10/2015, § 49). Nitekim Anayasa'mn
56. maddesinde de belirtildigi uzere pozitif yukumluluk, saghk alanmda yurutiilen faaliyetleri
de kapsamaktadir (jlker Ba~er ve digerleri, B. No: 2013/1943, 9/9/2015, § 44).
32. Devlet, bireylerin ya~am hakk1 ile maddi ve manevi varhklanm koruma hakk1
kapsammda ister kamu isterse ozel saghk kurulu~lan tarafmdan yerine getirilsin saghk
hizmetlerini hastalann ya~amlan ile maddi ve manevi varhklannm korunmasma yonelik
gerekli tedbirlerin almabilmesini saglayacak ~ekilde duzenlemek zorundadir (Ahmet
Acartiirk, § 51 ).
33 . ilke olarak t1bbi ihmallere ili~kin ~ikayetler konusunda temel ba~vuru yolu,
hukuki sorumlulugu tespit adma takip edilecek olan hukuk veya idari tazminat davas1 yoludur
(Nail Artu9, B. No: 2013/2839, 3/4/2014, § 38).
34. Maddi ve manevi varhg1 koruma hakk1 kapsammda hukuki sorumlulugu ortaya
koymak adma adli ve idari yarg1da aplacak tazminat davalanmn makul derecede dikkatli ve
ozenli inceleme ~artm1 yerine getirmesi gerekmektedir. Derece mahkemelerinin bu tiir
olaylara ili~kin yuruttiikleri yarg1lamalarda Anayasa'nm 17. maddesinin gerektirdigi seviyede
derinlik ve ozenle bir inceleme yap1p yapmad1klanmn ya da ne ol9ude yapt1klanmn da
Anayasa Mahkemesi tarafmdan degerlendirilmesi gerekmektedir. Zira derece mahkemeleri
tarafmdan bu konuda gosterilecek hassasiyet, yururlukteki yarg1 sisteminin daha sonra ortaya
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91kabilecek benzer hak ihlallerinin onlenmesinde sahip oldugu onemli roltin zarar gormesine
engel olacaktu (Yasin ()ldzr, B. No: 2013/8147, 14/4/2016, § 57; Tevfik Gayretli, B. No:
2014/18266, 25/1/2018, § 32).
35. Diger taraftan belirtmek gerekir ki olaylann olu~umuna ili~kin delillerin
degerlendirilmesi oncelikle idari ve yarg1sal makamlann odevidir (Murat Atzlgan, B. No:
2013/9047, 7/5/2015, § 44). Anayasa Mahkemesinin kural olarak bilirki~ilerin vard1g1
sonu9lan, mevcut tibbi bilgilerden hareketle birtak1m tahminlere yer vererek sahip oldugu
bilimsel bak1~ a91lannm dogru olup olmad1g1 yontinden irdeleme gorevi de bulunmamaktadu
(Yasin ()ldzr, § 65). Ancak ki~inin maddi ve manevi varhgm1 koruma hakk1 kapsammda
yerine getirmek zorunda oldugu usul yiiktimliiltiklerinin somut olayda yerine getirilip
getirilmediginin nesnel bir ~ekilde degerlendirilmesi i9in ilgili anayasal kurallar baglammda
derece mahkemelerinin kendilerine tanmm1~ takdir yetkileri 9er9evesinde hareket edip
etmediklerinin denetlenmesi gerekir. Bu baglamda mtidahaleyi hakh gostermek i9in one
stiriilen gerek9elerin ilgili ve yeterli olup olmad1g1 incelenmelidir (Murat Atzlgan, § 44).
36. Bu baglamda derece mahkemelerinin gerek9eleri, taraflann kanun yoluna
ba~vuru imkamm etkili ~ekilde kullanabilmesini saglayacak surette aynntih olarak ortaya
konulmah; ula~1lan sonu9lar yeterli a91khktaki bilimsel gorti~ ve raporlar gibi somut, nesnel
verilere dayandmlmahdu (Murat Atzlgan, § 45).
37. T1bbi mtidahaleden once ki~inin gerektigi ~ekilde bilgilendirilerek nzasmm
almmamas1, ki~inin maddi ve manevi varhgm1 koruma hakkmm ihlaline sebep olabilir.
istisnai haller d1~mda t1bbi mtidahale, ilgili ki~inin ancak bilgilendirilip nzas1 almd1ktan sonra
yap1labilir. Hastalann durumun farkmda olarak karar verebilmelerini saglamak i9in
uygulanmas1 dti~tiniilen tedavi ve bununla baglantih riskier hakkmda kendilerine bilgi
verilmi~ olmahd1r. Bunun yam sua yap1lan bilgilendirme ile tibbi mtidahale arasmda hastanm
saghkh bir kanaate varmasm1 saglayacak kadar uygun bir zaman arahg1 b1rak1lm1~ olmahdu
(Ahmet Acarturk, § 56).

b.

