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YARGITAY’DA YARGILANAN ÜST DÜZEY YARGI MENSUPLARI 
(eski AYM, Yargıtay, Danıştay ve HSK üyeleri, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek 
İdare Mahkemesi üyeleri (askeri yargıçlar kendi yasalarına atıf yapıp tabi 

oldukları yasalara uyarlayarak)) ve BÜROKRATLAR (VALİ, BÜYÜKELÇİ 
vb.) İÇİN 

ÖRNEK AYM BAŞVURUSU 
(Adil Yargılanma Hakkı İhlali) 

(Güncellenmiş 1. Versiyon - Yayın Tarihi: 22 Mart 2021) 
(Bu başvuru örneğinin ilk versiyonu Eylül 2019’da yayınlanmış olup, özellikle 

bazı AİHM kararları ve güncel gelişmeler nedeniyle güncellenmiştir.) 
 

Açıklamalar: Bu başvuru formu, Yargıtay Dairelerinden herhangi birinde ilk 
derece mahkemesi sıfatıyla yargılanıp mahkûm olanlar ve mahkûmiyet kararı 
Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından onananları ilgilendirmektedir. Daha 
spesifik olarak, 15 Temmuz 2016 sonrası gözaltına alınıp tutuklanan eski AYM, 
Yargıtay, Danıştay ve HSK üyeleri ile üst düzey bürokrat ve diplomatları 
ilgilendirmekte olup “adil yargılanma hakkı ihlallerine” özgüdür. Dolayısıyla, bu 
başvuru formunu kullanıp Anayasa Mahkemesine (AYM) başvuru yapabilmek 
için, mahkûmiyet kararının Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararı ile onanıp 
kesinleşmesi gerekir.  
 
Bu durumda olanlar, kesinleşen kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde 
aşağıdaki örnek metinden yararlanarak, AYM Internet sitesinden indirecekleri 
başvuru formunu doldurup Anayasa Mahkemesine başvuru yapabilirler. 
 
Daha önce başka ihlal gerekçeleri ile (örneğin haksız tutukluluk (AİHS m. 5) 
nedeniyle) AYM ve AİHM’ye başvuru yapmış olanlar da bu başvuruyu ayrıca 
yapmalıdırlar. 
 
Anayasa Mahkemesi başvuru formunu aşağıda belirtildiği gibi doldurup 
mahkemeye başvuru yapabilirsiniz. Eğer aşağıdaki metni başvurucunun durumuna 
uyarlamanıza rağmen, tek bir başvuru formu yeterli olmazsa, ikinci bir başvuru 
formu kullanabilirsiniz. Bu durumda, IV. C başlığı altındaki OLAY ve OLGULAR 
kısmını ikinci başvuru formuna aynen yeniden aktarınız. Şikayetler (hak ihlalleri) 
kısmından ise sadece ilk başvuru formuna aktaramadığınız şikayetleri ikinci 
başvuru formuna aktarıp iki ayrı başvuru yapabilirsiniz. Bu durumda iki ayrı harç 
ödemek zorunda kalabilirsiniz. Adli yardım talep etme hakkınız varsa, iki kez harç 
ödemek zorunda kalmazsınız. Eğer iki ayrı başvuru formu kullanmak 
istemiyorsanız, bazı şikayetlerde kısaltma yapabilir veya size göre önemli 
olmadığını düşündüğünüz şikayetleri kullanmayabilirsiniz. Ancak “kanunla 
önceden kurulmuş, bağımsız ve tarafsız mahkeme önünde yargılanma hakkı 
ihlalini” mutlaka ileri sürünüz; bu nedenle ileride AYM veya AİHM’den ihlal 
çıkarsa, mahkûmiyet kararının hiçbir geçerliliği kalmayacaktır. 
 



 2 

1- Öncelikle Anayasa Mahkemesi Internet sitesinden bilgisayarınıza indirerek ilk 
3 sayfasını doldurunuz. (“Başvuru Dizi Pusulası” başlığı altındaki kısmı en son 
doldurabilirsiniz.) 
 

2- İkinci olarak aşağıdaki olayları başvurucunun durumuna uyarlayarak AYM 
başvuru formunun 4. Sayfasından itibaren (IV. AÇIKLAMALAR) başvuru 
formuna ekleyiniz. 

 
Açıklama 1: Aşağıda “IV. AÇIKLAMALAR” “A” başlığı altında belirtilenleri 
başvurucunun durumuna uyarladıktan sonra, AYM başvuru formunun 4, 5, 6 … 
sayfalarına aktarınız. Aşağıdaki örnek metinden yararlanarak ve özellikle mavi 
renkli kısımları başvurucuya uyarlayarak, “Başvuruya Konu Olaylar” kısmını 
hazırlayınız. Daha sonra başvuru formunun 4, 5, 6 … sayfalarına aktarınız. 
 

 
AYM BAŞVURU FORMU 

… 
IV. AÇIKLAMALAR 
 

A. Başvuruya Konu Olaylar ve Başvuru Yollarının Tüketilmesine İlişkin 
Aşamaların Tarih Sırasına Göre Açıklanması 
 
OLAY VE OLGULAR 

1. Başvurucu A.B. …/…/… tarihinde Manisa ili Salihli ilçesinde doğmuştur. 
Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra, bir süre adli / idari yargıda hakimlik / 
savcılık yaptıktan sonra …/…/… tarihinde Anayasa Mahkemesi / Yargıtay / Danıştay 
/ HSK üyeliğine seçilmiştir. 15 Temmuz 2016 sonrası AYM / Yargıtay / Danıştay / 
HSYK Kanununda öngörülen güvencelerin hiçbirine saygı gösterilmeden, suçüstü hali 
olmamasına (bkz. AİHM, Alparslan Altan v. Turkey) rağmen, iç hukuka aykırı olarak, 
yetkisiz savcılıkça …/…/…  tarihinde gözaltına alınmıştır (EK 1).  

2. …/…/… tarihinde yetkisiz bir hakimlikçe verilen arama ve el koyma kararları 
uyarınca evinde, işyerinde ve aracında arama yapılıp (EK 2) yine yetkisiz ve görevsiz 
bir hakimlikçe de …/…/… tarihinde tutuklanmıştır (EK 3). …/…/… tarihinde yaptığı 
itiraz (EK 4) …/…/… tarihinde reddedilmiş (EK 5) ve tutuklu olarak yargılanmıştır. 

