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Başvuru formu 
Başvuru Formu hakkında
Başvuru formu resmi ve hukuki bir belge olup hak ve yükümlülüklerinizi etkileyebilecek niteliktedir. Lütfen, “Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar” başlıklı belgedeki talimatları dikkate alınız. Başvuru formunda, durumunuzu ilgilendiren tüm bölümleri doldurarak ilgili bütün belgeleri forma ekleyiniz.
Hatırlatma: Başvuru formu eksiksiz bir şekilde doldurulmadığı takdirde kabul edilmeyecektir (Mahkeme İçtüzüğü Madde 47). Özellikle, İçtüzüğün 47§2 (a) hükmü uyarınca, olaylar, şikâyetler ve kabul edilebilirlik kriterlerine uygunluk MUTLAKA başvuru formunda bu amaçla ayrılmış ilgili bölümlerde belirtilmiş olmalıdır. Eksiksiz olarak doldurulmuş başvuru formu, Mahkeme’nin başka belgelere ihtiyaç duymadan başvurunuzun konusunu ve kapsamını belirlemesine olanak verecek şekilde olmalıdır. 
Bu başvuru formu sadece Adobe Reader 9 ya da daha sonraki versiyonları ile çalışmaktadır (programı www.adobe.com adresinden indirebilirsiniz). Başvuru formunu doldurmadan önce Adobe Reader programını kullanarak kaydediniz ve daha sonra çıktı alarak posta yolu ile Mahkeme’ye gönderiniz.
Barkod etiketi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından gönderilmiş barkod etiketiniz varsa aşağıdaki kutunun içerisine bir adet barkod etiketini yapıştırınız.
Kayıt veya referans numarası
Mahkeme’nin, bu şikâyetlerinize ilişkin tarafınıza bildirdiği bir kayıt veya referans numarası varsa bu numarayı aşağıda belirtiniz.
A. Başvurucu
A. The applicant
A.1 Başvurucu (Gerçek kişi)
A.1. The applicant individual
Bu bölüm, sadece gerçek kişiler tarafından yapılan bireysel başvurulara mahsustur. Başvurucu tüzel kişi ise lütfen A.2. bölümüne geçiniz. 
1. Soyadı
2. Adı
5. Uyruğu
6. Adresi
7. Telefon numarası (uluslararası kod ile birlikte)
8. Elektronik posta adresi (eğer varsa)
Örnek 31/12/1960 
3. Doğum tarihi
G        G        A        A         Y         Y         Y         Y
9. Cinsiyeti	
Erkek
Kadın
4. Doğum yeri
A.2. Başvurucu (Tüzel kişi)
A.2. The applicant organisation
Bu bölüm, sadece tüzel kişiler tarafından yapılan başvurulara mahsustur (şirket, sivil toplum örgütü, dernek veya diğer yasal kurum veya kuruluşlar). Bu durumda, lütfen D.1. bölümünü de doldurunuz. 
10. Kuruluş Adı
11. Sicil numarası (eğer varsa)
14. Resmi adresi
15. Telefon numarası (uluslararası kod ile birlikte)
16. Elektronik posta adresi
12. Kurulma veya tescil tarihi (eğer varsa)
Örnek 27/09/2012 
G        G        A        A         Y         Y         Y         Y
13. Faaliyet Alanı
B. Aleyhinde başvuru yapılan devlet veya devletler
B. State(s) against which the application is directed
17. Aleyhinde başvuru yapılan devlet veya devletlerin adını işaretleyiniz.
ALB - Arnavutluk 
AND - Andorra 
ARM - Ermenistan
AUT - Avusturya
AZE - Azerbaycan
BEL - Belçika
BGR - Bulgaristan
BIH - Bosna-Hersek
CHE - İsviçre
CYP - Kıbrıs
CZE - Çek Cumhuriyeti
DEU - Almanya
DNK - Danimarka
ESP - İspanya
EST - Estonya
FIN - Finlandiya
FRA - Fransa
GBR - Birleşik Krallık
GEO - Gürcistan
GRC - Yunanistan
HRV - Hırvatistan
HUN - Macaristan
IRL - İrlanda
ISL - İzlanda
ITA - İtalya
LIE - Lihtenştayn
LTU - Litvanya 
LUX - Lüksemburg
LVA - Letonya
MCO - Monako
MDA - Moldova Cumhuriyeti
MKD - Kuzey Makedonya
MLT - Malta
MNE - Karadağ
NLD - Hollanda
NOR - Norveç
POL - Polonya
PRT - Portekiz
ROU - Romanya
RUS - Rusya Federasyonu*
SMR - San Marino
SRB - Sırbistan
SVK - Slovakya Cumhuriyeti
SVN - Slovenya
SWE - İsveç 
TUR - Türkiye 
UKR - Ukrayna
* Rusya Federasyonu’nun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne taraf olma statüsü 16 Eylül 2022 tarihinde son bulmuştur.
