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Birinci sınıfa ayrılmış veya ACM üyesi/savcısı Hâkim – Savcılar İçin 
(2802 s. Kanun md. 89-90)  

 
ADİL YARGILANMA HAKKI ÖRNEK AYM BAŞVURUSU 

(Yayın Tarihi: 20 Mart 2021) 
 

(Not: Bu başvuru formu, mahkûmiyet kararı Yargıtay’ca onanıp kesinleştikten 
sonra, özellikle adil yargılanma hakkı ihlali iddiası ile Anayasa Mahkemesi’ne 
başvuru yapacak hakim ve savcılar için hazırlanmıştır.  Daha önce başka hak 
ihlalleri nedeni ile (örneğin haksız tutukluluk (AİHS m. 5) gibi) AYM’ye ve/veya 
AİHM’ye başvuru yapmış olanlar da bu başvuruyu ayrıca yapmalıdırlar. Aksi 
durumda ileride AİHM ve BM İnsan Hakları Komitesi’ne (BM İHK) adil 
yargılanma (ve diğer) haklarının ihlal edildiği iddiası ile başvuru yapamazlar.) 
 
Hâkim ve savcıların yargılanması konusundaki en önemli ihlallerden biri, kanunla 
önceden kurulmuş mahkeme önünde yargılanma ilkesinin ihlaline ilişkindir. 
Görev sırasında veya göreve ilişkin suçlarda bu açıdan birinci sınıfa ayrılmış veya 
Ağır ceza mahkemesi heyetine dahil olan hâkim ve savcılar ile bu kategoride 
olmayan hakim ve savcılar arasında yetkili ve görevli mahkeme konusunda fark 
bulunmaktadır (bkz. 2802 sayılı Kanun md. 89-90). Bu nedenle iki ayrı başvuru 
formu örneği hazırlanmış olup, ikinci kategoride olanlar için yine 18 Mart 2021 
tarihinde ayrı bir başvuru formu yayınlanmıştır.  

 
AÇIKLAMA 1: Aşağıda “A. Başvuruya Konu Olaylar ve Başvuru Yollarının 
Tüketilmesine İlişkin Aşamaların Tarih Sırasına Göre Açıklanması” başlığı 
altında yazılanları, başvurucunun durumuna uyarladıktan sonra, AYM başvuru 
formunun 4 ve devamı sayfalarına aktarınız; sayfanın sonunda “Açıklama Sayfası 
Ekle” kısmına tıklayarak yeteri kadar boş sayfalar üretebilirsiniz. Aşağıdaki örnek 
metinden yararlanarak ve özellikle mavi renkli kısımları başvurucuya uyarlayarak, 
“Başvuruya Konu Olaylar” kısmını hazırlayabilir ve AYM Başvuru Formuna 
aktarabilir veya doğrudan başvuru formu üzerinde yazabilirsiniz. 
Hazırlayacağınız “Başvuruya Konu Olaylar” bölümünün 5 sayfa civarında 
olmasında yarar var; eğer 5 sayfanın yeterli olmadığını düşünmekteyseniz, daha 
detaylı bir metni EK olarak hazırlayıp başvuru formuna ekleyebilirsiniz.  
 
Aşağıdaki metni durumunuza uyarladıktan sonra, AYM başvuru formunun ilgili 
sayfalarına aktarabilirsiniz. 
 
IV. AÇIKLAMALAR 
 
A. Başvuruya Konu Olaylar ve Başvuru Yollarının Tüketilmesine İlişkin 

Aşamaların Tarih Sırasına Göre Açıklanması 
 
Olay ve Olgular 

1. Başvurucu Abdullah Affedici …/…/… tarihinde Manisa ili Turgutlu 
ilçesinde doğmuştur. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra, Türkiye’nin değişik 
illerinde görev yapmış bir yargı mensubu olup, başvuruya konu olayların yaşandığı 
tarihte “birinci sınıfa ayrılmış bir yargı mensubu” / “bir Ağır ceza mahkemesi üyesi / 
savcısı” olarak Kocaeli Adliyesinde görev yapmakta idi.  
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2. 15 Temmuz 2016 tarihinde, kendilerine “Yurtta Sulh Konseyi” ismini veren 
ve Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup bir grup asker (toplam 8 651) saat 22.00 
civarlarında darbe girişiminde bulunmuş ve bu girişim 6 saat sonra, saat 04.00 
civarlarında başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 

3. Ankara Cumhuriyet savcısı Serdar Coşkun, 16 Temmuz 2016 tarihinde bir 
belge düzenlemiş ve bu belgeyi Emniyet Genel Müdürlüğü ile tüm Başsavcılıklara 
göndermiştir.  Soruşturma numarası olmayan bu belgede şu talimat yer almaktadır: 
“… Türkiye genelindeki Fetullahçı Terör örgütlenmesine mensup (2745 kişilik) 
hâkim-savcı listesi ilişikte gönderilmiştir. Adı geçen hâkim ve savcıların acele 
gözaltına alınmaları … ve TCK m. 309 § 2 uyarınca tutuklanmalarının sağlanması” 
şeklindeki talimat elektronik ortamda tüm başsavcılıklara gönderilmiştir. Bu talimata 
dayalı olarak, 16 Temmuz 2016 tarihi sabah saat 04.00’dan itibaren, Ankara, 
İstanbul ve birçok ilde, polisler hâkim ve savcıların evlerine giderek aramalar yaparak 
yüzlerce hâkimi gözaltına almışlardır. Gözaltılar saat 04.00’da başladığına ve Van ili 
dahil her yerde polisler saat 04.00’da hakimlerin evlerine gittiklerine göre, bu belge 
en geç saat 03.00 civarında hazırlanmış olmalıdır. Böylece, HSYK tarafından önceden 
verilmiş bir soruşturma izni (AY m. 159 § 9) olmadan 2745 hâkim ve savcı hakkında 
soruşturma başlatılıp gözaltı ve tutuklama (?) talimatları verilmiştir. 

4. 16 Temmuz 2016 saat 04.15 civarında1 NTV Televizyonunun canlı yayınına 
bağlanan Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necip Cem İşçimen şu açıklamaları 
yapmıştır: “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı darbe teşebbüsünde bulunan 
FETÖ/Paralel Yapı terör örgütü ile irtibatı olan Yargıtay, Danıştay, Askeri Yüksek 
İdare Mahkemesi ve Askeri Yargıtay Daire Başkanı, bunların üyeleri, HSYK’da görev 
yapan FETÖ Paralel Devlet Yapı Örgütü mensubu üyeleri ile sözde Yurtta Sulh 
Komitesi mensubu general, amiral, subay, astsubay, er ve erbaşlar hakkında gözaltı 
kararı vermiştir. … Bu isimlerin listeleri hepsi bizde bulunmaktadır; hepsiyle ilgili 
olarak yakalama emri verilmiştir. Türk Ceza Kanunu’nun 309, 311, 312 ve 313. 
Maddeleri uyarınca resen soruşturma başlatılmıştır.”2. 

5. HSYK, 16 Temmuz 2016’da saat 09.00’da “FETÖ üyesi hâkim ve savcılar 
hakkında disiplin yönünden en ağır tedbirleri görüşmek üzere” olağanüstü olarak 
toplandığını açıklamıştır.3 HSYK üyeleri bu toplantıda beş üyenin ve onların yerine 
atanacak dört yedek üyenin üyeliğine son vermiş ve aralarında başvurucunun da 
olduğu 2745 hâkim ve savcıyı açığa almıştır. HSYK’nın bu husustaki kararı saat 
14.37 civarında Anadolu Ajansı aracılığıyla kamuoyuna duyurulmuştur.4 

6. 16 Temmuz 2016 tarihinde saat 15.00’a doğru sona eren toplantısında, “HSK 
2745 hâkim ve savcı hakkında soruşturma izni” de vermiştir. Gebze 1. Sulh ceza 
hakimliğinin 16.07.2016 tarih ve 2016/2598 sayılı kararında aynen şu ifade yer 
almıştır: “HSYK 3. Dairesinin 16/7/2016 tarih ve 2016/1900 dosya numaralı 
2016/9052 karar numaralı kararı ile, adı geçen hâkim ve Cumhuriyet savcılarının 

                                                
1 @Haberdar – 16.7.16 – 04:16. 
2 https://www.ntv.com.tr/video/turkiye/ankara-bassavci-vekili-iscimen-ntv-yayinina-
katildi,PqyQq1zPUkCHbxXG84-uSQ  
3 https://www.aa.com.tr/uploads/TempUserFiles/pdf%2Fkitap_yeni.pdf, p. 20. 
4 https://www.aa.com.tr/uploads/TempUserFiles/pdf%2Fkitap_yeni.pdf, p. 24.  
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aralarında bulunduğu toplam 2745 hâkim ve savcı hakkında soruşturma izninin 
verilmiş olduğu gönderilen elektronik belgeden anlaşılmıştır.” Gerçekten de HSYK 
3. Dairesi, 2016/7900 Dosya numaralı ve 2016/9052 Karar numaralı kararı ile 
16.07.2016’da 2735 yargı mensubu hakkında soruşturma izni teklif etmiş, HSYK 
Başkanı da bu izne AY md. 159 § 9 hükmüne uygun olarak “olur” vermiştir. Aynı 
tarihli HSYK 2. Dairesinin 2016/4 Esas ve 2016/345 Karar numaralı 669 sayfadan 
ibaret 2745 hâkim ve savcıya ilişkin açığa alma kararının 44. sayfasında bu iznin 
varlığı şu şekilde belirtilmiştir: “HSYK 3. Dairesinin 16/7/2016 gün 2016/7900 dosya, 
2016/9052 soruşturma sayılı Soruşturma izni teklifi, Kurul Başkanının 16/7/2016 
günlü “Olur”ları üzerine …” Yine aynı karardan anlaşıldığına göre, HSYK ilgili 
dairesi aynı gün Ömer Kara isimli bir müfettiş görevlendirmiş ve bu müfettişin saatler 
içerisinde hazırladığı 669 sayfalık rapora dayalı olarak açığa alma kararı ile 
soruşturma izni verilmiştir.  