3. …/…/… tarihinde hakkında iddianame düzenlenmiş olup, …/…/… tarihinde 
ilk kez mahkeme huzuruna çıkarılmış ve Yargıtay 9. Ceza Dairesi önünde 
yargılanmaya başlanmıştır. EK 6’da detaylı olarak açıklandığı gibi, başvurucu 
“kanunla önceden kurulmuş, bağımsız ve tarafsız mahkeme niteliklerinden yoksun bir 
mahkemece yargılanıp mahkûm edilmiştir. Temyiz talebi de bir mahkemenin olmazsa 
olmaz niteliklerinden olan “kanunla önceden kurulmuş, bağımsız ve tarafsız 
mahkeme” niteliklerinden yoksun Yargıtay Ceza Genel Kurulunca reddedilmiştir 
(detaylı bilgi için bkz. EK 6). 

4. …/…/… tarihli ilk duruşmada … olaylar yaşanmıştır. (Açıklama: 
Duruşmada yaşananları, başkan ve üyelerin tavırlarını, tarafsızlığın kaybı açısından, 
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bu kısımda detaylı belirtebilirsiniz.) İlk duruşmada Daire … isimli üyelerden 
oluşmuştur (EK 7). 

5. …/…/… tarihli ikinci duruşmada … olaylar yaşanmıştır. (Açıklama: 
Duruşmada yaşananları, başkan ve üyelerin tavırlarını, tarafsızlığın kaybı açısından, 
bu kısımda detaylı belirtebilirsiniz.) İkinci duruşmada Daire … isimli üyelerden 
oluşmuştur (EK 8). Başvurucunun dinlenmesini istediği 8 tanıktan sadece 3’ünün 
dinlenmesine mahkemece izin verilirken, iddia makamının gösterdiği 15 tanığın 
tamamının dinlenmesine hükmetmiştir. Başvurucunun tanık dinletme talepleri 
gerekçesiz şekilde reddedilmiştir. Oysa söz konusu tanıklar bizzat olayın 
aydınlatılması açısından birinci derecede bilgi sahibi tanıklardır. 

6. …/…/… tarihli üçüncü duruşmada … olaylar yaşanmıştır. (Açıklama: 
Duruşmada yaşananları, başkan ve üyelerin tavırlarını, tarafsızlığın kaybı açısından, 
bu kısımda detaylı belirtebilirsiniz.) Üçüncü duruşmada Daire … isimli üyelerden 
oluşmuştur (EK 9). 

7. …/…/… tarihli dördüncü duruşmada … olaylar yaşanmıştır. (Açıklama: 
Duruşmada yaşananları, başkan ve üyelerin tavırlarını, tarafsızlığın kaybı açısından, 
bu kısımda detaylı belirtebilirsiniz.) Dördüncü duruşmada Daire … isimli üyelerden 
oluşmuştur. Duruşma sonunda 9. Ceza Dairesi başvurucunun 10 yıl 6 ay ağır hapis 
cezası ile cezalandırılmasına hükmetmiştir. 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 Temmuz 2016 öncesi Gülenist olduğu iddia olunan 
kişilerle iletişim kaydının (HTS kaydı) bulunması.” (EK 10). (Açıklama: Mavi renkte 
belirtilenlerden durumunuza uyanları başvuru formunda belirtebilir, yukarıdaki 
kısımda sizi ilgilendirmeyenleri silebilirsiniz). 

8. Başvurucu mahkûmiyet kararına karşı … tarihli dilekçe ile temyiz yoluna 
başvurmuştur. Temyiz dilekçesinde, yargılamada yaşanan insan hakları ihlalleri başta 
olmak üzere birçok hukuka aykırılık açıkça ileri sürülmüştür. (Açıklama: mümkünse, 
başlıklar halinde de olsa bu kısımda temyiz dilekçesinde kullanılan argümanları tek 
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tek belirtiniz. Örneğin, ByLock kullanma açısından bu delilin tamamen yasa dışı ele 
geçirilip incelendiği için illegal delillerin AY m. 38/6 uyarınca kesinlikle 
kullanılamayacağı, istihbari bilgi olduğu için MİT Kanunu m. 6 uyarınca 
kullanılamayacağı, bu açıdan çekişmeli yargılama, silahların eşitliği ve bağımsız 
mahkeme ilkelerinin ihlal edildiği açıkça belirtilmiştir. … gibi. Şu belirtilenlerden 
durumunuza uyanları başvuru formunda belirtebilir, sizi ilgilendirmeyenleri 
silebilirsiniz): Başvurucu temyiz dilekçesinde, delillerin baştan sona yeniden 
değerlendirileceği ve tamamen yeniden duruşmalı bir yargılama yapılarak karar 
verilmesini talep ederek özellikle şu hukuka aykırılıkları dilekçede belirtmiştir: 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 gibi) ifade 
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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 (EK 11). (Açıklama: Temyiz dilekçesinde kullandığınız ve 
yukarıda belirtilenler arasından sizi ilgilendirenleri yukarıdaki paragraftan seçerek 
başlıklar halinde başvuru formuna aktaracağınız metinde belirtiniz; ilgili olmayanları 
siliniz).  

9. …/…/… tarihinde Yargıtay Ceza Genel Kurulu duruşma yapmadan, dosya 
üzerinden yaptığı inceleme sonucu 9. Ceza Dairesi kararının onanmasına karar 
vermiştir. (EK 12) Bu karar başvurucuya …/…/… tarihinde tebliğ edilmiş (EK 13) ve 
30 günlük süresi içinde işbu başvuru Anayasa Mahkemesine sunulmuştur. 

10. Başvurucu 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişiminden hemen sonra, 16 
Temmuz 2016 tarihinde gözaltına alınıp, 20 Temmuz 2016 tarihinde de tutuklanmıştır. 
Böylece, 20 Temmuz 2016 tarihinden önce, soruşturma organlarınca atılı suçla resmen 
suçlanmıştır. 

Açıklama: (Aşağıda yazılanlarda “B” başlığına kadar herhangi bir değişikliğe 
ihtiyaç bulunmamaktadır; aynen kullanabilirsiniz) 
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11. Anayasanın 142. maddesine göre de “Mahkemelerin kuruluşu, görev ve 
yetkileri, işleyişi ve yargılama usulleri KANUNLA düzenlenir”, KHK ile 
düzenlenemez. 

12. 680 sayılı KHK ile Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay üyeleri ile 
HSYK üyelerinin yargılanacakları mahkemeler değiştirilmiştir (680 s. KHK m. 1-7, 8, 
14 ve 15).  Bu durum birçok üst düzey bürokrat ve diplomat açısından da yaşanmıştır. 
Bu değişiklikler sonrası birçok üst düzey yargıç ve bürokratın yargılanacağı mahkeme, 
suçlama tarihinden sonra KHK ile değiştirilerek, Yargıtay ilgili ceza dairesi olarak 
öngörülmüştür. 6 Ocak 2017 tarihinde Resmî Gazetede yayınlanan 680 sayılı KHK 30 
günlük süre içerisinde (TBMM İçtüzüğü m. 128) TBMM tarafından onanmamış, tam 
bir yıl iki ay iki gün sonra 8 Mart 2018 tarihinde Resmî Gazetede yayınlanan 7072 
sayılı Kanun ile onanmıştır. Bu değişiklik tek başına, ilk derece mahkemesi sıfatıyla 
Yargıtay ilgili daireleri önünde yargılanan kişiler açısından kanunla önceden kurulmuş 
mahkeme ilkesini ihlal eder (AY m. 37; AİHS m. 6 § 1). 