C. Gerçek kişi başvurucunun temsilcisi (veya temsilcileri)
C. Representative of the individual applicant
Gerçek kişi başvurucunun bu aşamada bir avukat tarafından temsil edilmesi gerekli değildir. Başvurucunun temsilcisi yoksa lütfen E. bölümüne geçiniz. Başvurunun, gerçek kişi başvurucu adına, avukat olmayan bir temsilci (bir yakını, arkadaşı veya vasisi gibi) tarafından yapılması halinde avukat olmayan temsilci C.1. bölümünü doldurmalıdır; başvuru bir avukat tarafından yapıldı ise, avukat C.2. bölümünü doldurmalıdır. Her iki durumda da C.3. bölümü mutlaka tamamlanmalıdır.
C.1. Avukat olmayan temsilci
C.2. Non-lawyer
18. Yetki/ilişki/resmi sıfat
19. Soyadı
20. Adı
21. Uyruğu
22. Adresi
23. Telefon numarası (uluslararası kod ile birlikte)
24. Faks numarası (uluslararası kod ile birlikte)
25. Elektronik posta adresi
C.2. Avukat
C.2. Lawyer
26. Soyadı
27. Adı
28. Uyruğu
29. Adresi
30. Telefon numarası (uluslararası kod ile birlikte)
31. Faks numarası (uluslararası kod ile birlikte)
32. Elektronik posta adresi
C.3. Yetki belgesi 
D.3. Authority
Başvurucu, kendi adına hareket etme yetkisini verdiği temsilcisine bu yetkiyi verdiğini, aşağıdaki ilk kutuyu imzalayarak onaylamalı; belirlenen temsilci ise bunu kabul ettiğini aşağıdaki ikinci kutuyu imzalayarak belirtmelidir. 
Aşağıda imzası olan ben, yukarıda kimliği belirtilen kişi ya da kişilere beni Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde her türlü usul işleminde Sözleşme’nin 34. maddesine göre yaptığım başvuruda temsil etme yetkisini veriyorum.
33. Başvurucunun imzası
34. Tarih
Örnek 27/09/2015
G        G        A        A         Y         Y          Y        Y
Aşağıda imzası olan ben, yukarıda kimliği belirtilen başvurucuyu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde her türlü usul işleminde Sözleşme’nin 34. maddesine göre yapılmış başvuruda temsil etmeyi kabul ediyorum.
35. Temsilcinin imzası
36. Tarih
Örnek 27/09/2015
G        G        A        A         Y         Y          Y        Y
Mahkeme ve Başvurucu arasında elektronik iletişim
37.  eComms hesabı için kullanılacak elektronik adres (eğer temsilci eComms sistemini halihazırda kullanmakta ise, lütfen mevcut eComms hesabına ait olan elektronik adresi belirtiniz).
Bu alanı doldurmanız elektronik iletişimi kabul etmeniz anlamına gelir.
 
D. Tüzel kişi başvurucunun temsilcisi (veya temsilcileri)
D. Representative(s) fo the applicant organisation
Başvurucunun tüzel kişi olduğu durumlarda, tüzel kişilik, kuruluş adına hareket etmeye yetkili bir kişi tarafından temsil edilmelidir (şirket yöneticisi, başkan veya yönetim kurulu üyesi vb.). Temsilciye ilişkin detaylar D.1. bölümünde belirtilmelidir. Eğer tüzel kişi temsilcisi, bir avukata kuruluş adına yetki veriyorsa D.2 ve D.3 bölümlerinin de doldurulması gereklidir.
D.1. Kuruluş Yetkilisi
D.1. Organisation official
38. Yetki/ilişki/resmi sıfat (lütfen destekleyici belge gönderiniz)
39. Soyadı
40. Adı
41. Uyruğu
42. Adresi
43. Telefon numarası (uluslararası kod ile birlikte)
44. Faks numarası (uluslararası kod ile birlikte)
45. Elektronik posta adresi
D.2. Avukat
D.2. Lawyer
46. Soyadı
47. Adı
48. Uyruğu
49. Adresi
50. Telefon numarası (uluslararası kod ile birlikte)
51. Faks numarası (uluslararası kod ile birlikte)
52. Elektronik posta adresi
D.3. Yetki belgesi 
D.3. Authority
Başvurucu kuruluşun temsilcisi, kendi adına hareket etme yetkisi verdiği herhangi bir avukata bu yetkiyi verdiğini, aşağıdaki ilk kutuyu imzalayarak onaylamalı; belirlenen temsilci ise bunu kabul ettiğini aşağıdaki ikinci kutuyu imzalayarak belirtmelidir.
Aşağıda imzası olan ben yukarıda D.2. bölümünde belirtilen kişiye, kuruluşumuzu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde her türlü usul işleminde Sözleşme’nin 34. maddesine göre yapılan başvuruda temsil etme yetkisini veriyorum.