ilkelerin Olaya Uygulanmas1

38. Anayasa Mahkemesi yukanda deginilen Anayasa'nm 17. maddesi kapsammda
devlete dti~en pozitif ytiktimltiltiklerin somut olay baglammda yerine getirilip getirilmedigini
denetlemek durumundadu (Tevfik Gayretli, § 36). Bu sebeple ba~vuruya konu olay, devletin
ki~inin maddi ve manevi varhgm1 koruma ve geli~tirme hakkma ili~kin pozitif ytiktimltiltigti
kapsam1yla smuh olarak incelenmi~tir.
39. Belirtmek gerekir ki ba~vuru dosyasmda bulunan tibbi bilgi ve belgelerden
hareketle bilirki~ilerin vard1g1 sonu9lann dogrulugu hakkmda fikir ytiriitmek Anayasa
Mahkemesinin gorevi degildir (Mehmet <;olakoglu, B. No: 2014/15355, 21/2/2018).
40. Somut olayda tazminat davasmm reddine ili~kin htikme esas alman bilirki~i
raporunda taraflann iddialanna ve dtizenlenen tibbi belgelerdeki bulgulara yer verilmi~ ve
sonu9 olarak aort damannm yaralanmasmm disk cerrahisinin komplikasyonu olarak ortaya
91ktig1, komplikasyonun tams1 ve idaresinde, cerrahi operasyonlar ile te~his ve tedavilerde,
kullamlan ila9lann se9iminde eksiklik, ihmal, kusur ve gecikme bulunmad1g1 bildirilmi~tir.
Mahkeme tarafmdan da bilirki~i raporuna dayamlarak davanm reddine karar verildigi
goriilmektedir.
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41. Derece mahkemesi, somut olaym gereklerine uygun olu~turulan bilirki~i heyeti
tarafmdan hazirlanan ve olayda idarenin kusurunun bulunmad1g1 yoniinde gorti~ bildiren
bilirki~i raporuna dayanarak davanm reddine karar vermi~tir. Hiikme esas alman raporlarda
taraflann iddialanna ve ki~i hakkmda diizenlenen t1bbi belgelerdeki bulgulara yer verildigi,
sonrn; olarak kar~1la~1lan durumun komplikasyon olarak degerlendirildigi ve idarenin
eyleminin tip kurallanna uygun oldugu yoniinde gorti~ bildirilmi~tir.
42. Buna gore derece mahkemesince yap1lan yarg1lamada tibbi ihmal iddialannm
ara~tmlmas1 ve durumun a91khga kavu~turulmas1 i9in alman uzman bilirki~i raporunda
yeterli somut bulgu ve tespitlere yer verilerek ba~vurucunun iddialannm aynntlh bir bi9imde
tart1~ild1g1 ve kar~1land1g1 gortilmektedir.
43. Y arg1lama surecinde bir avukat tarafmdan temsil edilen ba~vurucunun bilirki~i
raporuna ve kararlara kar~1 kanuni yollara ba~vurabildigi ve bu surette me~ru pkarlannm
korunmas1 i9in soz konusu davaya gerekli oldugu ol9ude etkili katihmmm sagland1g1, dava
dosyasm1 inceleyip aynca bilgi ve beige sunabildigi, toplanan delillerden haberdar edildigi
anla~1lmaktadir.
44. Sonu9 olarak ba~vurucunun ileri surdugu iddialar hakkmda alman bilirki~i
raporuna dayamlarak verilen derece mahkemesi karan, konuyla ilgili ve yeterli bir gerek9e
i9ermektedir. Bu durumda uyu~mazhgm 9ozumu i9in esash olan iddialann derece
mahkemelerince Anayasa'nm 17. maddesinin gerektirdigi ozen ve derinlikte incelendigi
anla~1lmaktad1r. Somut olay bakimmdan kamu makamlannm pozitif yukumluluklerinin
yerine getirilmedigi soylenemeyeceginden ki~inin maddi ve manevi varhgmm korunmas1
hakkmm ihlal edilmedigi sonucuna vanlm1~tlf.
45. A91klanan gerek9elerle Anayasa'mn 17. maddesinde guvence altma alman
ki~inin maddi ve manevi varhgmm korunmas1 hakkmm ihlal edilmedigine karar verilmesi
gerekir. Hasan Tahsin Gokcan ihlal olmad1g1 sonucuna; ba~vuru konusunun Anayasa'mn ozel
hayatm korunmasma ili~kin 20. maddesi kapsammda degerlendirmesi gerektigine yonelik
(2014/13327 ve 2015/97 numarah ba~vurular kapsammda a91klanan) farkh gerek9eyle
katilmaktadir.
46. Ote yandan ba~vurucu, yarg1lama surecinde gorev alan hakimlerden birinin
Fetullah91 Teror Orgutu/Paralel Dev let Yapilanmas1 (FETO/PDY) soru~turmalan kapsammda
meslekten ihra9 edilmesinin ve askeri bir mahkemede asker ki~ilerin eylemlerine kar~1 hak
aramak zorunda kalmasmm yargmm tarafs1zhg1 ve bag1ms1zhgma zarar verdigini ileri
surmekteyse de bu hususlann dava surecine ve dava sonucuna nas1l bir etkisi olduguna ili~kin
somut a91klamada bulunmad1g1 gibi herhangi bir beige veya bilgi sunulmad1g1 gortilerek bu
iddialar hakkmda degerlendirme yap1lmam1~tlf.

VI.HUKUM
A91klanan gerek9elerle;
A. Ki~inin maddi ve manevi varhg1m koruma
iddiamn KABUL EDiLEBiLiR OLDUGUNA,

hakkmm ihlal edildigine ili~kin

B. Anayasa'nm 17. maddesinde guvence altma alman maddi ve manevi varhgm
korunmas1 ve geli~tirilmesi hakkmm iHLAL EDiLMEDiGiNE,
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Ba~vuru Numaras1
Karar Tarihi

: 2015/11683
: 12/12/2018

C. Y argdama giderlerinin ba~vurucu tizerinde BIRAKILMASINA,
D. Karann bir omeginin Adalet Bakanhgma GONDERiLMESiNE 12/12/2018
tarihinde OYBiRLiG-iYLE karar verildi.

Ba~kan
Burhan 0-STUN

0-ye
Serdar OZGULDUR

0-ye
Hasan Tahsin GOKCAN

0-ye
Hicabi DURSUN

0-ye
YusufSevki HAKYEMEZ
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