13. Yargıtay üyelerinin hangi dairede çalışacağına karar veren Yargıtay Birinci 
Başkanlık Kurulu’nun üyelerinin görev süreleri de 2010 Anayasa değişikliğinden bu 
yana defalarca kanunla sonlandırılmıştır. Son olarak 696 sayılı KHK uyarınca aynı 
kurulun üyelerinin görevleri sonlandırılmış ve Yargıtay’a ihdas edilen 100 yeni üye 
atandıktan sonra Yargıtay Genel Kurulunda, 12 asıl ve 8 yedek üyeden oluşacak 
Birinci Başkanlık Kurulu için 19 Temmuz 2018 tarihinde seçim yapılmış ve Birinci 
Başkanlık Kurulu üyeleri yeniden belirlenmiştir. Birinci Başkanlık Kurulu, Yargıtay 
üyeleri açısından HSK’nın sahip olduğu atama ve yer değiştirme yetkilerine sahiptir; 
eş ifade ile bu kurul hangi üyenin hangi dairede çalışacağına karar verir. Birinci 
Başkanlık Kurulu bağımsız değilse, Yargıtay üyelerinin de bağımsız olması mümkün 
değildir. Bu kurulun üyelerinin görev süresi 2010 sonrası en az 5 kez kanun veya KHK 
ile sonlandırıldığı için bağımsızlığını kaybetmiştir (detay için bkz. EK 6, §§ 39-41). 
Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu 19 Temmuz 2018 tarihinde 100 yeni üyenin görev 
yerlerini belirlemiş, 9. Ceza Dairesine altı yeni üye atamıştır. 20 Temmuz 2018 
tarihinden itibaren Yargıtay 9. Ceza Dairesi toplam 13 üyeden oluşmakta olup, 9. Ceza 
Dairesi Başkanı diğer 12 üye arasından toplam 495 farklı daire oluşturabilme 
yetkisine sahiptir. 13 üyeli 9. Ceza Dairesinde, Başkan sabit kalmak kaydı ile diğer 
12 üye arasından her defasında farklı dört üye seçip beş kişilik kaç karar organı (daire) 
oluşturulabileceği 12’nin 4’lü kombinasyonu hesabı ile hesaplanır (bkz. EK 6, § 23). 
AİHM’ye göre, bir mahkemenin üyelerinin kimler olacağı bir yargıcın (daire başkanı) 
veya bir yargı organının takdirine bırakılamaz; aksi durum kanunla önceden kurulmuş 
mahkeme ilkesini ihlal eder (Coeme and others v. Belgium). Somut olayda 
başvurucuyu yargılayan 9. Ceza Dairesi Başkanı, sahip olduğu 12 üye arasından her 
defasında istediği dört üyeyi seçerek toplam 495 “mahkeme” kurma yetkisine sahiptir; 
bu durum kanunla önceden kurulmuş mahkeme ilkesini ihlal eder. 

14. 24 Aralık 2017 tarih ve 696 sayılı KHK ile Yargıtay ve Danıştay’ın üye sayısı 
yeniden artırılmış1 ve 696 sayılı KHK’nın yayını tarihinden itibaren 6 ay içinde 

                                                             
1 Yargıtay ve Danıştay’ın üye sayısı ancak “kanun” ile değiştirilebilir (AY m. 142); bir KHK ile bu iki 
mahkemenin üye yapısının değiştirilmesi başlı başına “kanunla önceden kurulmuş mahkeme önünde 
yargılanma hakkına” aykırılık oluşturur. 
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Danıştay’a 16, Yargıtay’a ise 100 yeni üye seçileceği kararlaştırılmıştır. Kanunla 
kurulmuş mahkeme ilkesinin gereği olarak, 6 ay içerisinde bahse konu üyelerin 
atanması zorunludur. Oysa söz konusu atamalar, 696 sayılı KHK’nın yayınlandığı 24 
Aralık 2017 tarihinin üzerinden 6 ay 21 gün geçtikten sonra, 16 Temmuz 2018 
tarihinde yapılmıştır. Böylece KHK’da öngörülen süre geçtikten sonra söz konusu 
üyeler Yargıtay ve Danıştay’a atanmıştır. AİHM, Oleksandr Volkov v. Ukraine 
kararında, Ukrayna Danıştay’ı ile ilgili olarak şu kararı vermiştir: “Ukrayna Hukukuna 
göre, başvurucunun davasını karara bağlayan Danıştay Dairesinin oluşumu (üyeler), 
olay tarihinde Danıştay Başkanı tarafından belirlenmekteydi. Danıştay Başkanı olan 
hâkim 5 yıl için bu göreve seçilmekteydi ve olay tarihinde söz konusu başkanın 5 yıllık 
görev süresi dolmuştu. Buna rağmen, bahse konu hâkim (Danıştay Başkanı) bu görevi 
icra etmeye devam etmekteydi.” AİHM, kanundaki görev süresi dolmuş bir Danıştay 
Başkanı tarafından başvurucunun davasını karara bağlayan Daire hakimlerinin 
belirlenmesini, kanunla önceden kurulmuş mahkeme önünde yargılanma hakkının 
(right to be tried by a tribunal previously established by law) ihlali olarak görmüştür. 
Somut olayda da 30 günlük süre içerisinde TBMM tarafından onaylanmamış bir KHK 
ile de olsa, yüksek mahkemelere yeni üye atanmasını öngören hükümdeki 6 aylık süre 
geçtikten sonra (yasal hiçbir dayanağı kalmadan), Yargıtay’a üye atandığı için ve yeni 
100 üye atanmasından sonra Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu üyeleri yeniden 
belirlendiği ve bu üyelerden altısı 9. Ceza Dairesine atandığı için, Yargıtay (özellikle 
de 9 ve 16. Ceza Daireleri) kanunla önceden kurulmuş mahkeme ilkesine aykırı olarak 
oluşmuştur. 