7. Anayasanın 159 § 9 hükmüne göre, sadece “görev suçlarında” soruşturma 
işlemleri bir müfettişe yaptırılır ve sadece göreve ilişkin suçlarda HSK soruşturma 
izni vermek zorundadır; kişisel suçlarda soruşturma doğrudan savcı tarafından 
başlatılıp yürütülür ve HSK’nın soruşturma izni vermesine ihtiyaç yoktur (2802 s. 
Kanun md. 93). AİHM de tamamen benzer bir olayda Hükümetin “kişisel suç” olduğu 
yönündeki argümanlarını da kabul etmemiştir (Baş v. Turkey, § 158). 

8. Başvurucu …/…/2016 tarihinde evinde, işyerinde ve arabasında aramalar 
yapılmış, dijital materyallerine el konularak, örnekleri çıkarılıp kendisine verilmeden 
gözaltına alınmış (Ek 1) ve …/…/2016 tarihinde de tutuklanmıştır (Ek 2). Tutukluluğa 
yaptığı itiraz reddedilmiş olup (Ek 3), yargılaması tutuklu olarak sürdürülmüştür. 

9. 6 Ocak 2017 tarihinde Resmî Gazetede yayınlanan 680 s. KHK ile 2802 
sayılı Kanunun 93. maddesinin birinci fıkrası şu şekilde değiştirilmiştir: Hâkim ve 
savcıların kişisel suçları hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, ilgilinin 
görev yaptığı yerin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesinin bulunduğu yerdeki il 
Cumhuriyet Başsavcılığı ve aynı yerin ağır ceza mahkemesine aittir.” Başvurucuya 
atfedilen suçun bir an için kişisel suç olduğu varsayılsa dahi, yürütme erkinin bir 
işlemi (KHK) ile, resmi suçlama yapıldıktan sonra yetkili ve görevli mahkeme 
değiştirilmiş ve kanunla önceden kurulmuş mahkeme önünde yargılanma hakkı (right 
to be tried by a tribunal previously established by law) ihlal edilmiştir. 

10. …/…/2017’de hakkında iddianame hazırlanmış (Ek 4) ve bu iddianame 
çerçevesinde İstanbul … Ağır ceza mahkemesi önünde yargılanmıştır.  

11. Başvurucunun yargılanmasında dört duruşma yapılmıştır. …/…/2017 tarihli 
birinci duruşmada … isimli hakimler duruşmaya katılmış ve …. olaylar yaşanmıştır. 
Başvurucu bu ilk duruşmada yetkisiz ve görevsiz bir mahkeme önünde yargılandığı 
ifade etmiştir (Ek 5).  

12. …/…/2018 tarihli ikinci duruşmada … isimli hakimler duruşmaya katılmış 
ve …. olaylar yaşanmıştır. Başvurucu ByLock verilerinin yer aldığı materyallerin 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından istenerek dosyaya konmasını ve bu materyaller 
üzerinde bağımsız ve objektif bilirkişi incelemesi yapılmasını talep etmiştir. Ayrıca 
istihbari verilerin Yargıtay CGK’nın yerleşik içtihatları uyarınca delil olarak 



 4 

kullanılamayacağını ve bu verilerin zaten yasa dışı (önceden alınmış hakim kararı 
olmadan) elde edildiğini, yasa dışı delillerin hiçbir yargılamada kullanılamayacağını 
(AY md. 38 § 6) da belirtmiştir (Ek 6). Heyetteki hakim değişikliğine rağmen ilk 
duruşmada gerçekleştirilen ve yargılamanın esasına ilişkin işlemler 
tekrarlanmamıştır. 

13. …/…/2018 tarihli üçüncü duruşmada … isimli hakimler duruşmaya katılmış 
ve …. olaylar yaşanmıştır. Başvurucu bu duruşmada aleyhine tanık olarak ifade 
verenlerin duruşmaya çağrılıp ifadelerini kamuya açık duruşmada, kendi huzurunda 
da tekrarlamalarını ve tanıklara soru sorma hakkının tanınmasını talep etmiştir (Ek 7). 
Heyetteki hâkim değişikliğine rağmen ilk iki duruşmada gerçekleştirilen ve 
yargılamanın esasına ilişkin işlemler tekrarlanmamıştır. (AÇIKLAMA 2: 
Duruşmalarda mahkeme başkanı veya hakimlerin sübjektif tavır ve ifadeleri olduysa 
onları da (tarafsızlık kaybı kapsamında olması kaydı ile) burada belirtebilirsiniz. 
Örneğin, “mahkeme başkanı üçüncü duruşmada savunmamı yaparken şu ifadeyi 
kullanmıştır: “bu kadar tanıf ifadesine rağmen neyi savunuyorsunuz?”.). 

14. …/…/2018 tarihli dördüncü duruşmada … isimli hakimler duruşmaya 
katılmış ve başvurucunun yukarıdaki taleplerinin gereği yerine getirilmeden, tanıklar 
duruşmaya çağrılıp başvurucunun huzurunda dinlenmeden ve ByLock’a ilişkin hard 
materyaller dosyaya konup, bağımsız ve objektif bilirkişi incelemesi yaptırılmadan, 
sadece yürütmenin talimatlarını harfiyen uygulayan ve yürütmenin emri altındaki 
memurların (savcı, MİT, polis, BTK) hazırladığı isimsiz imzasız kağıt parçaları (Bu 
kağıt parçalarına “tutanak” denemez; zira tutanakta sahteciliği önlemek için tarih, 
hazırlayan kurumun ismi ve hazırlayan kişinin ismi ve imzası bulunmak zorundadır.) 
esas alınarak karar verilmiş ve 7 yıl 6 ay ağır hapis cezası ile cezalandırılmış ve 
tutukluluk halinin devamına hükmedilmiştir. Karar duruşmasında da heyetteki … 
isimli hâkim değişikliğine rağmen ilk üç duruşmada gerçekleştirilen ve yargılamanın 
esasına ilişkin işlemler bu hâkimin huzurunda tekrarlanmadan hüküm kurulmuştur. 
Kararda kısaca şu deliller (işlendiği zaman yasal olan faaliyetler) mahkûmiyete esas 
alınmıştır: “a) HSYK tarafından meslekten ihraç edilmiş olma, b) ByLock kullanma, 
c) tanık ifadeleri, d) Bank Asya’da hesabının olması, bu hesaba para yatırma, 
bulundurma e) Yarsav (veya başka bir dernek) üyesi olma, f) 12 Ekim 2014 tarihli 
HSYK seçimlerinde bağımsız adaylar lehine propaganda yapma, g) sohbete katılma 
iddiası, h) bahse konu yapının yasal olan okullarında okumuş olma veya eşinin 
okumuş olması, i) çocuklarını bu yapının okullarına veya dershanelerine gönderme, j) 
öğrencilik yıllarında (örneğin 1994 yılında) bu yapıya ait yurt veya bu yapıya sempati 
duyan öğrencilerle birlikte aynı öğrenci evinde kalma iddiası, k) Kimse Yok Mu? 
isimli veya başka derneklere 2011 yılında cep telefonu üzerinden 5 TL veya benzeri 
bağış yapma, bu veya benzeri derneklerin faaliyetlerine 2013 öncesi katılmış olma, l) 
aylık mutat bağış yaptığı iddiası, m) 15 Temmuz 2016 sonrası kapatılan ve el konulan 
gazete ve dergileri okuma, eski örneklerini evinde bulundurma, abonelik, bazı internet 
sitelerini ziyaret etmiş olma, n) Mart 2016 öncesi Cihan Medya Dağıtım AŞ’ye gazete 
ve/veya dergi aboneliği nedeniyle ödemede bulunmuş olma, o) ihtiyaç sahibi 
öğrencilere burs vermiş olma, p) 2015 yılında Digitürk veya benzeri platform 
aboneliğini iptal ettirmiş olma, r) OHAL döneminde kapatılan kurumlardan bir ya da 
birkaçında geçmişte SGK kaydı ile çalışmış olma, s) 17-25 Aralık 2013 ve hatta 15 



 5 

Temmuz 2016 öncesi Gülenist olduğu iddia olunan kişilerle iletişim kaydının (HTS 
kaydı) bulunması.”  (Ek 8). (AÇIKLAMA 3: Bu paragrafı durumunuza uyarlayınız; 
ilgisiz gerekçeleri siliniz veya başka gerekçeler varsa onları da kısaca belirtiniz.). 

