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DOĞRUDAN YARGITAY’DA YARGILANANLARIN ADİL YARGILANMA 
HAKKI İHLALLERİ HUSUSUNDA ANAYASA MAHKEMESİ’NE 

YAPACAKLARI BİREYSEL BAŞVURUYA DAİR AÇIKLAMALAR 
(Adil Yargılanma Hakkı İhlalleri – AİHS m. 6) 

(Güncellenmiş versiyon – 22 Mart 2021) 
 

1. Ekte yayınlanan “YARGITAY’IN “KANUNLA ÖNCEDEN KURULMUŞ, 
BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ MAHKEME” NİTELİKLERİNDEN YOKSUN 
OLUŞUNA DAİR RAPOR” ve örnek başvuru metni, özellikle ilk derece 
mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 8, 9 veya 16. Ceza Daireleri önünde yargılanan yüksek 
yargı mensupları veya üst düzey bürokratlara (kaymakam, vali, diplomat vb.) etkin 
hukuki yardım sunma amacıyla hazırlanmıştır.  

2. Ekteki başvuru formu, mahkûmiyet kararı kesinleştikten sonra kullanılabilir. 
Daha önce “haksız tutukluluk” veya başka nedenlerle AYM ve/veya AİHM’ye yapılan 
başvurular, bu başvurunun yapılmasına engel değildir. 

3. Doğrudan Yargıtay ilgili Ceza Dairesi önünde yargılanan ve temyiz talepleri 
Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından incelenip karara bağlanan bireyler yukarıda 
ismi belirtilen ve ekte ve İnternette yayınlanan raporu (https://humanrights-
ev.com/wp-content/uploads/2019/08/Yargitay-Bagimsizlik-ve-Tarafsizlik-
Raporu.pdf) kullanarak, Anayasa Mahkemesine ve daha sonra AİHM’ye bireysel 
başvuruda bulunabilirler.  

4. Kanaatimizce raporda son derece sağlam argümanlar bulunmakta olup, 
aşağıdaki usule uygun olarak Anayasa Mahkemesi ve daha sonra AİHM’ye 
başvuranların “kanunla önceden kurulmuş, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme önünde 
yargılanma haklarının” ihlal edildiğinin AİHM tarafından karara bağlanma ihtimali 
son derece yüksek görünmektedir. Son yıllardaki AİHM içtihatları bu 
değerlendirmenin en önemli kanıtını oluşturmaktadır. Arzu edenlerin BM İnsan 
Hakları Komitesine başvurmaları da mümkündür; ancak CMK m. 311 § 1(f) hükmü 
dikkate alındığında, öncelikle AİHM’nin tercih edilmesi önerilmektedir. 

5. Yukarıda ismi belirtilen rapor sadece “kanunla önceden kurulmuş, bağımsız 
ve tarafsız mahkeme ilkesine” ilişkin olup, Anayasa Mahkemesi ve AİHM’ye 
yapacağınız başvurularda diğer hak ihlallerini (şikâyetleri) de ileri sürebilirsiniz. Diğer 
hak ihlalleri için bu metne ek olarak yayınlanan “Yargıtay’da Yargılananlar İçin 
Örnek AYM Başvuru Formu” isimli metinde belirtilen şikâyetlerden de 
yararlanabilirsiniz. 