15. Başvurucu 20 Temmuz 2016 tarihinden önce atılı suçla resmen suçlandıktan 
hemen sonra, 23 Temmuz 2016 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan kanunla 
Yargıtay’ın (ve bu arada başvurucuyu yargılayan Dairenin ve Yargıtay Ceza Genel 
Kurulunun) tüm üyelerinin üyelikleri sonlandırılmıştır. Böylece, Türkiye’de Yargıtay 
ve Danıştay’ın varlığı iki gün boyunca ortadan kalkmış ve 25 Temmuz 2016 tarihinde 
de (iktidar yanlısı, ülkücü ve neo-nasyonalist sosyalist kontenjanlardan oldukları 
gazetelerde açıklanan) hakimler arasından Yargıtay’a 267 yeni üye ataması yapılarak 
yeni Yargıtay ve (75 üye de Danıştay’a atanarak) yeni Danıştay oluşturulmuş, yeni 
mahkeme kurulmuştur. Görev süreleri dolmadan (65 emeklilik yaşına erişmeden) tüm 
üyelerin üyelikleri kanun ile sonlandırılarak Yargıtay’ın bağımsızlığı (AİHM, 
Campbell and Fell v. The United Kingdom, § 80; Lauko v. Slovakia, § 63) ve kanunla 
önceden kurulmuş mahkeme niteliği ortadan kaldırılmıştır (bu hususta detaylı bilgi 
için bkz. EK 6, §§ 7-8, 27, 31-35).  

16. 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimi sonrası 140 Yargıtay üyesinin 
Yargıtay Kanununa açıkça aykırı olarak, yargısal güvencelere riayet edilmeden 
gözaltına alınıp tutuklanması (bkz. AİHM, Alparslan Altan v. Turkey, 16 Nisan 2019) 
ve daha sonra da 667 s. KHK m. 3 uyarınca, sonradan çıkarılan bir ceza maddesine 
dayalı olarak, sonradan suç üretilerek, bu suça dayalı olarak, hiçbir savunmaları 
alınmadan meslekten ihraç edilmeleri ile de Yargıtay bağımsızlığını kaybetmiştir. 
“Hâkimler, sadece çok ciddi gerekçe ve somut bulgulara dayalı kusurlu veya suç 
oluşturan davranışları ya da yetersizlikleri nedeniyle ve adil bir yargılama sonucu 
açığa alınabilir veya meslekten ihraç edilebilir.” (Judges can be suspended or 
removed only on serious grounds of misconduct or incompetence after fair 
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proceedings, @UNHumanRights – 27/7/16 – 09.00). 667 sayılı KHK m. 3 maddesinin 
yürürlük süresi 25 Temmuz 2018 tarihli kanunla 3 yıl daha uzatılmıştır; bu hüküm 
Anayasada güvence altına alınmış olan hakimlik teminatını (m. 139) askıya almış olup, 
yürürlükte kaldığı sürece hiçbir hâkimin bağımsız olduğundan söz edilemez (detaylı 
bilgi için bkz. EK 6, §§ 28-30). 

17. 696 s. KHK ile Yargıtay’ın üye sayısı Anayasanın 142. Maddesine aykırı 
olarak KHK ile artırılmış ve KHK’da belirtilen 6 aylık süre geçtikten sonra “FETÖ ile 
mücadele eden” hâkim ve savcılar arasından Yargıtay’a 100 yeni üye atanmış, bu 100 
üyeden altısı başvurucuyu yargılayan 9. Ceza Dairesine atanmıştır; duruşmalara 
başkan veya üye olarak katılan yargıçlardan birçoğu da bu üyeler arasında olup bu 
nedenle başvurucuyu yargılayan üyeler tarafsızlık görüntüsü de vermemektedirler 
(detay için bkz. EK 6, §§ 36-38); bu durum üyelerin duruşmalarda sordukları 
sorulardan açıkça anlaşılmaktadır. (Açıklama: Yaşadığınız somut olayları bu kısma 
ekleyebilirsiniz). 

18. NASA’da bilim insanı olarak çalışan Türk ve ABD vatandaşı Serkan Gölge, 
23 Temmuz 2016 tarihinde havaalanına gitmek için ailesinin yaşadığı Hatay’daki 
evden çıkarken, sabah saatlerinde gözaltına alınmış ve tutuklanmıştır. Serkan Gölge 
ilk derece mahkemesince terör örgütü üyeliği suçlaması ile 7 yıl 6 ay ağır hapis 
cezasına mahkûm edilmiş ancak ikinci derece mahkemesi bu cezayı 5 yıla indirmiştir. 
Dosya Yargıtay’da derdest ve Serkan Gölge tutuklu olarak cezaevinde bulunmakta 
iken 29 Mayıs 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD 
Başkanı Donald Trump arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Serkan Gölge 
veya avukatının herhangi bir tahliye talebi dahi yokken, bu telefon görüşmesinden 
hemen sonra Serkan Gölge aynı gün serbest bırakılmıştır. 30 Mayıs 2019 tarihinde 
ABD Başkanı bu hususta şu açıklamayı yapmıştır: “Türkiye’den geri istediğimiz bir 
tutuklunun az önce cezaevinden çıkarılıp ev hapsine gönderildiğini öğrendim. ... 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yardımı için teşekkür etmek istiyorum. Bu hususu 
görüşmüştük; bu harika oldu. ...” Bu olay, tüm Yargıtay daireleri ve mahkemelerin 
yürütme erkinden bağımsız olmadığının ve yürütme erkinin talimatlarını harfiyen 
yerine getirdiklerinin açık kanıtlarından biridir (detay için bkz. EK 6, §§ 46-47). 

19. Başvurucuyu ikinci derece mahkemesi sıfatıyla yargılayan Yargıtay Ceza 
Genel Kurulu da kanunla önceden kurulmuş ve bağımsız mahkeme niteliklerinden 
yoksundur. 696 sayılı KHK’nın 45. Maddesine göre, “Hukuk Genel Kurulu ve Ceza 
Genel Kurulunun içtihadı birleştirme toplantılarına ilişkin hükümler saklı kalmak 
kaydıyla, 31/12/2022 tarihine kadar bu kurulların oluşumu ve çalışma usulü hakkında 
aşağıdaki hükümler uygulanır. a) Hukuk Genel Kurulu ve Ceza Genel Kurulu, her 
hukuk ve ceza dairesinden en az bir üye olmak kaydıyla Birinci Başkanlık Kurulu 
tarafından görevlendirilen yirmişer üyeden oluşur. Bu kurullara, Birinci Başkan veya 
ilgili başkanvekili, bunların bulunmaması halinde kurulların en kıdemli üyesi 
başkanlık eder.” 696 sayılı KHK m. 45 ile Yargıtay Ceza Genel Kurulunun kanunla 
önceden kurulmuş mahkeme niteliği ortadan kaldırıldığı gibi, bir KHK ile mevcut 
üyelerin görev süreleri dolmadan görevlerine son verildiği için bağımsız mahkeme 
niteliği de yok edilmiştir. Ceza Genel Kurulu da “kanunla önceden kurulmuş, 
(özellikle EK 6’da açıklanan nedenlerle) bağımsız ve tarafsızlık” niteliklerinden 
yoksun olduğu için, ilk derece mahkemesi sıfatı ile yargılama yapan Yargıtay ilgili 
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dairelerinin bu hususlardaki eksikliklerini gideremez; zira Ceza Genel Kurulu da aynı 
niteliklerden yoksundur (detaylı bilgi için bkz. EK 6, §§ 20-21). 