53. Kuruluş yetkilisinin imzası
54. Tarih
Örnek 27/09/2015
G        G        A        A         Y         Y          Y        Y
Aşağıda imzası olan ben, yukarıda belirtilen kuruluşu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde her türlü usul işleminde Sözleşme’nin 34. maddesine göre yapılmış başvuruda temsil etmeyi kabul ediyorum.
55. Avukatın imzası
56. Tarih
Örnek 27/09/2015
G        G        A        A         Y         Y          Y        Y
Mahkeme ve Başvurucu arasında elektronik iletişim
57.  eComms hesabı için kullanılacak elektronik adres (eğer temsilci eComms sistemini halihazırda kullanmakta ise, lütfen mevcut eComms hesabına ait olan elektronik adresi belirtiniz).
Bu alanı doldurmanız elektronik iletişimi kabul etmeniz anlamına gelir. 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Başvurunun konusu 
Subject matter of the application
Başvuruya konu olan olaylar, şikâyetler, iç hukuk yollarının tüketilmesi ve Sözleşmenin 35. maddesinin 1. paragrafında belirtilen dört aylık süre kuralına uygunluk ile ilgili tüm bilgiler başvuru formunun bu bölümünde belirtilmelidir (E, F ve G bölümleri). Bu bölümü boş bırakmanız veya sadece ekte sunduğunuz belgelere atıfta bulunmanız mümkün değildir. Lütfen, Mahkeme İçtüzüğü’nün 47. maddesinin 2. paragrafı ve usulün başlatılmasına ilişkin uygulama talimatı ile birlikte “başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar” başlıklı belgeyi inceleyiniz.
E. Olayların anlatımı
E. Statement of the facts
 58.
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Olayların anlatımı (devam)
Statement of the facts (continued)
 59.
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Olayların anlatımı (devam)
 60.
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F. İddia edilen Sözleşme ve/veya Protokol ihlallerine ve iddiaların dayanaklarına dair açıklama
f. Statement of alleged violation(s) of the Convention and/or Protocols and relevant arguments
 61. İlgili Sözleşme maddeleri
Açıklamalar
R:\3._Application_Form_and_Applicant_Pack\ApplicantPack2014\AdobeLiveCycle\images\Lines_v_2\34_Lines_60_full.png
İddia edilen Sözleşme ve/veya Protokol ihlallerine ve iddiaların dayanaklarına dair açıklama (devam)
f. Statement of alleged violation(s) of the Convention and/or Protocols and relevant arguments (continuted)
 62. İlgili Sözleşme maddeleri
Açıklamalar
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G. Sözleşmenin 35. maddesinin 1. paragrafı ile belirlenmiş kabul edilebilirlik kriterlerine uygunluk 
G. Compliance with admisibility criteria laid down in Article 35 § 1 of the Convention
Her bir şikayetiniz hakkında, istinaf ve/veya temyiz yolu dâhil olmak üzere, iç hukukta mevcut ve etkili olan bütün başvuru yollarını kullandığınızı teyit ediniz. Ayrıca, başvurunuzun dört aylık süre kuralına uygun olarak yapıldığını göstermek için, iç hukukta verilmiş olan nihai kararın tarihinin yanı sıra tarafınıza tebliğ edildiği tarihi de belirtiniz.
 63. Şİkayet
Kullanılan iç hukuk yolları ile ilgili bilgi ve nihai karar tarihi
64. Kullanmadığınız başka bir başvuru yolu var mı?
62. Is or was there an appeal or remedy available to you which you have not used?
Evet
Hayır
65. Varsa, kullanmadığınız başvuru yolu hangisidir ve bu başvuru yolu neden kullanılmamıştır, açıklayınız
H. Diğer uluslararası makamlar önündeki usullere ilişkin açıklamalar (eğer varsa)
H. Information concerning other international proceedings (if any)
66. Başvurunuzdaki şikâyetlerden herhangi birini diğer bir uluslararası soruşturma veya çözüm makamına sundunuz mu?
64. Have you raised any of these complaints in another procedure of international investigation or settlement?
Evet
Hayır
67. Yukarıdaki soruya “evet” cevabını verdiyseniz, yaptığınız başvuru hakkında kısa ve özlü bilgi veriniz (ileri sürülen şikâyetler, uluslararası makamın adı, verilmiş bir karar varsa bu kararın tarihi ve konusu)
68. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde derdest olan veya sonuçlanmış bulunan bir başvuru veya başvurularınız var mı?