15. Başvurucu ilk derece mahkemesinin mahkûmiyet kararına karşı …/…/2019 
tarihinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi nezdinde istinaf talebinde 
bulunmuştur (Ek 9). Başvurucu istinaf dilekçesinde, delillerin baştan sona yeniden 
değerlendirileceği ve tamamen yeniden duruşmalı bir yargılama yapılarak karar 
verilmesini talep ederek özellikle şu hukuka aykırılıkları dilekçede ifade etmiştir: a) 
“AİHM’ye göre, bir kişinin yasa dışı bir örgüte (veya terör örgütüne) üyelikle 
suçlanabilmesi için, suça dayanak eylemlerin bu örgütün kesinleşmiş bir mahkeme 
kararı ile “terör örgütü” olduğu kabul edildikten sonra işlenmiş olması gerekir; eş 
ifade ile somut olayda başvurucuya atfedilen faaliyetlerin 26 Eylül 2017 sonrası (veya 
en erken tarih olarak 15 Temmuz 2016 sonrası) işlenmiş olması gerekir. Oysa 
atfedilen tüm faaliyetler 15 Temmuz 2016 öncesine hatta 1990’lı yıllara ilişkindir. 
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri de 16 Ekim 2016’da yayınlandığı raporda, 
“terör suçlamasının 15 Temmuz 2016 öncesine ilişkin faaliyetlere (geçmişe yürür 
şekilde) uygulanamayacağını ve bu konuda yetkilileri uyardığını” ifade etmiştir. TCK 
m. 314 yargı organlarınca uygulaması öngörülebilir şekilde yorumlanıp 
uygulanmadığı için bu madde AİHS anlamında “kanun” niteliğine sahip olmayıp 
(AİHM, Demirtaş v. Turkey, no: 2) tüm bu ve benzeri nedenlerle kanunsuz suç ve ceza 
olmaz ilkesi ihlal edilmiştir (AİHS m. 7). b) mahkûmiyet kararı veren mahkeme doğal 
hakim ilkesine aykırı, bağımsızlık ve tarafsızlık niteliklerinden yoksun, yetkisiz ve 
görevsiz bir mahkemedir; c) ByLock’a ilişkin delil yasa dışı olup, hiçbir yargılamada 
kullanılamaz; d) ByLock konusundaki trafik verileri kanundaki azami süre geçmesine 
rağmen, yasa dışı şekilde (suç işlenerek) saklandıktan sonra BTK tarafından elde 
edilip, suç işlenerek delil üretilmiş ve yasa dışı deliller karara dayanak yapılmıştır; e) 
ByLock verilerinin yer aldığı hard materyaller savcılıktan istenip dosyaya konmadan, 
bağımsız ve objektif bilirkişi incelemesi yapılmadan, sadece yürütmenin talimatlarını 
harfiyen uygulayan emir alan (bağımsız olmayan) memurların (savcı, MİT, polis 
ve/veya BTK) yazdığı kağıt parçalarına dayalı olarak hüküm kurulduğu için çekişmeli 
yargılama, silahların eşitliği ve bağımsız mahkeme ilkelerine aykırı olarak karar 
verilmiştir; f) Bank Asya’nın bankacılık faaliyetleri yürüttüğü dönemde bu banka 
yasal bir banka olup, yasal bir bankaya her ne sebeple olursa olsun para yatırma 
yasaldır; işlendiği zaman tamamen yasal olan bir faaliyetin suç olması akıl dışı olup, 
kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi ihlal edilmiştir. g) Yarsav yasal bir dernek olup, 
her ne sebeple olursa olsun derneğe üyeliğin suç delili olarak gösterilmesi örgütlenme 
özgürlüğünü (AİHS m. 11) ihlal etmiştir; h) HSYK kararı ile meslekten ihraç edilmiş 
olmanın hiçbir delil niteliği yoktur; HSYK kararında da başvurucu aleyhine hiçbir 
somut delile dayanılmamıştır (AİHM, HSYK kararı ile meslekten ihraç edilmiş 
olmanın suç delili olamayacağına karar vermiştir, Baş v. Turkey). Kaldı ki, idari bir 
organın kararına dayanarak bir kişiyi cezalandırmak bağımsızlık ve tarafsızlık ilkesini 
ihlal eder. i) Tanıklar duruşmaya çağrılarak ifadeleri duruşmada tekrarlanmamış, 
başvurucunun veya avukatının tanıklara soru sorma hakkı ihlal edilmiştir. j) 12 Ekim 
2014 tarihli HSYK seçimleri öncesi bağımsız adaylar lehine propaganda yapmış olma 
(aynen Yargıda Birlik Platformu lehine propaganda yapanların durumunda olduğu 
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gibi) ifade özgürlüğünün kapsamındadır. k) UN WGAD kararlarında belirtildiği gibi, 
velev ki doğru olsun, 2012 yılında barışçıl bir sohbete katılmış olma barışçıl toplanma 
özgürlüğünün (AİHS m. 11) kapsamında ve koruması altındadır; temel hakları 
kullanmak suç olamaz. l)  Bahse konu yapının okullarında okumuş olma, eşinin 
okumuş olması, çocuklarının okuması veya dershanelerine gitme, yasal yurtlarında 
kalma veya 1994 yıllarında öğrenci evlerinde kalma özel hayata ve eğitim hakkına 
saygı kapsamındadır; bu faaliyetlerin işlendiği zaman bahse konu yapı terör örgütü 
ilan edilmemiş olup, olay tarihinde söz konusu kurumlar tamamen yasaldır; yasal 
faaliyetin suç delili sayılması kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesini ihlal eder. m) 
Kimse Yok Mu? veya başka derneklere bağış (himmet) yapmış olma AİHS m. 11’in 
koruması altında temel bir hak olup, temel bir hakkın suç delili sayılması bu hakkı ve 
kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesini (AİHS m. 7) ihlal eder. n) CİHAN MEDYA 
DAĞITIM AŞ ye gazete veya dergi aboneliği karşılığı ödenen ücret basılı eserlere 
erişme hakkı kapsamında olup, gazete ve dergi okumanın suç delili sayılması AİHS 
m. 10’u ihlal ettiği gibi kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesini de ihlal eder (Ödenen 
ücret şirkete yardımda bulunma olmayıp satın alınan gazete ücretidir.). p) Bir gazete 
veya dergiyi okumuş olma ve bazı internet sitelerini ziyaret etmiş olmanın suç delili 
sayılması bilgiye erişim hakkının (AİHS m. 10) ihlali olduğu gibi AİHS m. 7 de ihlal 
edilmiştir. r) Bir öğrenciye burs vermiş olmanın suç delili sayılması, AİHS m. 11 ve 
dolayısı ile 7’nin ihlali oluşturur. s) 2015 yılında Digitürk veya benzeri platform 
aboneliğini iptal ettirmiş olma tamamen yasal bir faaliyet olup, o tarihte belirtilen 
isimde bir terör örgütü dahi yoktur; olmayan örgüte üyelik akıl dışıdır. Ayrıca, bir 
aboneliği iptal edip, başka kanal ya da araçları kullanarak bilgiye erişme ifade 
özgürlüğünün kapsamında kalır; suç delili sayılması AİHS m. 10 ve 7’yi ihlal eder. t) 
2016 öncesi bazı kurumlarda SGK kaydı ile çalışmış olma özel hayata saygı hakkının 
(profesyonel hayat) bu olgunun suç delili sayılması AİHS m. 8 ve 7’nin ihlalidir. v) 
17-25 Aralık 2013 ve hatta 15 Temmuz 2016 öncesi Gülenist olduğu iddia olunan 
kişilerle iletişim kaydının (HTS kaydı) bulunması da 2016 öncesi bahse konu yapının 
terör örgütü olmadığı ve o kişiler hakkında HTS kayıt tarihinde henüz hiçbir suç 
soruşturması açılmamış olduğu dikkate alındığında, bu faaliyet de (velev ki doğru 
olduğu kabul edilsin) yasal olup, özel hayata saygı hakkının koruması ve 
kapsamındadır; suç delili sayılması AİHS m. 8 ve 7’yi ihlal eder. (AÇIKLAMA 4: 
Başvurucu hakkında Ağır ceza mahkemesince verilen mahkûmiyet kararındaki 
delilleri, yukarıda belirtilenler arasından seçerek başlıklar halinde burada belirtiniz; 
ilgili olmayanları siliniz). 

16. Başvurucunun istinaf talebi, …/…/2019 tarihinde, İstanbul BAM, 2. Ceza 
Dairesince, duruşma yapmadan, deliller kamuya açık duruşmada yeniden tartışılıp 
değerlendirilmeden, tanıklar duruşmaya çağrılarak başvurucunun huzurunda 
dinlenilmeden, yeniden bir yargılama yapılmadan, yargılamanın sonucunu esastan 
etkileyen başvurucu argümanlarına tek tek cevap verilmeden, gerekçeli karar hakkı 
ihlal edilerek, şablon bir gerekçe ile reddedilmiştir (Ek 10). 

17. …/…/2019 tarihinde başvurucu temyiz talebinde bulunmuş ve istinaf 
dilekçesinde ileri sürdüğü argümanları temyiz dilekçesinde de belirtip, özellikle de 
kendisini yargılayan ilk ve ikinci derece mahkemelerinin kanunla önceden kurulmuş, 
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bağımsız ve tarafsız mahkeme niteliklerden yoksun olduğunu da belirtip, kararın 
bozulmasını talep etmiştir (Ek 11). 

18. …/…/2021 tarihinde Yargıtay 16. Ceza Dairesi başvurucunun argümanlarını 
hiçbir şekilde inceleyip gerekçe oluşturmadan, şablon bir gerekçe ile temyiz talebini 
reddetmiştir (Ek 12). 

19. Bu karar başvurucuya/vekiline …/…/2019 tarihinde tebliğ edilmiş (Ek 13) 
ve başvurucu bu tarihten itibaren 30 gün içerisinde bu başvuruyu Anayasa 
Mahkemesine yapmıştır. 

 

 
……………… ŞİKAYETLER (HAK İHLALLERİ) KISMI …………… 

 
 
(AÇIKLAMA 4: AYM başvuru formunun hak ihlallerine dair bölümüne 
aşağıdaki açıklamaları durumunuza uyarladıktan sonra aktarabilirsiniz). 
 