20. Tüm bu ve EK 6’da detaylı olarak belirtilen tüm gerekçelerle (ayrıca bkz. EK 
6, §§ 42-45, 48-65), başvurucuyu yargılayan 9. Ceza Dairesi ve temyiz talebini 
inceleyen Yargıtay Ceza Genel Kurulu “kanunla önceden kurulmuş, bağımsız ve 
tarafsız mahkeme” niteliklerinden yoksundur. Başvurucu EK 6’da belirtilen tüm 
somut olguların dikkate alınmasını talep eder. 

…. 

B. Başvuru yollarının tüketildiği veya başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin 
öğrenildiği tarih 

 
1. Başvuruya Konu Nihai Kararı Veren Mahkeme 

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 
 

2. Kararın Tarih ve Sayısı 
 
…/…/2021 tarih ve 2021/…… sayılı Yargıtay CGK kararı 
 

3. Tebliğ veya Öğrenme Tarihi 
 
…/…/2021 
 
(Açıklama: Başvurucunun şikayetlerini (hak ihlallerini) aşağıda belirtilen C 
Başlığı altındaki metinden yararlanarak hazırlayabilir ve AYM başvuru 
formunun C başlığı altında yer alan sayfalara aktarabilirsiniz. Aşağıda birçok 
örnek şikayet yer almakta olup, bu şikayetlerden başvurucunun durumuna 
uymayanları metinden çıkarmanız gerekecektir; örneğin, başvurucuya ByLock 
suçlaması yapılmamışsa, ByLock başlığı altında belirtilenleri metinden 
çıkarınız. Aşağıdaki metinde yer verilen başlıkları, örneğin AİHS madde 6 
ihlalleri” gibi, başvuru formunda sayfanın size göre sol tarafında yer alan dar 
alana, başlık altındaki açıklamaları da geniş alana aktarınız.) 
 

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

 
1- AİHS MADDE 6 İHLALLERİ  

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

mahkeme ilkesinin ihlali) 
 

1. 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 
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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.” 15 Temmuz 2016 sonrası yaşananlar ve bazı HSYK üyelerinin 
benzer açıklamaları bir bütün olarak dikkate alındığında, Türk Yargısı “Gülenistler” 
ile “mücadele” etmektedir. Yürütme ve MGK adına toplumun bir kesimi ile “mücadele 
eden” bir yargının bağımsız olması mümkün olmadığı gibi, tarafsız olması veya en 
azından tarafsızlık görüntüsü vermesi mümkün değildir. 

2. Yukarıda “olaylar” kısmında ve EK 6’da detaylı olarak açıklanan 
gerekçelerden dolayı, başvurucuyu ilk derece mahkemesi sıfatıyla yargılayan 9. Ceza 
Dairesi ile ikinci derece mahkemesi sıfatıyla temyiz talebini inceleyen Yargıtay Ceza 
Genel Kurulu, “kanunla önceden kurulmuş, bağımsız ve tarafsız mahkeme” 
niteliklerinden yoksun olup, bu nedenle adil yargılanma hakkı ihlal edilmiştir. 

b) AİHS madde 6 § 1 (Gerekçeli karar hakkının ihlali) 
3. Başvurucunun duruşmalarda ve temyiz dilekçesinde açıkça ileri sürdüğü ve 

özellikle adil yargılanma ve insan hakları ihlallerine dair argümanları, yargılamanın 
sonucunu esastan etkileyecek nitelikte olmalarına rağmen, hiçbir şekilde 
incelenmeden mahkûmiyet kararı verilip, temyiz talebi reddedilmiş ve gerekçeli karar 
hakkı ihlal edilmiştir. (Açıklama: bu bölümde somut olarak, başlıklar halinde, 
duruşmalarda ve temyiz dilekçesinde ileri sürdüğünüz ve karar gerekçesinde ve 
Yargıtay CGK onama kararında incelenmemiş argümanları tek tek başlıklar halinde 
belirtmenizde yarar vardır.) 

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

bağımsızlık ilkelerinin ihlali) (Açıklama 12: Bu şikâyet, sadece 
ByLock suçlaması yapılanlar tarafından kullanılabilir) 
 

4. ByLock verilerinin yer aldığı hard disk ve flaş bellek (ana delil) Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığında saklanmakta olup, CMK m. 134 emretmesine rağmen, 
ByLock kullandığı için mahkûm edilen başvurucu dahil 100 000 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. Bu iki ilke bir yargılamanın olmazsa olmaz nitelikleri arasında olup, bu 
ilkelere saygı göstermeden yapılan yargılamaya AİHS anlamında “yargılama” dahi 
denmez. (Açıklama: Bu hususta detaylı bilgi için İnternette yayınlanmış olan 
ByLock’a dair metinlere bakabilirsiniz. Ancak AİHM bu şikâyeti zaten Hükümete 
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detaylı sorularla bildirdi ve Hükümetten savunma istedi. Bu nedenle, yukarıdaki 
şekilde kısa bir gerekçe yeterlidir.) 

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

alınması) 
 
(Açıklama 13: 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. Başvuru formunda yer kalmazsa aşağıdaki 
4. Paragrafı metinden çıkarabilirsiniz; aksi durumda kullanınız.) 
 

5. ByLock verileri hiçbir mahkeme kararı olmadan, MİT Kanunu m. 6 § 2 ile 
CMK m. 135 ve 134’e tamamen aykırı olarak elde edilmiş, incelenmiş ve merkezi veri 
tabanı oluşturulup kullanılmıştır. Tüm bunlar yapıldıktan sonra 9 Aralık 2016 tarihinde 
Ankara 4. Sulh ceza hakimliğinden karar alınmış olup, bu nedenle ByLock verileri 
tamamen yasa dışı delil niteliğindedir. Ayrıca internet trafik verileri sadece 1 yıl 
saklanabilir ve 1 yıl sonra yok edilmeleri gerekir. Buna aykırı hareket TCK anlamında 
suç olup, BTK’nın gönderdiği tutanaklardaki veriler 1 yıllık süreden çok öncesine 
ilişkindir. Örneğin, başvurucunun 2015 yılı Mart ayına kadar ByLock kullandığı 
BTK’ca bildirilmiş olup, bu raporun tarihi 10 Mart 2018’dir; kısaca geriye dönük 3 
yıllık veriler, ceza kanunu anlamında suç oluşturmasına rağmen, saklanmış ve 
mahkemeye gönderilmiştir. Konusu suç olan verilerin yasa dışı delil niteliğinde 
olduğunu herkes bilmektedir. Yasal süre geçtikten sonra saklanmış ve başvurucunun 
özel hayata saygı hakkını da ihlal etmiş olan BTK raporu da Anayasanın 38 § 6 hükmü 
uyarınca hiçbir yargılamada kullanılamaz.  Somut olayda da mahkûmiyete esas alınan 
tek veya ana belirleyici delil yasa dışı delil olduğu için adil yargılanma hakkı ihlal 
edilmiştir. 