66. Do you (the applicant) currently have, or have you previously had, any other applications before  the Court?
Evet
Hayır
69. Varsa, bu başvuru veya başvuruların numarasını aşağıdaki kutuya belirtiniz
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I. Başvuruya ek belgeler listesi
I. List of accompanying documents
Bütün belgelerin eksiksiz ve okunaklı birer örneğini başvuruya eklemelisiniz. Gönderdiğiniz belgeler tarafınıza iade edilmeyecektir. Bu nedenle belgelerin asıllarını değil yalnızca örneklerini göndermeniz yararınıza olacaktır. Göndereceğiniz belgelerle ilgili aşağıdaki kurallara KESİNLİKLE UYMALISINIZ:
- Belgeleri tarih ve dava sırasına göre düzenleyiniz; - Sayfaları sırasına göre numaralandırınız; ve - Belgeleri birbirine tutturmak için, zımba, ataç, yapıştırıcı bant KULLANMAYINIZ. 
70. Aşağıdaki kutuda, gönderdiğiniz belgeleri tarih sırasına dizerek her belgenin çok kısa ve özlü bir tanımını yapınız. Her bir belgenin hangi sayfa numarasında bulunduğunu belirtiniz
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. 
Ek bilgi ve açıklamalar
Any other comments
Başvurunuzla ilgili başka bir açıklama yapmak istiyor musunuz?
71. Açıklamalar
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Beyan ve imza
Declaration and signature
Başvuru formunda vermiş olduğum bilgilerin doğru olduğunu bilgim ve inancım dâhilinde beyan ederim. 
72. Tarih
Örnek 27/09/2015
G        G        A        A         Y         Y          Y        Y
Aşağıdaki bölüm başvurucu(lar) ya da temsilci(ler) tarafından imzalanmalıdır.
73.  İmza(lar)                  Başvurucu(lar)         Temsilci(ler) – uygun seçeneği işaretleyiniz
Mahkeme’nin yazışmalarında muhatap olacak kişi hakkında bilgi
Confirmation of correspondent
Birden fazla başvurucu veya temsilcinin bulunduğu durumlarda Mahkeme’nin yazışmalarında muhatap olacak yalnızca bir kişinin kimlik ve adresini belirtiniz. Başvurucunun temsil edildiği durumlarda ise, Mahkeme sadece temsilci (avukat olan veya olmayan) ile yazışmaları yürütecektir.
74.         Başvurucunun kimlik ve adresi          Temsilcinin kimlik ve adresi	– uygun seçeneği işaretleyiniz 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Usulüne uygun olarak doldurulmuş başvuru formu imzalandıktan sonra posta yoluyla aşağıdaki adrese gönderilmelidir:
The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
67075 STRASBOURG CEDEX
FRANCE 
No
No_2
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	58. Statement of the facts: 1. ... Barosu üyesi, serbest avukat olarak çalışmakta iken ................... tarihinde evim ve avukatlık ofisim polis tarafından basılarak silahlı terör örgütüne üye olma suçundan gözaltına alındım. Evimde, avukatlık ofisimde, aracımda arama yapılmış; cep telefonuma, bilgisayarıma el konulmuştur (EK-1). Ancak el konulurken, bu dijital materyallerin imajı alınmamış ve bir örneği de verilmemiştir.2. … Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan basın açıklamasında gözaltına alındığım polis operasyonun… terör örgütü avukatlık yapılanmasına yönelik olduğu beyan edilmiştir. (EK-2)3. Polis tarafından ....  tarihinde ifadem alındı (EK-3). İfademde mesleki faaliyetlerim, müvekkillerim, müvekkillerimin kimliği ve siyasi görüşleri, ... isimli hukuk derneğine ile ilişkime dair sorular soruldu. Savcılıktaki ...... tarihli sorgumda da benzer sorular soruldu. Kollukta verdiğim ifademi tekrarladım (EK-4). 4. ... Sulh Ceza Hakimliği huzurunda, önceki beyanlarımı tekrarladım (FARKLI ŞEYLER SÖYLENMİŞSE BELİRTİLMELİ). .....Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmama/.... adli kontrol tedbiriyle salıverilmeme/adli kontrol tedbiri öngörülmeden salıverilmeme karar verilmiştir (EK-5).5. … tarihinde, kolluk tarafından düzenlenen ve imza bulunmayan “Bylock Tespit ve Değerlendirme Tutanağı” adlı belge … Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmiştir (EK-6).6. … Cumhuriyet Başsavcılığı, “silahlı terör örgütü yöneticisi olma / üye olma” suçundan cezalandırılmam talebiyle iddianame düzenlemiştir (EK-7). Bu iddianamede silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasının temel gerekçeler şunlardır: i) Müvekkillerime