B. Başvuru yollarının tüketildiği veya başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin 
öğrenildiği tarih 
 
1. Başvuruya konu nihai kararı veren merci: Yargıtay 16. Ceza Dairesi 
2. Kararın tarih ve sayısı: …/…/2021 tarih ve 2021/… sayılı karar 
3. Tebliğ veya öğrenme tarihi: …/…/2021 
 
 

C. Bireysel başvuru kapsamındaki haklardan hangisinin hangi nedenlerle 
ihlal edildiği ve buna ilişkin gerekçeler ve delillere ait özlü açıklamalar: 
 

 
(Açıklama 11: Başvuru formunun hak ihlallerine ilişkin sayfalarının sol 
tarafında yer alan dar alana Anayasa ve AİHS’te öngörülen haklara ilişkin 
madde numaraları yazılmalıdır. Örneğin adil yargılanma hakkına ilişkin olarak 
“kanunla önceden kurulmuş, bağımsız ve tarafsız mahkeme ilkesinin ihlali” 
konusundaki açıklamalar için, ekranın size göre sol tarafındaki dar alana “AİHS 
madde 6 § 1 ihlalleri” açıklamasını yapıp, karşısındaki geniş alana da bu 
şikâyete dair geniş açıklamaları ekleyebilirsiniz. Her bir şikâyetin karşısına ilgili 
AİHM maddesini yazınız. Bu hususta (aşağıda) her hak ihlalinin başlığı olarak 
ilgili madde numarası yazılı olup, o maddeleri başvuru formuna aynen 
aktarabilirsiniz. 
 
Eğer aşağıdaki açıklamaların tamamını başvuru formunun hak ihlallerine dair 
sayfalarına aktarmakta zorlanırsanız, iki ayrı başvuru formu da kullanabilir, 
birine bazı hak ihlallerini, diğerine de kalan şikayetleri aktarabilirsiniz; bu 
durumda OLAYLAR kısmı her iki başvuruda da ortak olabilir. Bu durumda iki 
ayrı başvuru formu sunacağınız için iki ayrı mahkeme harcı ödemek zorunda 
kalabilirsiniz. Eğer adli yardım talebinde bulunuyorsanız, bu durumda iki ayrı 
başvuru formu ile başvuru yapmakta herhangi bir sakınca görünmemektedir. 
Hak ihlallerine dair detaylı açıklamalar EK belgelerde yapıldığı için aşağıda 
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zaten şikayetler elden geldiğince kısa yazılacaktır. Eğer iki başvuru formu 
sunarsanız, AYM’ye sunduğunuz her iki başvuru formunun imzalı birer 
örneğini ve sunduğunuza dair belgeleri mutlaka saklayınız. İleride AİHM veya 
BM İnsan Hakları Komitesi (İHK) başvuruları için her iki başvuru formunun 
fotokopilerini sunmanız ve AYM önünde söz konusu hak ihlallerini iç hukukta 
ileri sürdüğünüzü ispatlamanız açısından her iki başvuru formunun fotokopisini 
ve diğer belgeleri hazır olarak saklamanızda ve bahse konu uluslararası 
organlara sunmanızda yarar bulunmaktadır. 
 
Bu başvuruda AYM veya ileride AİHM ve/veya BM İHK’nde ihlal kararı 
verilmesi durumunda, hakkınızdaki kesinleşmiş mahkûmiyet kararının amiyane 
ifade ile “çöpe dönüşeceğini” düşünerek bu başvuruyu sonuna kadar (AİHM 
veya BM İHK) takip etmenizde yarar var.   
 
 
1- AİHS MADDE 6 İHLALLERİ  

 
a) AİHS madde 6 § 1 (Kanunla önceden kurulmuş, bağımsız ve tarafsız 

mahkeme ilkesinin ihlali) 
 

1. Başvurucu olay tarihinde birinci sınıfa ayrılmış bir yargı mensubu olup, 
göreve ilişkin suçlarda resmen suçlama tarihi itibari ile yetkili ve görevli (kanunla 
önceden belirlenmiş) mahkeme, Yargıtay 16. Ceza Dairesidir. Olaylar kısmında 
açıklandığı gibi, somut olayda HSYK 3. Dairesi’nin 16.07.2016 tarihli soruşturma izni 
talebi, bir HSYK müfettişinin görevlendirilmesi, soruşturmayı müfettişin yürütmesi 
ve bu kişinin hazırladığı rapora dayalı soruşturma izni verilmesi ve özellikle 
tutuklamaya ilişkin birçok kararda onlarca ve hatta yüzlerce bazen 2500 hakime 
ilişkin tek kararda göreve ilişkin suçlamalara yer verilmesi gibi hususlar birlikte 
değerlendirildiğinde, somut olayda göreve ilişkin bir suçlama bulunduğu açıktır. Her 
biri asgari 30 yıllık mesleki tecrübeye sahip olay tarihindeki HYSK üyeleri, 2735 
hâkim ve savcı hakkında soruşturma izni verme ihtiyacı hissettiklerine göre, 
başvurucuya atfedilen suç göreve ilişkin bir suç olup, somut olayda suçüstü halinin 
olmadığı tüm Türk Yargısını bağlayan kesin bir AİHM kararı ile tespit edildiğine göre 
(Baş v. Turkey, § 158), soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin Anayasanın 159 § 9 
hükmü ile 2802 s. Kanun m. 89 ve 90 uyarınca yapılması gerekir. 

2. Başvurucuyu resmi suçlama tarihinde sadece Yargıtay 16. Ceza Dairesi 
yargılayabilir ve temyiz talebini de sadece Yargıtay Ceza Genel Kurulu karara 
bağlayabilir (bkz. Metin Özçelik ve Mustafa Başer’in yargılamasına dair Yargıtay 16. 
CD’nin 24.04.2017 tarihli kararı ve Yargıtay CGK’nın 26.09.2017 tarihli kararı). 
Oysa başvurucu 6 Ocak 2017 tarih ve 680 sayılı KHK (kanunla değil) ile sonradan 
KHK ile yetkilendirilen İstanbul … Ağır ceza mahkemesince yargılanmış, istinaf 
talebi İstanbul BAM 2. CD’nce ve temyiz talebi de Yargıtay 16. CD’nce 
reddedilmiştir. Bu nedenle kanunla önceden kurulmuş mahkeme önünde yargılanma 
hakkı ihlal edilmiştir. 

3. Somut olayda başvurucuya atfedilen suçun kişisel suç olduğu varsayılsa dahi, 
bu durumda başvurucu hakkındaki iddianame görev yaptığı yere en yakın ağır ceza 
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merkezinin başsavcısı tarafından düzenlenmeli ve başvurucu bu yer ağır ceza 
mahkemesince yargılanmalıdır (2802 s. Kanun md. 93). Ancak belirtilen yasa 
maddesi suçlama yapıldıktan SONRA 6 Ocak 2016 tarih ve 680 sayılı KHK ile 
değiştirilmiş ve başvurucu KHK ile (kanunla değil, AY m. 142) yetkilendirilmiş 
İstanbul … Ağır ceza mahkemesi önünde yargılanmış, istinaf talebi de duruşma 
açılmadan, yeniden yargılama yapılarak, tüm deliller kamuya açık duruşmada 
tartışılıp değerlendirilmeden (kısaca yeniden tam anlamıyla bir yargılama 
yapılmadan) reddedilmiş ve ilk derecedeki eksiklikler ikinci derecede giderilmeden 
karar verildiği için kanunla önceden kurulmuş mahkeme ilkesi ihlal edilmiştir. 
Yargıtay tam yetkili mahkeme olmasa da temyiz talebi 16. CD tarafından reddedilmiş 
olup, suçlama tarihinden birkaç gün sonra bu mahkemenin varlığına 23 Temmuz 2016 
tarihli kanunla son verilmiş, 25 Temmuz 2016 tarihli kanunla yeniden 267 üye 
seçilerek yeni bir Yargıtay kurulmuştur; suçlama tarihinden sonra yeniden Yargıtay 
kurulduğu için bu mahkeme açısından da kanunla önceden kurulmuş mahkeme ilkesi 
ihlal edilmiştir.  

4. Bağımsızlık ve tarafsızlık konusuna gelince, 17-25 Aralık 2013 tarihli 
operasyonlardan sonra, yürütme erki, “paralel yapı” ile mücadele edeceğini ve bu 
yapıyı MGK kararı ile “terör örgütü” ilan edeceğini ilan etmiştir. 26 Mayıs 2016 tarihli 
MGK kararıyla da söz konusu oluşum ilk kez terör örgütü ilan edilmiştir. Bu 
açıklamadan 4 gün sonra yapılan Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası Bakanlar Kurulu 
Sözcüsü Numan Kurtulmuş şu açıklamayı yapmıştır: “PDY ilk kez (26 Mayıs 2016 
tarihli) MGK toplantısında tavsiye kararı olarak bir terör örgütü olarak 
nitelendirilmiş ve bundan sonraki mücadelenin ana çerçevesi de bir terör örgütü ile 
mücadele şekline getirilmiştir. Dolayısıyla bunun gerektirdiği her şey hem Hükümet 
tarafından hem GEREKLİ YARGI BİRİMLERİ tarafından yerine getirilecek, 
uygulama aksatılmadan sürdürülecektir.” İstanbul 25. Ağır ceza mahkemesinin 31 
Mart 2017 tarihinde 21 gazetecinin tahliyesine karar vermesinden hemen sonra, hâkim 
ve savcıları atayan HSYK 1. Daire üyesi Kenan İpek şu açıklamayı yapmıştır: 
“FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne karşı TÜRK YARGISININ ve HSYK’nın 
yürüttüğü mücadele ilk günkü AZİM ve KARARLILIKLA sürdürülecektir.” Benzer 
açıklamalar HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç, Mehmet Yılmaz ve (eski üye) Turgay 
Ateş tarafından da yapılmıştır. Hükümet ve HS(Y)K’nın yürüttüğü bu mücadele için 
13 Şubat 2015 tarihinde HSYK kararı ile (eski DGM ve özel yetkili ACM’nde olduğu 
gibi KANUNLA değil) “özel olarak bu mücadele ile görevli ağır ceza mahkemeleri” 
yetkilendirilmiştir (Ek A); ancak bu yetkilendirmeden 7 gün önce bu mahkemelerin 
başkan ve/veya üyeleri değiştirilmiştir. 