6. 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, 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. 

7. Ağır cezalık suçüstü hali olmamasına rağmen, başvurucu hakkında ilgili 
kurulun izni olmadan soruşturma işlemleri yapılıp, evinde, işyerinde ve aracında arama 
yapıldığı ve bu çerçevede özellikle dijital veriler (örnekleri çıkarılıp başvurucuya 
verilmeden) yasa dışı şekilde elde edildiği için bu deliller yasa dışı olup, hiçbir 
yargılamada kullanılamaz. Yargılamada kullanılan neredeyse tüm deliller yasa dışı 
olduğu için adil yargılanma hakkı ihlal edilmiştir.  

8. 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. Bazı tanıklar etkin pişmanlıktan yararlanmak 
(kendisini ağır hapis tehdidinden kurtarmak) için başvurucuyu suçlayıcı beyanda 
bulunmaya hem soruşturma hem de kovuşturma aşamasında zorlanmıştır. Bu durumda 
başvurucu ile tanık arasında çıkar uyuşmazlığı doğmuş olup, bu tür bir tanıklık adil 
yargılanma hakkının gereklerine ve CMK m. 148’e aykırıdır. 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. (Açıklama: 
somut olayları bu kısma aktarabilirsiniz). 

9. 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) 

 
(Açıklama 14: Arzu ederseniz aşağıdaki şikayeti de kullanabilirsiniz.) 

10. Sayın Cumhurbaşkanı 7 Haziran 2017 tarihinde yaptığı şu açıklama ile diğer 
binlerce kişi gibi başvurucuyu da dava derdest iken, 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.  

Açıklama 15: Aşağıdaki iki şikâyet sadece Yargıtay ve Danıştay üyelerini 
ilgilendirmektedir; bürokratları ilgilendirmemektedir: 

11. 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 – MY; bu ek, bu metinle birlikte yayınlanmış olup, 
bu eke hazırladığınız metinde yukarıdaki son ekten sonra gelecek numara 
veriniz.). 
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12. HSYK 1. Daire Başkanı Halil Koç’un yaptığı “FETÖ/PDY üyesi hâkim ve 
savcıları temizledik”2 şeklindeki açıklaması, başvurucuyu doğrudan ilgilendirdiği için 
masumiyet karinesi ihlal edilmiştir. 

f) AİHS madde 6 § 3(c) (Avukata karşılıksız ve etkin erişim hakkı) 
 
(Açıklama 16: 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. Kendi avukatınızla görüşmenize izin verildiyse bu durumda da 
aşağıdaki şikayetlerde uyarlama yapınız.) 
 

13.  Başvurucunun avukata erişim hakkı şu gerekçelerle ihlal edilmiştir. a-) 
Gözaltında kendi seçtiği avukatıyla görüştürülmemiş, zorla Baro avukatıyla 
görüştürülmüştür. b-) Gözaltının ilk anından itibaren avukatla görüşme hakkına 
sahipken (Dayanan v. Turkey), ilk kez gözaltına alındığının üçüncü günü baro 
tarafından atanan bir avukatla polis eşliğinde ve kayıt yapılarak görüştürülmüştür. c-) 
Tutukluluk süresince cezaevinde avukatla yaptığı görüşmeler bir gardiyan eşliğinde ve 
teknik araçlarla kaydedilerek yapılmıştır; belge alış verişi de cezaevi idaresinin izniyle 
mümkün olabilmiştir. Avukatına vermek için hazırladığı yazılara cezaevi idaresince el 
konulmuş, uzunca bir süre kontrol amacıyla idarece tutulmuş, süresinde kendisine iade 
edilmediği için avukata zamanında ulaştıramamış ve avukat ile müvekkili arasındaki 
gizlilik de ihlal edilmiştir. d-) Baro tarafından atanan avukat karşılıksız olarak bu 
hizmeti sunması gerekirken, başvurucuya … Lira avukatlık ücreti ödetilmiş olup tüm 
bu nedenlerle AİHS m. 6 § 3(c) ihlal edilmiştir. 

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

dinlenilmemesi, sorguya çekememe ve lehe tanıkların duruşmaya 
çağrılmaması) 
 
(Açıklama 17: Aşağıdaki ihlallerden başvurucuyu ilgilendireni de 
başvurucunun durumuna uyarladıktan sonra somutlaştırarak başvuru 
formuna aktarınız.) 
  

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

                                                             
2 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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15. 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 AİHS m. 6 § 3(d) ihlal edilmiştir. 

 

h) AİHS madde 6 § 1 ihlali (Birbiriyle çelişen kararlar ve üye 
değişikliği) 
 
(Açıklama 18: Arzu ederseniz aşağıdaki şikayetlerden durumunuza 
uygun olanı da kullanabilirsiniz.) 

16. ByLock verileri istihbari veri niteliğinde olduğu gibi tamamen yasa dışı 
şekilde ele geçirildiğinde de en küçük kuşku yoktur. Yargıtay CGK geçmişteki 
kararlarında istihbari verilerin hükme esas alınamayacağını ve Ergenekon kararında 
16. CD en küçük yasa dışılığın, delili yasa dışı yapacağına hükmetmesine rağmen, 
ByLock konusunda veya diğer deliller hususunda ikna edici hiçbir gerekçe 
göstermeden, yerleşik içtihatlarıyla çelişen kararlar verdiği için adil yargılanma hakkı 
ihlal edilmiştir. 

17. Yargıtay 16. CD birçok kararında 17-25 Aralık 2013 tarihini miat 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.  

18. Ayrıca 9. Ceza Dairesinin üyeleri her duruşmada değiştirilmiş olup (bkz. 
Olaylar), yeni üyelerin katılımından önce yapılan ve yargılamanın esasına dair işlemler 
(ifade almalar ve savunmalar) yeni üyelerin katıldığı duruşmalarda tekrarlanmadan 
(kararı veren üyelerin her birinin tüm duruşmalara baştan sona katılmadan ve 
başvurucunun savunmasının tamamını bizzat dinlemeden) verilen karar nedeniyle de 
adil yargılanma hakkı ihlal edilmiştir (bkz. Svanidze v. Georgia, No. 37809/08, 
25/7/2019). 