yöneltilen suçlamalara dair UYAP üzerinden oluşturulan liste, ii) Bazı müvekkillerim ile yaptığım görüşme tutanakları, iii) avukatlık sözleşmelerim, iv) müvekkillerim adına yaptığım basın açıklamaları, v) Bylock isimli programı kullanma iddiası, vi) KHK ile kapatılan .. isimli hukuk derneğine üyelik, vii)  Bank Asya’da hesap sahibi olma, viii)  .....7. .... tarihli duruşmada yaptığım savunmamda, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek özetle; "… Bylock programını kullanmadığımı / haberleşme programı olarak kullandığımı, Bylock kullandığıma ilişkin tespitin neye dayanarak yapıldığının belli olmadığını, ilgili verilerin CMK'ya aykırı bir şekilde ele geçirildiğini, … mesleki faaliyetlerim nedeniyle hedef alındığımı, .. derneğinin yasal bir hukuk derneği olduğunu; ve Anayasal hakkım olduğu için üye olduğumu, tanık/gizli tanık/itirafçı beyanlarının gerçeği yansıtmadığını/bu beyanlarda da belirtildiği üzere dini düşüncelerle bu yapı içinde bulunduğumu, hükümeti eleştiren sosyal medya paylaşımlarının bana ait olmadığını/bana ait olduğunu ve suç içermediğini, hükümeti eleştiren sosyal medya paylaşımlarının bana ait olmadığını/bana ait olduğunu ve suç içermediğini, Avukatlık Kanunu (bundan sonra sadece Kanun denilecektir) 58-61 maddelerindeki güvencelere aykırı olarak gözaltına alınıp Adalet Bakanlığı’ndan yargılama izni ve … Ağır Ceza Mahkemesi’nden son soruşturma izni alınmadan hakkımda dava açıldığını bunun hukuka aykırı olduğunu" ifade ettim. (EK-8) Avukatım da Bylock tespitine dayanak materyallerin dosyaya getirilmesi ve Bylock kullanıcılığına ilişkin bilirkişi incelemesi yapılmasını, sohbete katıldığımı söylenen ...isimli kişilerin tanık olarak dinlenilmesini ve Bank Asya'daki bütün hesap hareketlerim getirilmesini, Adalet Bakanlığı’ndan soruşturma izni alınana kadar kovuşturmanın durdurulmasını talep etmiş ancak bu talepler kabul edilmiş/gerekçesiz veya .... gerekçesiyle reddedilmiştir (EK-9). 8. ..... tarihli savunma dilekçesinde / duruşmada yukarıdaki hususlara ek olarak “HTS/CGNAT kayıtları bakımdan ise 1 yıllık yasal saklama süreleri dolduğundan, GSM şirketleri tarafından imha edilememesi nedeniyle hukuki değildir ve bu kayıtlar yasak delildir.  Bu nedenle yargılamada kullanılamazlar. ” denilmiştir. (EK-10) Mahkeme duruşmada/savunma dilekçesinde yaptığımız talepleri dosyaya katkı yapmayacakları gerekçesiyle reddetmiştir/ Mahkeme duruşmada/savunma dilekçesinde yaptığımız taleplere ilişkin bir karar almamıştır (EK-11). 9. İrtibatım olduğu belirtilen ...... isimli kişilerin iş arkadaşım olduğunu/tanımadığımı, bu kişiler hakkında görüşme yaptığım dönemde herhangi bir örgüt soruşturması bulunmadığını belirttim ve dinlenmelerini talep ettim. Mahkeme bu kişilerin dinlenilmesine karar verdi/ dinlenmelerine gerek görmemiştir. (EK-12).
	59. Statement of the facts: 10. … Ağır Ceza Mahkemesi tarafından .........tarihinde, hakkımda … yıl … ay hapis cezasına hükmedilmiştir (EK-13).a) Mahkûmiyet hükmüne gerekçe olarak “i) Müvekkillerime yöneltilen suçlamalara dair UYAP üzerinden oluşturulan liste, ii) Bazı müvekkillerim ile yaptığım görüşme tutanakları, iii) avukatlık sözleşmelerim, iv) müvekkillerim adına yaptığım basın açıklamaları, v) Bylock isimli programı kullanma iddiası, vi) KHK ile kapatılan .. isimli hukuk derneğine üyelik, vii) Bank Asya’da hesap sahibi olma, viii)  .....” gösterilmiştir. b) Mahkeme, iddia edilen örgüt hiyerarşisinin neresinde bulunduğumu ve mensubu bulduğum iddia edilen yapının silahlı örgüt olduğunu ve benim bu niteliğini bildiğimi ve istediğimi ortaya koyamamıştır.  