5. 15 Ocak 2014 tarihinde Adalet Bakanının önerisi üzerine HSYK 1. 
Dairesinin iki üyesi değişmiş ve o tarihten 31 Mayıs 2019 tarihine kadar 24 500’den 
fazla hâkim ve savcının görev yeri değiştirilmiştir (bkz. Ek B). Yüzlerce hâkim sadece 
verdikleri kararlar nedeniyle görevden alınmış, bu durum hergün hakimlere dağıtılan 
gazetelerin manşetlerinden (onları etkilemek için) yayınlanmış ve tüm hakimlere 
bağımsızlıklarını kaybettirecek son derece ağır mesajlar verilmiştir. Bunun en açık 
örneğini, 31 Mart 2017’de 21 gazetecinin tahliyesine karar veren İstanbul 25. Ağır 
ceza mahkemesinin başkan ve üyelerinin 3 Nisan 2017 tarihinde, sadece verdikleri 
kararlar nedeniyle açığa alınmaları oluşturmaktadır. Türkiye’de hiçbir hakimin belirli 
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bir mahkemede belirli bir süre görev yapma imkânı ve güvencesi yoktur (Ek C, §§ 31 
vd.); siyasi aktörlerin açıklamaları dikkate alındığında (Ek C, §§ 172-180), HS(Y)K 
otoritesi altında işlev yapan ilk ve ikinci derece mahkemeleri bağımsızlık görüntüsü 
dahi vermemekte, dış baskılara karşı da herhangi bir güvenceleri bulunmamaktadır 
(Ek C, § 70). “Paralel yapı ile yeterince mücadele etmeyen veya onların lehine 
olabilecek kararlar veren hakimler” istihbarat polisleri tarafından tespit edilip 
Ankara’ya bildirilmekte ve bu hakimler birkaç gün sonra HSK tarafından görevden 
alınmaktadır (Ek C, § 62). Duruşmalar polis ve görevlilerce takip edilerek, 
mahkemeler baskı altına alınmakta, bazı gazetecilerin tweetleri üzerine, HSK tahliye 
kararı veren hakimler hakkında hemen soruşturma açmaktadır (Ek C, §§ 78-85). 23 
Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK m. 3 ile Anayasadaki hakimlik güvencesi (m. 
139) askıya alınmış olup, Yargıtay aşaması dahil tüm yargılama süresince hakimlerin, 
deneme süresinde olan basit bir işçi kadar iş güvencesi dahi bulunmamaktadır; bu 
çerçevede 5000 civarında yargı mensubu hiçbir yargılama yapılmadan meslekten 
ihraç edilmiştir (Ek C, §§ 145-147). 

6. Yargıtay tam yetkili mahkeme olmayıp ilk ve ikinci derece mahkemelerin 
eksikliklerini gideremez. Ancak 23 Temmuz 2016 tarihinde Yargıtay’ın tüm 
üyelerinin üyeliğine yasa ile son verilmiş ve 25 Temmuz 2016’da da bu mahkemeye 
yeni üye seçimi yapılmış, bağımsızlığı sonlandırılmıştır. Üyelerin hangi dairede 
çalışacağına karar veren Yargıtay Başkanlığı, henüz kesinleşmiş yargı kararı olmadan, 
21 Kasım 2016 tarihinde “FETÖ/PDY” ile mücadele konusunda açıklama yapmıştır 
(Ek D); Yargıtay’da da herhangi bir üyenin herhangi bir dairede belirli bir süre 
çalışma güvencesi olmayıp 16. Ceza Dairesi 18 üyeden oluşmaktadır; bu Dairenin 
başkanı 17 üye arasından istediği dördünü seçerek her defasında mahkeme 
oluşturmakta, bir yargıç “yeni mahkeme kurmaktadır”. Yargıtay da kanunla önceden 
kurulmuş, bağımsız ve tarafsız mahkeme niteliklerinden yoksundur (bkz., Ek C, s. 
33-46).  

7. Ayrıca, 667 s. KHK m. 3 ile hakimlik teminatı yok edilmiş ve bu hükmün 
yürürlük süresi 25 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatılmış, bağımsızlığın en önemli 
güvencesi ortadan kaldırılmıştır. AK İnsan Hakları Komiseri’nin 8/7/2019 tarihli 
açıklamasında belirtildiği gibi, “yargı bağımsızlığı OHAL ve OHAL sonrası ciddi 
şekilde erozyona uğratılmış, … ceza yargılamaları ve özellikle terörle ilişkili 
yargılamalar sadece bir formaliteye indirgenmiştir”.  Olaylar kısmında ve Ek C’de 
somut delillere dayalı olarak açıklanan nedenlerle, başvurucuyu yargılayan 
mahkemeler “kanunla önceden kurulmuş, bağımsız ve tarafsız mahkeme” 
niteliklerinden yoksun olup adil yargılanma hakkı ihlal edilmiştir. 

 

b) AİHS madde 6 § 1 (Gerekçeli karar hakkının ihlali) 
 

8. Başvuru formunun eklerinde yer alan belgelerden anlaşılacağı gibi, 
duruşmalarda ileri sürülen, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile Anayasa Mahkemesi 
başvuru formunda açıkça belirtilen ve çoğunluğu insan hakları ihlallerine dair olan 
argümanlar, yargılamanın sonucunu esastan etkileyecek nitelikte olmalarına rağmen, 
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hiçbir şekilde incelenmeden davalar reddedilmiş ve gerekçeli karar hakkı ihlal 
edilmiştir. 

 
c) AİHS madde 6 § 1 (Çekişmeli yargılama, silahların eşitliği ve 

bağımsızlık ilkelerinin ihlali) (AÇIKLAMA 5: Bu şikâyet, sadece 
ByLock suçlaması yapılanlar tarafından kullanılabilir) 
 

9. ByLock verilerinin yer aldığı hard disk ve flaş bellek (ana delil) Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığında saklanmakta olup, ByLock kullandığı için mahkûm 
edilen başvurucu dahil 110 000 civarında kişiden hiçbirine verilmemiş, sadece 
yürütmenin talimatlarını harfiyen uygulayan, talimat alan memurların hazırladığı 
polis, savcılık, MİT veya BTK yazılarına dayalı olarak hüküm kurulmuş ve çekişmeli 
yargılama, silahların eşitliği ve bağımsız mahkeme ilkeleri ihlal edilmiştir. 

 
d) AİHS madde 6 § 1 ihlali (Yasa dışı delillerin mahkûmiyete esas 

alınması) 
 
(AÇIKLAMA 6: Aşağıdaki paragraflardan durumunuza uygun olanı veya 
olanları kullanınız; ByLock ve Bank Asya aynı anda mahkûmiyetinize esas alındı 
ise, ilk paragrafa Bank Asya’yı ekleyip iki paragrafı tek paragrafa indirebilirsiniz. 
Diğer suçlamalar için de aynısını yapabilirsiniz. Özellikle aşağıdaki 3. Paragrafı 
durumunuza uyarlayıp somutlaştırınız.) 
 

10. Dijital verilere yetkisiz savcılık ve hakimlik kararıyla el konulduğu ve bir 
örneği başvurucunun huzurunda çıkarılarak başvurucuya verilmeden yapıldığı için 
illegal delil niteliğindedir; bu deliller gibi, yargılamada kullanılan tüm deliller illegal 
olduğu için AİHS m. 6 § 1 ihlal edilmiştir. 

11. ByLock verileri hiçbir mahkeme kararı olmadan, MİT Kanunu m. 6 § 2 ile 
CMK m. 135 ve 134’e tamamen aykırı olarak elde edilmiş, incelenmiş, münhasıran 
Gülenistler tarafından kullanıldığına karar verilmiş ve merkezi veri tabanı oluşturulup 
kullanılmıştır. Tüm bunlar yapıldıktan sonra 9.12.2016 tarihinde Ankara 4. Sulh ceza 
hakimliğinden karar alınmış olup, bu nedenle ByLock verileri tamamen yasa dışı delil 
niteliğindedir (bkz. 5.10.2016 tarihli Mehmet Yılmaz açıklaması, Ek E). Somut 
olayda da mahkûmiyete esas alınan tek veya ana belirleyici delil yasa dışı deliller 
olduğu için adil yargılanma hakkı ihlal edilmiştir. 

12. Bank Asya müşterisi olma, sendika üyeliği, derneğe yardım, bir okul, 
hastane, otel veya benzeri kuruluşlardaki veriler kişisel veri olup, bu verilerin tamamı 
hiçbir mahkeme kararı olmadan, 2015 yılında polis tarafından toplu olarak elde edilip 
kullanılmıştır; mahkûmiyete esas alınan tek veya ana belirleyici delil söz konusu yasa 
dışı veriler olduğu için AİHS m. 6 § 1 ihlal edilmiştir. 

13. 15 Temmuz sonrası genel olarak sanık/tanık ifadeleri avukat olmadan, tehdit 
ve/veya kötü muamele, işkence altında alınmıştır. Gözaltına alınanlar “isim 
vermezlerse, itirafçı olmazlarsa, tutuklanma ve asgari 6 yıl 3 ay hapis cezası ile tehdit 
edilmiş, kendilerini kurtarmak için baskı altında ve özgür iradelerine aykırı olarak 
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(CMK m. 148) ifade vermişlerdir. Fotoğraflar üzerinden polis tarafından sanık/tanığa 
yaptırılan teşhislerde avukat bulunmamış olup, tanık beyanları hukuka aykırı elde 
edilmiştir. BM ve değişik uluslararası kuruluşların raporlarına göre, 15 Temmuz 
sonrası 5 000’den fazla kişiye işkence yapılmış olup, avukat olmadan, baskı, tehdit ve 
işkence altında alınan yasa dışı ifadelerin mahkûmiyete esas alınması nedeni ile AİHS 
m. 6 § 1 ihlal edilmiştir. 