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

 
(Açıklama 19: Aşağıdaki üç paragrafta yer verilen şikayetlerden 
özellikle birincisini mutlaka AİHM başvuru formuna aktarınız.) 

 

19. Başvurucunun suçüstü halinde yakalanmadığı ve suçüstü yargılamasına (izin 
alınmadan yapılacak yargılamaya) tabi olmadığı, aynı konuda verilmiş ve kesinleşmiş 
ve Türk Yargı Organlarını da bağlayan AİHM kararlarıyla sabittir (Alparslan Altan v. 
Turkey; Baş v. Turkey). Bu durumda başvurucunun Anayasa Mahkemesi Genel 
Kurulunca verilmiş izin olmadan (bu ifade iki AYM üyesi için geçerli) / Yargıtay 
Birinci Başkanlık Kurulunun izni olmadan (bu ifade 140 Yargıtay üyesi ve Askeri 
Yargıtay ile AYİM üyeleri için geçerli, yüksek askeri hakimler kendi yasalarına atıf 
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yaparak soruşturma ve kovuşturma izni hususunu açıklayabilirler.) / Danıştay Birinci 
Başkanlık Kurulunun izni olmadan (bu ifade yargılanan Danıştay üyeleri için geçerli) 
/ HSK Genel Kurulunun izni olmadan (bu ifade eski HSYK üyeleri için geçerli) 
haklarında hiçbir soruşturma ve kovuşturma işlemi yapılamaz. Hakkında hiçbir 
soruşturma ve kovuşturma işlemi yapılamayan kişi gözaltına alınamaz ve arama 
işlemlerine tutulamaz. Bu nedenle arama işlemleri illegal olup, elde edilen deliller 
(örneğin dijital veriler) illegal delil niteliğindedir; arama nedeniyle de başvurucunun 
özel hayata ve aile hayatına saygı hakkı ihlal edilmiştir. Soruşturma yapılamayacağına 
göre, başvurucu tutuklanamaz; hakkında izin olmadan iddianame düzenlenemez ve 
yargılama işlemleri yapılamaz; tüm işlemler bu nedenle yasa dışı ve verilen 
mahkûmiyet kararı da yok hükmündedir. Dolayısıyla, başvurucu gözaltına alındığı ilk 
andan fiilen serbest bırakılacağı ana kadar iç hukuka tamamen aykırı olarak 
özgürlüğünden yoksun bırakılmakta ve bırakılmaya devam etmektedir. Mahkûmiyet 
kararının infaz edilip başvurucu serbest bırakılacağı tarihe kadar iç hukuka aykırı 
tutulmakta olup iç hukuka aykırı tutma tek başına AİHS madde 5 § 1’i ihlal eder (Scott 
v. Spain). Başvurucunun serbest kalacağı tarihe kadar AİHS madde 5 § 1 ihlal 
edilmiştir. 

20. Başvurucu ilk derece mahkemesi kararından sonra AİHS m. 5 § 1(a) hükmü 
kapsamında tutulmakta 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 
6 olarak sunulan Raporda somut delillerle açıklanan nedenlerle, başvurucuyu mahkûm 
eden ve temyiz taleplerini reddeden mahkemeler “kanunla önceden kurulmuş, 
bağımsız ve tarafsızlık” niteliklerinden yoksundur. Başvurucu ilk derece 
mahkemesinin mahkûmiyet kararından bu yana AİHS m. 5 § 1(a) hükmüne aykırı 
olarak özgürlüğünden yoksun bırakılmakta ve bu hüküm ihlal edilmektedir.  

21. Yukarıda belirtilen AİHS madde 5 § 1’e aykırı tutmayı denetleyecek tek 
organ Yargıtay 10. Ceza Dairesi ile Yargıtay CGK olup, bu organlar da belirtilen 
niteliklerden yoksun olup, itirazlar Yargıtay 10. CD tarafından reddedildiği için ve 
temyiz talebi Yargıtay CGK tarafından incelenip reddedildiğ için de AİHS m. 5 § 4 
ihlal edilmiştir.  

22. Başvurucu hem sivil ölüm oluşturur şekilde mesleğinden ihraç edilmiş (ceza 
hukuku anlamındaki ilk ceza) hem de aynı eylemlere dayalı olarak hürriyeti bağlaycı 
cezaya mahkûm edilmiştir. Böylece tek bir suçlamaya dayalı iki ayrı cezaya mahkûm 
edilmiş ve non bis in idem ilkesi ihlal edilmiştir. 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 
 

23. Suç olarak ileri sürülen tüm faaliyetler işlendiği zaman yasal olan faaliyetler 
olup, atılı suçun (terör, tedhiş) başvurucu tarafından işlendiğine objektif orta zekaya 
sahip ilkokul mezunu bir bireyi dahi ikna edecek hiçbir eylem bulunmayıp, yasal 
faaliyetlere dayalı mahkûmiyet kararı nedeniyle kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi 
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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: Yukarıdaki detaylı şikâyeti kısaca şu şekilde de yazabilirsiniz.) 

24. 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 
yapma, burs verme, çocuğunu okula gönderme veya kendisi söz konusu okullardan 
mezun olmuş olma, Digitürk aboneliğini sonlandırma, ByLock kullanma (bkz. UN 



 17 

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 

 
(Açıklama 20: Aşağıdaki ihlallerden başvurucuyu ilgilendireni başvuru 
formuna aktarabilirsiniz.) 

25. 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. 

26. 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. 

27. Ağır cezalık suçüstü hali olmamasına rağmen, başvurucu hakkında ilgili 
kurulun (AYM Genel Kurul, Yargıtay 1. Başkanlık Kurulu, Danıştay 1. Başkanlık 
Kurulu, HSK Genel Kurulu) izni olmadan soruşturma işlemleri yapılıp, evinde, 
işyerinde ve aracında arama yapıldığı ve bu çerçevede özellikle dijital veriler 
(örnekleri çıkarılıp başvurucuya verilmeden) yasa dışı şekilde elde edildiği ve 
incelendiği için 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). 

28. Başvurucunun özel hayatı ve aile hayatına (eşi, çocuğu, babası, annesi vb.) 
dair bilgileri (telefon, sosyal medya, ziyaret ettiği internet siteleri, vb), hakkında hiçbir 
soruşturma izni olmadan, hiçbir soruşturma başlatılmadan illegal şekilde toplanıp 
fişlenmiş ve bu fişlemeye dayalı olarak 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişiminin 
üzerinden 3 saat geçmeden, gece saat 01:00’da açığa alma ve gözaltı kararları 
verilmiştir. Bu durum Hükümet tarafından Venedik Komisyonuna da itiraf edilmiştir 
(bkz. 12 Aralık 2016 tarihli Venedik Komisyonu Raporu). Bu nedenle yasal 
dayanaktan yoksun şekilde özel hayata ve aile hayata saygı hakkına müdahale edildiği 
için AİHS m. 8 ihlal edilmiştir. 