Sadece Yargıtay'ın benimle ilgili olmayan kararlarına atıfla yetinmiştir.c) Tanık ... ve ...'in baskı altında verdiklerini söylediği ifadelerini ise tanığın önceki ifadesini değiştirmesini gerektirecek bir husus bulunmadığı gerekçesiyle kabul etmemiştir. ... gerekçesiyle ceza alt sınırdan uzaklaşmış ve ...sebebiyle cezada takdiri indirim yapmamıştır.11. Bu karara karşı, …tarihinde, istinaf kanun yoluna başvurulmuştur (EK-14). Söz konusu dilekçede özetle; i) isnat edilen örgüt üyeliği suçunun maddi ve manevi unsurunun gerçekleşmediği, ortada haddi zatında silahlı bir örgüt bulunmadığı, bu unsurların kararda gösterilmediği, suçlamaya dayanak yapılan hususların yasal ve rutin faaliyetler olduğu, bu faaliyetlerin suç ve cezalar geriye yürütülmek suretiyle cezalandırmaya gerekçe yapıldığı, Bylock gibi hukuka aykırı delillerle ceza verildiği, suçlayıcı beyanda bulunmakta menfaatleri olan itirafçı tanık beyanlarına dayanılamayacağı; ii) Bylock kullanıcılığına ve bazı kişilerle telefon irtibatına dair HTS/CGNAT kayıtlarının hukuka aykırı delil olduğu, yargı içtihatları uyarınca içeriği belli olmayan telefon görüşmelerinin suç unsuru olarak görülemeyeceği, ... ve ... hususlarında bilirkişi incelemesi/araştırma yaptırılması, ... kişilerin tanık olarak dinlenmesi taleplerinin kabul edilmediği; iii) isimli kişilerin talimatla alınan/başka dosyada verdikleri ifadelerinin okunduğu, bu kişilerin mahkemece dinlenmesi gerektiği; iv) Kanun m.58-61'deki güvencelere aykırı olarak gözaltına alınıp Adalet Bakanlığı’ndan yargılama izni ve Ağır Ceza Mahkemesi’nden son soruşturma izni alınmadan dava açıldığını bunun hukuka aykırı olduğu, v) gözaltında kötü maruz kalındığı, vi) cezaevinde avukatımla yaptığım görüşmelerin sesli ve görüntülü kayda alınması, görüşmeler esnasında bir memurun yanımızda bulunması ve savunma belgelerinin memurlarca denetlenmesinin hukuka aykırı olduğu;  vii) suç ve cezaların kanuniliği, öngörülebilirliği ve geriye yürümezliği ilkelerini ihlal edildiği, viii) ortada bir silahlı örgüt olmasa da, bu kabulden hareketle bile TCK'nın 30. maddesindeki hata hükümlerinin uygulanması gerektiği, gerekçesiz ve yerleşik içtihada aykırı şekilde cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak belirlendiği ve cezada takdiri indirim yapılmadığı belirtilmiştir. 12. … Bölge Adliye Mahkemesi ... Ceza Dairesinin … tarihli kararı ile istinaf başvurumu, ilk derece mahkemesinin kararının usul ve yasaya uygun olduğu“…” gerekçesiyle esastan reddetmiştir (EK-15).  .… tarihinde, temyiz kanun yoluna başvurulmuştur. (EK-16). İstinaf dilekçesinde dile getirilen hukuka aykırılıklar hatırlatılmıştır / (TEMYİZ DİLEKÇESİNDE FARKLI/YENİ İTİRAZLAR DİLE GETİRİLMİŞSE, BUNLAR ÖZETLENMELI) Söz konusu dilekçede ayrıca, ...... ifade edilmiştir. 13. İlk derece yargılamasının tüm aşamalarında, istinaf ve temyiz dilekçelerinde,  Türk Ceza Kanunu 314. Maddesi, güncel ve mevcut davadaki uygulamasının suç ve cezaların kanuniliği, öngörülebilirliği ve geriye yürümezliği ilkelerini ihlal ettiği ayrıntılı şekilde izah edilmiştir. (EK- XX, XX, 16) Yargıtay XXX. Ceza Dairesi … tarihli ilamı ile temyiz başvurumu reddederek “kararın usul ve yasaya uygun olduğu…” şeklindeki şablon bir gerekçe ile kararın onanmasına karar vermiştir (EK-17). Böylece, … tarihinde başlayan yargılama süreci … yıl … ay sonra kararın onanması ile sona ermiştir. Onama kararı, tebliğ edilmemiş; karardan haricen haberdar olunmuştur (BU DURUMDA EKE GEREK YOK)/ Bu karar, … tarafıma tebliğ edilmiştir (EK-18)./ Nihai karardan müddetnamenin/.... tebliğiyle haberdar oldum (EK-xx).14. Daha sonra tüm bu süreçteki hak ihlallerin tespiti ve giderimi için ..... tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundum. Ancak Anayasa Mahkemesi ...... B. No'lu ..... tarihli kararı ile başvurumu ..... gerekçesiyle reddetti. Bu karar ..... tarihinde tebliğ edildi. / Ancak Anayasa Mahkemesi ...... B. No'lu dosyamda aradan geçen .... aylık süreye rağmen halen karar vermedi. 15. AVUKATLARA YÖNELİK TOPLU TUTUKLAMA VE YARGILAMALARa) Avukatlara yönelik hak ihlallerini izleme, raporlama ve bu hak ihlalleri ile mücadele etmek için faaliyet gösteren The Arrested Lawyers Initiative isimli insan hakları grubuna göre 15 Temmuz 2016 tarihinden bu yana Türkiye de en az 474 avukata hapis cezası verildi. 600’dan fazla avukat tutuklandı ve 1600’den fazla avukat gözaltına alındı. Insan Hakları İzleme Örgütü de avukatları taciz etmek amacıyla terörle mücadele kapsamındaki suç isnatlarının amaçlarının dışında kullanıldığı ve adil yargılanma haklarının ihlal edildiğini tespit etmiştir. Birleşmiş Milletler Avukatların Bağımsızlığına Dair Özel Raportörü’nün 22 Nisan 2022 tarihli raporunda da (A/HRC/50/36) benzer tespitler yapılmıştır. 