14. Anayasa m. 38 § 6 uyarınca yasalara aykırı olarak elde edilmiş deliller hiçbir 
yargılamada kullanılamaz. Anayasanın açık hükmüne aykırı olarak mahkûmiyet 
kararı vermek açık bir keyfilik olup, açık keyfilik de adil yargılanma hakkını ihlal 
eder. AİHS m. 53 uyarınca, insan hakları alanında bir devlet AİHS’den daha üst bir 
standart öngörmüş ise, AİHS (ve AİHM kararları bahane gösterilerek) bu standart 
aşağı çekilemez. İster AİHS m. 3 isterse AİHS m. 8’e aykırı elde edilmiş olsun, 
Anayasanın 38 § 6 hükmü uyarınca, yasa dışı delilleri mahkûmiyete dayanak yapmak 
adil yargılanma hakkını ihlal eder; aksini düşünmek AİHS m. 53’ü ihlal eder. 

 
e) AİHS madde 6 § 2 ihlali (Masumiyet karinesi) 

 

15. (AÇIKLAMA 7: Aşağıdaki şikayetlerden istediklerinizi kullanabilirsiniz. 
Benzer açıklamalar Yargıtay Başkanı, Yargıtay Başkanlığı, Adalet Bakanı ve diğer 
HSYK üyeleri tarafından da yapılmış olup, arzu ederseniz onları da yazıp, delilini 
ekleyerek masumiyet karinesinin ihlalini ileri sürebilirsiniz.). 

16. Sayın Cumhurbaşkanı 7 Haziran 2017 tarihinde yaptığı şu açıklama ile diğer 
binlerce kişi gibi başvurucuyu da yargılanmadan suçu sabit imiş gibi göstermiş ve 
masumiyet karinesini ihlal etmiştir: “Başdanışmanlarımın tamamıyla 
DURUŞMALARI takip ediyorum. ... Mahkemelerde yaptıkları ahlaksızlıkların 
(savunmaların), açık net söylüyorum, cezaevlerinde çürürken onlara hiçbir faydası 
olmayacaktır. Şayet CEZALARINI TAMAMLAYIP dışarı çıkanlar olursa, zaten 
milletimiz sokakta her gördüğünde onlara gereken cezayı verecektir. Onların 
yüzlerine tükürecekler ve milletin tükürüklerinde boğulacaklardır. İhanetlerinin 
bedelini ödemeyen tek bir FETÖ’cü kalmayana kadar mücadelemiz sürecektir (Ek F). 

17.  13.8.2016 tarihinde HSYK Başkanvekili Mehmet Yılmaz twitter hesabından 
şu açıklamayı yapmış olup, bu ifade başvurucuyu doğrudan ilgilendirmekte olup 
masumiyet karinesini açıkça ihlal etmiştir: “Hain darbe teşebbüsü sonrası silahlı terör 
örgütü üyesi oldukları KESİN OLARAK KANITLANAN yargı mensupları hızla 
görevden uzaklaştırıldı.” (Ek G). 

18. HSYK 1. Daire Başkanı Halil Koç’un yaptığı “FETÖ/PDY üyesi hâkim ve 
savcıları temizledik”5 şeklindeki açıklaması, başvurucuyu doğrudan ilgilendirdiği için 
masumiyet karinesi ihlal edilmiştir. 

f) AİHS madde 6 § 3(c) (Avukata karşılıksız ve etkin erişim hakkı) 
 

                                                
5 Bkz. https://www.sgkrehberi.com/haber/101705/hsyk-1-daire-baskani-koc-feto-nun-yargi-ayagini-
cokerttik.html; http://www.milliyet.com.tr/bylock-kullanicisi-olup-islem-yapilmayan-erzurum-yerelhaber-
1854597/  
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(AÇIKLAMA 8: Aşağıda temel olarak avukata erişim hakkı hususunda dört ihlal 
nedeni yazılmıştır; b-) ve c-) bentlerindeki ihlaller herkesi ilgilendirmekte olup, a-
) ve d-) bentlerindeki ihlaller sadece bir kısım insanları ilgilendirmektedir. 
Aşağıda yazılanlardan durumunuza uyanları seçip diğerlerini siliniz. Gözaltının 
kaçıncı günü avukatla ilk görüşmeye izin verildiğini de başvurucunun durumuna 
uyarlayınız.) 
 

19.  Başvurucunun avukata erişim hakkı şu gerekçelerle ihlal edilmiştir. a-) 
Gözaltında kendi seçtiği avukatıyla görüştürülmemiş, zorla Baro avukatıyla 
görüştürülmüştür. b-) İlk kez gözaltına alındığının üçüncü günü baro tarafından atanan 
bir avukatla polis eşliğinde ve kayıt yapılarak görüştürülmüştür. c-) Tutukluluk 
süresince cezaevindeki görüşmeler bir gardiyan eşliğinde ve teknik araçlarla 
kaydedilerek yapılmıştır; belge alış verişi de cezaevi idaresinin izniyle mümkün 
olabilmiştir. Başvurucunun avukatına vermek için hazırladığı yazılara cezaevi 
idaresince el konulmuş ve bir aya yakın bir süre sonra geri verilmiş, başvurucu bu 
yazdıklarını avukatına zamanında ulaştıramamış, avukat ile müvekkili arasındaki 
yazışmaların gizliliği böylece ortadan kaldırılmıştır.  d-) Baro tarafından atanan 
avukat karşılıksız olarak bu hizmeti sunması gerekirken, başvurucuya 656 Lira 
avukatlık ücreti ödetilmiş olup tüm bu nedenlerle AİHS m. 6 § 3(c) ihlal edilmiştir. 

 
g) AİHS madde 6 § 3(d) ihlali (aleyhe tanıkların duruşmaya 

çağrılmaması, duruşmada dinlenilmemesi, sorguya çekememe ve 
lehe tanıkların duruşmaya çağrılmaması) 
 
(AÇIKLAMA 9: Aşağıdaki ihlallerden başvurucuyu ilgilendireni de 
başvurucunun durumuna uyarladıktan sonra, somut duruma uygun 
şekilde geliştirerek başvuru formuna aktarınız.) 
  

20. Mahkûmiyet kararına esas alınan aleyhe tanık ifadeleri duruşmada başvurucu 
ve avukatının huzurunda alınmamış, yargılamanın hiçbir aşamasında başvurucuya 
tanığı sorgulama hakkı tanınmamıştır. Ayrıca, lehe gösterdiği tanıklar da duruşmaya 
çağrılmamış, dinlenmeden karar verilmiştir. Böylece AİHS m. 6 § 3(d) ihlal 
edilmiştir. 

21. Atılı suçun maddi gerçeğe uygun olarak aydınlatılması açısından birinci 
derece tanıklığı bulunan tanıkların duruşmaya katılımları sağlanmadan ve sanıkların 
bahse konu ana tanıklara soru sorma ve onları sorgulama hakkı tanınmadan alınan 
ifadeleri nedeniyle de AİHS m. 6 § 3(d) ihlal edilmiştir. 

h) AİHS madde 6 § 1 ihlali (Birbiriyle çelişen kararlar ve üye 
değişikliği) 
 
(AÇIKLAMA 10: Arzu ederseniz aşağıdaki şikayetlerden durumunuza 
uygun olanı da kullanabilirsiniz.) 

22. ByLock verileri istihbari veri niteliğinde olduğu gibi tamamen yasa dışı 
şekilde ele geçirildiğinde de en küçük kuşku yoktur. Yargıtay CGK geçmişteki 
yerleşik içtihatlarında istihbari verilerin hükme esas alınamayacağını ve Ergenekon 



 14 

kararında 16. CD en küçük yasa dışılığın, delili yasa dışı yapacağına hükmetmesine 
rağmen, ByLock konusunda ikna edici hiçbir gerekçe göstermeden, yerleşik 
içtihatlarıyla çelişen kararlar verdiği için adil yargılanma hakkı ihlal edilmiştir. 

23. Yargıtay 16. CD birçok kararında 17-25 Aralık 2013 tarihini miad olarak 
kabul edip, sadece bu tarihten sonraki faaliyetlerin suç delili olacağına hükmetmiş 
olmasına rağmen, somut olayda başvurucu bu tarihten çok öncesi faaliyetlere hatta 
1990’lı yıllara dair faaliyetlere dayalı olarak cezalandırılmıştır; aynı mahkemenin aynı 
konuda birbiriyle çelişen kararları bu nedenle de ortaya çıkmış ve adil yargılanma 
hakkı ihlal edilmiştir.  

24. Ayrıca başvurucuyu yargılayan Ağır ceza mahkemesinin üyesi yargılamanın 
ortasında değiştirilmiş olup, yeni üyelerin katılımından önce yapılan ve yargılamanın 
esasına dair işlemler (delillerin tartışılması, ifade almalar ve savunmalar) yeni 
üyelerin katıldığı duruşmalarda tekrarlanmadan verilen karar nedeniyle de adil 
yargılanma hakkı ihlal edilmiştir. 

 
2- AİHS MADDE 5 § 1(a) ve 5 § 4 İHLALİ 

 
(AÇIKLAMA 11: Aşağıdaki üç paragrafta yer verilen şikayetlerden 
özellikle birincisini mutlaka AYM başvuru formuna aktarınız.) 

 
25. Başvurucu ilk derece mahkemesi kararından sonra AİHS m. 5 § 1(a) hükmü 

kapsamında tutulmakta (veya tutulacak) olup, bu hüküm uyarınca, bir kişi sadece 
AİHS anlamında bir “mahkeme” tarafından verilmiş mahkûmiyet kararına dayalı 
olarak özgürlüğünden yoksun bırakılabilir. “Kanunla önceden kurulmuş, bağımsızlık 
ve tarafsızlık”, bu türden bir “mahkemenin” olmazsa olmazları arasında olup, 
yukarıda belirtilen ve Ek C olarak sunulan Raporda somut delillerle açıklanan 
nedenlerle, başvurucuyu mahkûm eden ve istinaf ve temyiz taleplerini reddeden 
mahkemeler “kanunla önceden kurulmuş, bağımsız ve tarafsızlık” niteliklerinden 
yoksundur. Başvurucu ilk derece mahkemesinin mahkûmiyet kararından sonra AİHS 
m. 5 § 1(a) hükmüne aykırı olarak özgürlüğünden yoksun bırakılmakta (bırakılacak) 
olup bu nedenle bu hüküm ihlal edilmiştir.  