 
5- AİHS MADDE 10 ve 14 İHLALİ 

 
(Açıklama 21: Aşağıdaki paragraflardan ilgili olanı veya benzer 
konularda somut olarak başvurucunun yaşadıklarını yazarak 
başvurucunun durumuna uyarlayarak başvuru formuna aktarınız.) 
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29. 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. 

30. Başvurucunun 12 Ekim 2014 tarihli HSYK seçimlerinde bağımsız adaylar 
lehine propaganda yapması suç delili sayılıp mahkûmiyete esas alındığı için ifade 
özgürlüğü ihlal edilmiştir. Bilinmelidir ki, 12 Ekim 2014 öncesi, bağımsız adaylar 
konusunda verilmiş mahkûmiyet kararı olmadığı gibi, hiçbir soruşturma işlemi dahi 
yoktur. Yargıda Birlik Platformu üyeleri de aynı şekilde tüm 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. 

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

32. 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 

 
(Açıklama 22: Aşağıdaki paragraflardan ilgili olanı veya benzer 
konularda somut olarak başvurucunun yaşadıklarını yazarak 
başvurucunun durumuna uyarlayarak başvuru formuna aktarınız.) 

 

33. Başvurucu … isimli sendikaya/derneğe üye olduğu gerekçesiyle hakkında 
mahkûmiyet kararı verilmiş olup bu nedenle AİHS m. 11 ihlal edilmiştir. 

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

35. Başvurucu veya eşi … isimli derneğin organize ettiği bir kermese, ihtiyaç 
sahibi öğrencilere burs elde etmek amacıyla katıldığı gerekçesi ile hakkında 
mahkûmiyet kararı verildiği için AİHS m. 11 ihlal edilmiştir. 

36. Başvurucunun mahkûmiyetine 2013 yılı öncesi katıldığı tamamen barışçıl bir 
sohbet toplantısı gerekçe gösterilmiş olup, bu nedenle de barışçıl toplanma özgürlüğü 
ihlal edilmiştir. 

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

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

38. 31 Ağustos 2000 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 
Fethullah Gülen hakkında hazırlanan iddianamede belirtilen olay, olgu, eylem ve 
faaliyetlerin tamamının, 24 Haziran 2008 tarihli Yargıtay Ceza Genel Kurulu 
kararıyla, kesin hükümle sonuçlanan bir kararla suç oluşturmadığı saptanmasına 
rağmen, aynı faaliyetlerin (kadrolaşma, geçmişte öğrenci evinde kalma, sohbet 
toplantısına katılma, ev abiliği yapma vb.) tekrar yargılama konusu yapılıp, 
mahkûmiyet kararından terör örgütünün varlığına dayanak yapılması nedeniyle non 
bis in idem ilkesi veya en azından kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi (AİHS m. 7) ihlal 
edilmiştir. 

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

cezaevi şartlarının insanlık dışı muamele oluşturması) 
 
(Açıklama 23: Bu veya benzeri hak ihlalleri için ayrı bir başvuru yapıp, ayrıca 
o başvuruyu takip etmek daha doğru olacağı için AİHS madde 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 
 
(Açıklama: Aşağıdaki metni durumunuza uyarlayarak “Sonuç Talepleri” 
kısmına aktarabilirsiniz). 
 
1- Başvurucu sivil ölüm oluşturur şekilde kamu görevinden ihraç edilmiş olup 

hiçbir geliri bulunmamaktadır; bu durum herkesin malûmudur. Bu nedenle, 
öncelikle adli yardım talebinin kabulüne karar verilmesi talep olunur.  

 
2- İşbu başvuru formunda belirtilen olaylar ile EK 6’da detaylı olarak açıklanan 

gerekçelere dayalı olarak ileri sürülen hak ihlallerinin tespitine,  
 

3- Tespit edilen tüm hak ihlallerinin giderilmesi için gerekli her türlü tedbirin 
alınıp yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilmesine, 

 
4- CMK m. 311 uyarınca, “kanunla önceden kurulmuş, bağımsız ve tarafsız bir 

yargı organı önüne çıkarılıp” yeniden yargılanmasına karar verilmesine 
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5- Maddi tazminat olarak, başvurucunun maruz kaldığı …. Türk Lirası 

tazminata hükmedilmesine veya maddi zararların giderilmesi için ilgili 
kanun yollarının gösterilmesine, 

 
6- Manevi tazminat olarak başvurucunun yaşadığı hak ihlalleri nedeniyle 600 

000 Türk Lirası manevi tazminata hükmedilmesine, 
 

7- Tüm süreç boyunca harcadığı avukatlık ücreti ve mahkeme masraflarının 
karşılığı olarak 10 000 TL’nin başvurucuya ödetilmesine (bkz. EK X: 
avukata ödenen vekalet ücretlerine dair makbuzlar ve mahkeme masraflarına 
dair belgeler) 

 
8- Veya tüm bu hususlarda kanun yollarının gösterilmesine karar verilmesi arz 

ve talep olunur. 
 

 
VII. BEYAN VE İMZA 
 
Tarih: .../…/2021 
 
Ad soyad      İmza 

 
 

 

 

 

EKLER 

 

Eklerin isimlerini aşağıdaki gibi hazırladıktan sonra AYM başvuru formunun 1. Sayfasına 
aktarabilirsiniz. 

1- Gözaltı tutanağı 
2- Arama tutanağı 
3- Tutuklama kararı 
4- Tutuklamaya itiraz dilekçesi 
5- İtirazın reddi kararı 
6- Yargıtay’ın “kanunla önceden kurulmuş, bağımsız ve tarafsız mahkeme” 

niteliklerinden yoksun oluşuna dair Rapor 
7- … 
8- …  
9- … 
10- … 
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11- … 
12- … 
13- … 
14- Mehmet Yılmaz’ın 13 Ağustos 2016 tarihli tweeti 
15-  
16- Ödenen avukatlık ücretlerine dair belgeler 
17- Ödenen mahkeme harçlarına dair belgeler 
18- Vekaletname 
19- Başvuru Harcı belgesi 
20- Başvurucunun nüfus cüzdan fotokopisi 

 
 
(Açıklama 29: Ekleri sizler isimlerini yazıp başvuru formunun ilk sayfasına 
aktarınız. Yukarıdaki metne son şeklini verirken, tüm açıklamaları da metinden 
çıkarmayı unutmayınız. Metne son şeklini verip başvurucunun durumuna 
uyarladıktan sonra “AYM BAŞVURU FORMUNUN İLGİLİ BÖLÜMLERİNE 
AKTARINIZ; KOPYALAYIP YAPIŞTIRINIZ”.) 