	60. Statement of the facts: b) Bu soruşturma ve yargılamaların hepsi Kanun m. 61'de “suçüstü” halinde yakalanan avukat için öngörülen istisnai soruşturma usulu ile Adalet Bakanlığı’ndan yargılama izni almaksızın başlatıldı, yürütüldü ya da sonuçlandırıldı.    c) Terör örgütü üyeliği ile suçlanan tüm avukatlar gibi ben de, bu suçların temadi eden suçlar olduğu gerekçesiyle, çoğunlukla bu gerekçe de hiç belirtilmeksizin, suçüstü halinde yakalama işlemine tabi tutularak m. 58'de düzenlenen “yargılama izni” usulu takip edilmeksizin gözaltına alınıp tutuklandım.      d) Staj, mesleğe kabul prosedür ve şartları, avukatın yetki ve görevleri, meslek kuralları, meslek örgütleri, disiplin suç ve cezaları, avukatın yargılanma usulu ve güvenceler Kanun ile yasal zemine oturtulmuştur. Kanunun 58., 59,  ve 61. maddelerine göre; (I) Avukatların avukatlık veya Türkiye Barolar Birliği ya da baroların organlarındaki görevlerinden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlardan dolayı haklarında soruşturma, Adalet Bakanlığının vereceği izin üzerine, suçun işlendiği yer Cumhuriyet savcısı tarafından yapılır. (m. 58) (II) Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nce yapılan inceleme sonunda kovuşturma yapılması gerekli görülürse, dosya suçun işlendiği yer ağır ceza mahkemesine en yakın bulunan ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına gönderilir. Cumhuriyet Savcısı 5 gün içinde, iddianame düzenleyerek dosyayı son soruşturmanın açılmasına veya açılmasına yer olmadığına karar verilmek üzere ağır ceza mahkemesine verir. (m. 59) (III) Ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren bir suçtan dolayı suçüstü halinde soruşturma, bizzat Cumhuriyet savcısı tarafından genel hükümlere göre yapılır. (m. 61)        e) Yine, Kanun m. 58'e göre ağır ceza mahkemesinin görevine giren bir suçtan dolayı suçüstü hali dışında avukatın üzeri aranamaz.     f) (Havana Kuralları) Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi de avukatlık mesleğine dair güvenceler içermektedir. Buna göre, Hükumetler avukatların i) hiçbir baskı, engelleme, taciz veya yolsuz bir müdahaleyle karşılaşmadan mesleki faaliyeti yerine getirmelerini; ii) kabul görmüş mesleki ahlak kurallarına, görevlerine, standartlarına uygun faaliyette bulundukları için kovuşturma veya idari, ekonomik veya başka tür yaptırımla sıkıntı çekmemelerini veya tehditle karşılaşmamalarını sağlamakla yükümlüdür. (m. 16). Yine Ilkelerin 27. maddesine göre mesleki sıfatları nedeniyle avukatlar hakkında yapılan suçlamalar ve şikayetler, usulüne uygun olarak hızla ve adil bir biçimde takip edilir. (m. 27)     g) Görüldüğü gibi hem Avukatlık Kanunu hem de BM Temel İlkeleri, avukatların mesleklerini yargılanma, tutuklanma endişesi olmadan, özgürce yapabilmelerini temin edici düzenlemeler içermektedir. Buna göre, Ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren bir suçtan dolayı suçüstü halinde yakalanma durumları dışında avukatın üzerinin aranması yasaktır. Ayrıca, avukatlar söz konusu istisna hali hariç ancak Adalet Bakanlığı’ndan alınacak  yargılama izniyle soruşturulabilecektir. Kanunda zikredilen istisna hali hariç, avukatların üzerinin aranmasını dahi yasaklayan kanun koyucunun yakalama, gözaltı, tutuklama tedbirlerini evleviyetle yasaklamış (argumentum a fortiori) olacağı da izahtan varestedir.16. AVRUPA INSAN HAKLARI MAHKEMESI’NIN ALTAN, TERCAN, BAS, TURAN VD. KARARLARIİlgili kanunda (6216 sayılı) öngörülen usule aykırı olarak, başka bir