26. AİHS md. 5/1(a) hükmüne aykırı tutmanın giderilmesi için başvurulacak tek 
yol istinaf ve temyiz kanun yolları olup, istinaf ve temyiz mahkemeleri de kanunla 
önceden kurulmuş, bağımsızlık ve tarafsızlık niteliklerinden yoksundur (bkz. Ek C). 
Belirtilen niteliklerden yoksun bir organ tarafından istinaf ve temyiz incelemeleri 
yapılıp reddedildiği için AİHS m. 5 § 4 ihlal edilmiştir (D.N. v. Switzerland; Lavents 
v. Latvia).  

27. Non bis in idem ilkesi açıkça ihlal edilerek, keyfi gözaltı, tutuklama ve hapis 
cezası nedeniyle de AİHS m. 5 § 1 ihlal edilmiştir. 

3- AİHS MADDE 7 İHLALİ 
 

28. Suç olarak ileri sürülen tüm faaliyetler işlendiği zaman yasal olan faaliyetler 
olup, atılı suçun (terör, tedhiş) başvurucu tarafından işlendiğine objektif orta zekaya 
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sahip ilkokul mezunu bir bireyi dahi ikna edecek hiçbir eylem bulunmayıp, yasal 
faaliyetlere dayalı mahkûmiyet kararı nedeniyle kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi 
ihlal edilmiştir. Atılı suça dayanak yapılan faaliyetlerin bir kısmı 24 Haziran 2008 
tarihi öncesine, hatta 1990’lı yıllara ilişkin olup, 24 Haziran 2008 tarihli Yargıtay 
Ceza Genel Kurulu kararı ile Fetullah Gülen aleyhine açılan kamu davasında bu 
yapının terör örgütü olmadığı kesin hükümle (res judicata) saptanmıştır. Dolayısı ile 
bu tarihten önceki tüm iddialar (örneğin, 1987 yılında öğrenci evinde kalma, 1993 
yılında bir sohbete katılma, 1995 yılında Zaman Gazetesi abonesi olma, 2001 yılında 
Yamanlar Koleji’nden mezun olma, vb.) zaten hiçbir suça dayanak olamaz. 
Başvurucuya 15 Temmuz 2016 sonrasına ait herhangi bir eylem atfedilmemiştir; 24 
Haziran 2008 ile 15 Temmuz 2016 tarihleri arasında gelince, atfedilen faaliyetlerin 
icra edildikleri tarihlerde (başvurucu kabul etmese de velev ki tamamının doğru 
olduğu varsayılsın) kesinleşmiş bir mahkeme kararı ile, 2014 öncesi “Gülen Hareketi” 
olarak isimlendirilen ve iktidar partisinin de 2013 sonuna kadar desteklediği yapı terör 
örgütü olarak saptanmamıştır. Bu yapıya atfedilen ilk şiddet (tedhiş) eylemi 15 
Temmuz 2016 tarihli darbe girişimi olup, bu konudaki ilk karar da Yargıtay Ceza 
Genel Kurulu’nun 26 Mayıs 2017 tarihli kararıdır; oysa başvurucuya atfedilen 
faaliyetlerin tamamı bu tarihten çok öncesine aittir. İddiaların tamamının doğru 
olduğu varsayılacak olsa dahi, örneğin 2013 yılı Haziran ayında yapılan Türkçe 
Olimpiyatlarına katılıp destekleyici konuşmalar yapan siyasiler gibi, başvurucu da 
2016 öncesi bu yapının yasal bir örgütlenme olduğunu düşünerek hareket etmiş kabul 
edilmelidir; dolayısı ile somut olayda suçun MANEVİ UNSURU (bu yapının 2016 
öncesi bir terör örgütü olduğunu bilerek ve isteyerek hareket etme kastı) oluşmadığı 
için mahkûmiyet kararı AİHS m. 7’yi ihlal etmiştir. Başvurucuya atfedilecek terör 
faaliyeti bulunmadığı için suçun maddi unsuru da oluşmamıştır. TCK m. 314 yargı 
organlarınca uygulaması öngörülebilir şekilde yorumlanıp uygulanmadığı için bu 
madde AİHS anlamında “kanun” niteliğine sahip değildir (Demirtaş v. Turkey, no: 2). 
AİHM’ye göre, bir kişinin yasa dışı bir örgüte (veya terör örgütüne) üyelikle 
suçlanabilmesi için, suça dayanak eylemlerin bu örgütün kesinleşmiş bir mahkeme 
kararı ile “terör örgütü” olduğu kabul edildikten sonra işlenmiş olması gerekir 
(Parmak and Bakır v. Turkey, § 71); eş ifade ile somut olayda başvurucuya atfedilen 
faaliyetlerin 26 Eylül 2017 sonrası işlenmiş olması gerekir; Oysa atfedilen tüm 
faaliyetler 15 Temmuz 2016 öncesine hatta 1990’lı yıllara ilişkin olup, suç ve cezalar 
geçmişe yürür şekilde yorumlanıp uygulanamaz. Avrupa Konseyi İnsan Hakları 
Komiseri de 16 Ekim 2016’da yayınlandığı raporda, “terör suçlamasının 15 Temmuz 
2016 öncesine ilişkin faaliyetlere uygulanamayacağını ve bu konuda yetkilileri 
uyardığını” ifade etmiştir. Tüm bu nedenlerle somut olayda “kanunsuz suç ve ceza 
olmaz ilkesi” (AİHS m. 7) ihlal edilmiştir. 

(AÇIKLAMA 12: Bu şikâyeti kısaca şu şekilde de yazabilirsiniz.) 

29. Başvurucuya atfedilen suçlamaların tamamı bahse konu organizasyonun 
yasal olduğu döneme dairdir; atılı faaliyetler bu yapının terör örgütü ilan edildiği 26 
Eylül 2017’den çok öncesine ilişkin yasal faaliyetler olup (Parmak and Bakır v. 
Turkey, § 71), TCK m. 314 geniş ve uygulaması öngörülemez şekilde yorumlanıp 
uygulandığı için (Demirtaş v. Turkey, no: 2) kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi ihlal 
edilmiştir. Bank Asya’da hesap sahibi olma, para yatırma, dernek üyeliği, bağış 
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yapma, burs verme, çocuğunu okula gönderme veya kendisi söz konusu okullardan 
mezun olmuş olma, Digitürk aboneliğini sonlandırma, ByLock kullanma (bkz. UN 
WGAD kararları), gazete, dergi aboneliği ve okuma, yurtta kalma, dershaneye gitme, 
bazı internet sitelerini ziyaret gibi faaliyetlerin tamamı temel insan haklarının 
kullanılması kapsamında yasal faaliyetler olup, işlendikleri tarihte yasal olan 
faaliyetler nedeniyle cezalandırılma kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesini ihlal 
etmiştir. 

 
4- AİHS MADDE 8 İHLALİ 

 
(AÇIKLAMA 14: Aşağıdaki ihlallerden başvurucuyu ilgilendireni 
başvuru formuna aktarabilirsiniz.) 

30. Başvurucu olay tarihinde birinci sınıfa ayrılmış hâkim statüsünde olup, 
yukarıda açıklandığı gibi, ağır cezalık suçüstü hali olmadığı için, arama ve el koyma 
işlemlerinin yapıldığı tarihte karar alan savcılık ve sulh ceza hakimliğinin bu 
konularda (talep etme ve karar verme) hiçbir yetkisi yoktur. Tüm işlemler yasa dışı 
yapıldığı için, başvurucunun evi, arabası ve işyerinde yapılan aramalar ve dijital 
materyallerine illegal şekilde el konulup içeriğine erişilmesi nedeniyle özel hayata 
saygı hakkı ihlal edilmiştir. CMK m. 141’de öngörülen kanun yolu pratikte tamamen 
etkisiz olup, bu nedenle bu şikâyet reddedilemez (ELİNİZDE VARSA CMK md. 
141’in etkisiz olduğuna dair ÖRNEK KARAR EKLEYEBİLİRSİNİZ). 

31. 15 Temmuz 2016 öncesi hiçbir soruşturma izni olmadan başvurucunun özel 
hayat ve aile hayatına ilişkin konularda illegal şekilde (suç oluşturur şekilde) 
araştırmalar yapıp, gittiği okul, çocuklarının gittiği okul, ziyaret ettiği internet siteleri, 
banka hesapları, vb. araştırmalar nedeniyle AİHS m. 8 ihlal edilmiştir. (AÇIKLAMA 
15: Bu şikayetleri somutlaştırıp, varsa delillerini ekleyebilirsiniz). 

32. ByLock verileri MİT Kanunu m. 6 § 2 ve CMK m. 135 ve 134’e aykırı olarak 
hiçbir yargı kararı olmadan ele geçirilip kullanılmış olup, yasal dayanaktan tamamen 
yoksun olarak iletişim özgürlüğüne müdahale edildiği için özel hayata saygı hakkı 
ihlal edilmiştir. 

33. Bank Asya, sendika veya tüzel kişilik üyeliği, okul, dershane, CMD A.Ş. 
veya benzeri kurumlardaki kişisel veriler hiçbir yargı kararı olmadan, polis tarafından 
toplu olarak ele geçirilip kullanıldığı için özel hayata saygı hakkı ihlal edilmiştir. 

 
5- AİHS MADDE 10 (ve 14) İHLALİ 

 
(AÇIKLAMA 16: Aşağıdaki paragraflardan ilgili olanı veya benzer 

konularda somut olarak başvurucunun yaşadıklarını yazarak başvurucunun durumuna 
uyarlayarak ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini ileri sürebilirsiniz.) 