6. AİHM’ye başvuru öncesi iç hukuku usule uygun olarak tüketmeniz, 
başvurunun reddedilmemesi açısından önemlidir. Bu açıdan Yargıtay ilgili ceza 
dairesinin kararından sonra süresi içinde hakkınızdaki kararı temyiz ediniz (Bilindiği 
üzere, temyiz mercii Yargıtay Ceza Genel Kuruludur.). Temyiz dilekçesine de 
yukarıda ismi belirtilen rapordaki argümanları ve özellikle “kanunla önceden 
kurulmuş mahkeme ilkesine” aykırı olarak, yetkisiz mahkemece yargılandığınız 
argümanını eklemenizde yarar bulunmaktadır. Yargıtay Ceza Genel Kurulunun ilk 
derece mahkemesi kararını onaması durumunda, bu kararın tebliğ tarihinden itibaren 
30 gün içinde (ekteki örnek başvuru formunu durumunuza uyarlayarak) Anayasa 
Mahkemesine başvuruda bulunup, rapora atıf yaparak, raporu da başvuru formuna 
ekleyiniz (EK 6). Ekteki 22 sayfalık raporda yer alan argümanları, özellikle her başlık 
altında belirtilenleri tek cümlede de olsa özünü başvuru formuna yazarak ve raporun 
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ilgili sayfalarına atıf yaparak “kanunla önceden kurulmuş, bağımsız ve tarafsız 
mahkeme önünde yargılanmadığınızı ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini 
(AİHS m. 6)” ileri sürebilirsiniz. Örneğin hak ihlallerinin bir kısmını şu şekilde 
özetleyebilirsiniz: “23 Temmuz 2016 tarihli Kanunla Yargıtay’ın tüm üyelerinin 
üyeliklerinin sonlandırılması, 25 Temmuz 2016 tarihinde Yargıtay’a 267 yeni üye 
seçimi ile yeni bir mahkeme oluşturulduğu için, Yargıtay 9. Ceza Dairesi 13 üyeden 
oluşup her defasında Daire Başkanı kalan 12 üye arasından 495 ayrı daire (mahkeme) 
kurabildiği için, 680 sayılı KHK ile başvurucuyu yargılayan mahkeme ve temyiz mercii 
sonradan bir KHK ile yeniden belirlendiği için ve 696 sayılı KHK ile Yargıtay’a 100 
yeni üye seçildiği için kanunla önceden kurulmuş mahkeme önünde yargılanma hakkı 
ihlal edilmiştir” (detay için bkz. Yargıtay’ın “Kanunla Önceden Kurulmuş, Bağımsız 
Ve Tarafsız Mahkeme” Niteliklerinden Yoksun Oluşuna Dair Rapor” §§ 3-26). Diğer 
şikayetleri de bu şekilde özetleyebilir, AYM ve AİHM başvuru formuna sığacak şekle 
getirebilirsiniz.  Bu metinle birlikte yayınlanan örnek başvuru formunda bu hususlar 
ayrıca belirtilmiştir. 

7. Diğer hak ihlallerini de (örneğin ByLock nedeniyle çekişmeli yargılama ve 
silahların eşitliği ilkeleri ile bağımsız mahkeme ilkesinin ve özel hayata saygı hakkının 
ihlal edildiğini de) başvuru formunda ileri sürebilirsiniz. 

8. Anayasa Mahkemesi başvurunuzu reddederse, ret kararının size tebliğinden 
itibaren 6 ay içinde (yakın zamanda 4 ay olma ihtimali var.) AİHM’ye başvuru yapıp, 
başvuru formunun 8 ve 9. sayfalarında “kanunla önceden kurulmuş, bağımsız ve 
tarafsız mahkeme önünde yargılanmadığınızı ve adil yargılanma hakkının ihlal 
edildiğini (AİHS m. 6)” ileri sürünüz. Bu konuda iki sayfa civarında özet halinde 
argümanlarınızı yazıp yukarıda ismi belirtilen rapora atıf yaparak bu raporu da 
başvuruya ekleyiniz. 

9. “Kanunla önceden kurulmuş, bağımsız ve tarafsız mahkeme önünde 
yargılanma hakkının (adil yargılanma hakkının) ihlaline karar verilmesi durumunda 
hakkınızdaki mahkûmiyet hükmünün hiçbir değeri kalmayacaktır. Yargılama iç 
hukukta yenilenmek zorunda kalacak ve savunmacı devlet bu niteliklere sahip bir 
mahkeme önünde yargılanmanızı sağlamak zorunda kalacaktır. 
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