 

34. Başvurucunun 12 Ekim 2014 tarihli HSYK seçimlerinde bağımsız adaylar 
lehine propaganda yapması suç delili sayılıp mahkûmiyete esas alındığı için ifade 
özgürlüğü ihlal edilmiştir. Yargıda Birlik Platformu üyeleri de aynı şekilde tüm 
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adliyeleri gezip propaganda yapması suç delili sayılıp onlar hakkında hiçbir işlem 
yapılmadığı için ifade özgürlüğünü kullanmada ayrımcılık yapılmış ve AİHS md. 10 
ve 14 birlikte ihlal edilmiştir. 

35. Başvurucu abonesi olduğu gazete ve derginin aylık abonelik ücretini dağıtım 
şirketi olan CMD A.Ş.’ye ödediği için hakkında mahkûmiyet kararı verilmiş olup, bu 
nedenle ifade özgürlüğü ihlal edilmiştir. 

36. Başvurucu evinde veya işyerinde bulunan kitap, dergi, eski gazete nüshası 
veya benzeri yayınlar gerekçe gösterilerek hakkında mahkûmiyet kararı verildiği için 
bilgiye erişim hakkı (ifade özgürlüğü) ihlal edilmiştir. 

37. Başvurucu Digitürk üyeliğini sonlandırıp başka kanallardan habere ve 
bilgiye ulaşma hakkını seçtiği (kullandığı) için ve Digitürk aboneliğini sonlandırma 
cezaya dayanak yapıldığı için ifade özgürlüğü ihlal edilmiştir. 

 
6- AİHS MADDE 11 İHLALİ 

 
(AÇIKLAMA 17: Aşağıdaki paragraflardan ilgili olanı veya benzer 

konularda somut olarak başvurucunun yaşadıklarını yazarak başvurucunun durumuna 
uyarlayarak barışçıl toplanma, gösteri ve örgütlenme özgürlüğünün ihlal edildiğini 
ileri sürebilirsiniz.) 

 

38. Başvurucu Yarsav isimli derneğe üye olduğu gerekçesiyle hakkında 
mahkûmiyet kararı verilmiş olup bu nedenle AİHS m. 11 ihlal edilmiştir. 

39. Başvurucu Kimse Yok Mu? isimli derneğe 2011 yılında SMS ile 50 TL 
bağışta bulunduğu için hakkında mahkûmiyet kararı verilmiş olup bu nedenle AİHS 
m. 11 ihlal edilmiştir. 

40. Başvurucu … isimli derneğin organize ettiği bir aktiviteye katıldığı, ihtiyaç 
sahibi öğrencilere burs verdiği gerekçesi ile hakkında mahkûmiyet kararı verildiği için 
AİHS m. 11 ihlal edilmiştir. 

41. Başvurucunun mahkûmiyetine 2013 yılı öncesi katıldığı tamamen barışçıl bir 
sohbet toplantısı gerekçe gösterildiği için barışçıl toplanma özgürlüğü ihlal edilmiştir. 

 
7- AİHS’YE EK 7 NO.LU PROTOKOL MADDE 4 İHLALİ  

 

42. Başvurucu bir kamu görevlisi iken, OHAL döneminde, terör örgütü üyeliği 
suçlamasıyla, sivil ölüm oluşturur şekilde, kesin nitelikli bir kararla kamu görevinden 
çıkarılmış olup, bu ceza AİHM kararları dikkate alındığında (Matyjek v. Polond) ceza 
hukuku anlamında bir cezadır. Bu ilk cezaya rağmen, aynı suçlama ile başvurucu 
yargılanmış ve ağır hapis cezasına çarptırılmıştır. Aynı suçlama nedeniyle iki ayrı 
cezaya çarptırılarak non bis in idem ilkesi ihlal edilmiştir. 

 

8- AİHS’NİN 14 MADDESİNİN İHLALİ  
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43. Başvurucunun mahkûmiyetine dayanak yapılan aynı faaliyetler başka 
kişilerce işlenince herhangi bir cezalandırma veya yaptırıma dayanak yapılmazken 
ceza kanunları TCK m. 3’e aykırı olarak uygulanması (örneğin, başkalarının da aynı 
okullara gitmesi, geçmişte aynı gazete veya dergiye abone olması, okuması, Kimse 
Yok Mu? isimli derneğe Cumhurbaşkanı’nın da 2011 yılında bağış yapmış olması, 
Diyanet’in de 2014 sonrası Bank Asya’da hesap açıp para yatırması veya yatırtması, 
bazı diğer kişilerin de ByLock kullanması (Konyaspor eski başkanı gibi)) herhangi bir 
cezalandırma yoluna gidilmemesinin yol açtığı ayrımcılık nedeniyle AİHS md. 7, 8, 
10, 11 ve 14 birlikte ihlal edilmiştir. (AÇIKLAMA 18: Bu son şikâyeti durumunuza 
göre geliştirebilirsiniz.) 

 
9- AİHS MADDE 3 İHLALİ (işkence, kötü muamele yasağı, gözaltı ve 

cezaevi şartlarının insanlık dışı muamele oluşturması) 
 
(AÇIKLAMA 19: Bu veya benzeri hak ihlalleri için ayrı bir başvuru yapıp 
ayrıca o başvuruyu takip etmek daha doğru olacağı için AİHS md. 3 şikayetini 
bu başvuruda ileri sürmemeniz önerilmektedir.) 

 

 

V. DİĞER BİLGİLER 

A. Mazaret: Boş bırakabilirsiniz 
B. Tedbir: Boş bırakabilirsiniz 
C. Gizlilik: Arzu ederseniz isminizin aynen başvuru formunda yer almaması 

için gerekçeli olarak gizlilik talebinde bulunabilirsiniz. 
D. Adli Yardım: Tüm maaş ve gelirlerinizin kaybı nedeniyle adli yardım 

talebinde bulunabilirsiniz. 
 

VI. SONUÇ TALEPLERİ 

 
(AÇIKLAMA 20: Bu kısımda sizin taleplerinize ek olarak aşağıdaki 
taleplerde de bulunabilirsiniz.) 

 
1. İlk olarak adli yardım talebinin kabul edilmesini, 

2. Bu başvuru formunda ileri sürülen hak ihlallerinin tespit edilmesini, 

3. Bu ihlallerin giderilmesi için gerekli tedbirlerin alınıp ilgili kurumlara 
bildirilmesini, 

4. Manevi tazminat olarak 600 000 Türk Lirası tazminata hükmedilmesini, 

5. Maddi tazminat olarak, söz konusu hak ihlallerinin yol açtığı doğrudan zararların 
tespit edilerek giderilmesini veya bu açıdan kanun yollarının gösterilmesini, 

6. Adil yargılanma hakkı ihlallerinin giderilmesi için “kanunla önceden kurulmuş, 
bağımsız ve tarafsız bir yargı organı önünde yeniden yargılanma hakkının” 
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sunulmasını ve bu çerçevede gerekli tedbirlerin alınıp yetkili kurumlara 
bildirilmesini, 

7. Mahkeme masraflarının Hazine üzerine bırakılmasını talep ederim. 

 

 

VII. BEYAN VE İMZA 

(AÇIKLAMA 21: Bu kısımda yer verilen tarih, ad soyad ve imza 
kısımlarını doldurmayı unutmayınız.). 

 

 
 
 

EKLER 
 

…… EKLER KISMI (Başvuru formu, sayfa 1) …… 
AÇIKLAMA 22: Başvuru formunun ilk sayfasında bu başvuruda kullandığınız 
eklerin tarih ve isimlerini kısaca belirtiniz. Örneğin:  

 
1- … tarihli gözaltı tutanağı 
2- … tarihli tutuklama kararı 
3- … itirazın reddi kararı 
4- Başvurucu hakkında düzenlenen iddianamenin ilgili sayfaları (AÇIKLAMA 23: 
İddianamenin ilk sayfası, sanıkların isimlerinin yer aldığı sayfaları ile 
başvurucuya ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı sayfaların ve son sayfanın 
fotokopilerini ek olarak başvuruya ekleyiniz). 

5- … 
6- … 
7- … 
8- … 
9- … 
10- … 
11- … 
12- … 

 
 
… 
 
AÇIKLAMA 24: Bu başvuru formu ile birlikte yayınlanan eklere gelince, sizin 
kullandığınız son ekin  numarasından sonra gelmek üzere aşağıdaki ekleri de 
ekleyiniz: 
 
 

A. HSYK’nın 12 Şubat 2015 tarihli Türkiye genelinde tüm 2. Ağır ceza 
mahkemelerini özel yetkili mahkeme olarak belirlediği kararı. 
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B. 15 Ocak 2014 – 31 Mayıs 2019 tarihleri arasında HS(Y)K tarafından görev yerleri 
değiştirilen 24 500’den fazla hakim ve savcıya dair bilgi notu 

C. Ceza yargılamalarında görev yapan birinci, ikinci ve üçüncü derece mahkemelerin 
“kanunla önceden kurulmuş, bağımsızlık ve tarafsızlık” güvencelerinden yoksun 
oluşuna dair rapor 

D. Yargıtay Başkanlığı’nın basın açıklaması 
E. Mehmet Yılmaz’ın 5 Ekim 2016 tarihli açıklaması (ByLock’un 9.12.2016’dan çok 

önce, hiçbir mahkeme kararı olmadan ele geçirilip incelendiği, en önemli delil 
olduğuna kanaat getirildiği ve münhasıran Gülenistlerce kullanıldığının 
9.12.2016’dan çok önce saptandığına dair HSYK Başkanvekilinin açıklaması). 

F. 7 Haziran 2017 tarihli Sayın Cumhurbaşkanının açıklaması 
G. 13 Ağustos 2016 tarihli Mehmet Yılmaz’ın tweeti 
H. Kimlik fotokopisi 
I. Vekaletname (başvuru avukat aracılığı ile yapılacaksa) 