deyişle Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’ndan / Hakimler Savcılar Kurulu’ndan kovuşturma izni olmaksızın yakalama ve tutuklama tedbirine maruz bırakılan Anayasa Mahkemesi eski üyeleri Alparslan Altan, Erdal Tercan,  ile  KHK ile verilen yetki ile ihraç edilen hakim ve savcılar Hakan Bas, Turan vd, Ulusoy vd,  Ataman vd, Bayram vd, Geleş vd olmak üzere 870’den fazla dosyada,  AIHM, Yargıtay’ın AYM tarafından da uygun görülen suçüstü hali yorumunun i) aşırı, ii) usulü güvenceleri etkisiz hale getirici, iii) CMK’nin 2. maddesindeki suçüstü tanımlamasının kapsamını hakli görülemez sekilde genişleten, iv) bariz bir biçimde mantıksız, v) yasal kesinlik / belirlilik ilkesi bakımından sorunlu, vi) olağanüstü halden doğan ihtiyaçlar mazereti ile telif edilemez, nitelikte olduğuna karar vermiştir. AIHM özetle Altan kararında şöyle demektedir: Mahkeme, Yargıtay’ın 10 Ekim 2017 tarihli kararından hareketle Yargıtay’ın devam eden suç kavramına ilişkin yerleşik içtihadında, CMK’nın 2. maddesinde öngörüldüğü üzere geçerli bir cezai eylemin varlığını temsil eden suçüstü kavramının kapsamının genişletilmesinin nasıl haklı görülebildiğini anlayabilmiş değildir. (p. 114) Yukarıdakiler ışığında Mahkeme, ulusal mahkemelerin suçüstü kavramının kapsamını genişletmelerinin ve mevcut davada iç hukuku uygulamalarının, sadece yasal kesinlik ilkesi bağlamında bir sorun teşkil etmediği , aynı zamanda bariz bir şekilde mantıksız olduğu kanaatine varmıştır. Mahkeme, bu bağlamda, suçüstü kavramının kapsamlı bir şekilde yorumlanmasının olağanüstü hâl durumuna uygun bir cevap olarak değerlendirilemeyeceği görüşündedir. Kaldı ki, olağanüstü hâl durumunun gerektirdiklerine cevaben benimsenmeyen böyle bir yorum, yalnızca yasal kesinlik ilkesi bakımından bir sorun teşkil etmekle kalmayıp, aynı zamanda  yürütme organının müdahalelerine karşı yargı mensuplarına sağlanan usule ilişkin güvenceleri etkisiz hale getirmektedir. Ayrıca, böyle bir yorum, olağanüstü hâl durumunun yasal çerçevesinin dışına çıkan hukuki sonuçlar doğurmaktadır. Dolayısıyla, olağanüstü hâl durumunun kendine özgü koşulları bu yorumu haklı göstermemektedir. (Altan kararı, p. 118) 2016 yılından bu yana avukatlara yönelik yürütülmekte olqn toplu ya da bireysel gözaltı, tutuklama ve kovuşturma işlemleri, avukatların terör örgütü üyesi olduğu ve bu suçun failinin kesintisiz bir şekilde suçüstü halinde bulunduğu, her an yakalama işlemine muhatap kılınabileceği yorumuna (bkz: Yargıtay CGK’nun sözü edilen kararı) dayanmaktadır. Bu yoruma dayanılarak Kanun m. 61'deki istisnai usul, varsayılan / kaide / normal usul haline getirilmiş, Avukatlar, Kanun m. 58-59’deki güvencelerden mahrum bırakılmıştır.  Yargıtay’ın bu yorumu ve bu yoruma dayanılarak yapılan avukat tutuklamaları ve yargılamaları, Avukatlık Kanunu ve Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi’ni ve adil yargılanma hakkını ihlal etmektedir.
	61. Article invoked: 1) Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkı / Adil Yargılanma Hakkı(AİHS m. 6)2) Silahların Eşitliği ve Çelişmeli Yargılama İlkeleri (AİHS m. 6)3) Gerekçeli Karar Hakkı(AİHS m. 6)4) Kanunsuz Suç ve Ceza Olmaz İlkesi ve Suç ve Cezaların Geriye Yürümezliği ilkesi(AİHS m. 7)
	61. Explanation: 1) AİHM’nin i) aşırı, ii) usulü güvenceleri etkisiz hale getirici, iii) CMK m. 2'deki suçüstü tanımlamasının kapsamını hâkli görülemez şekilde genişleten, iv) bariz bir biçimde mantıksız, v) yasal kesinlik / belirlilik ilkesi bakımından sorunlu, vi) olağanüstü halden doğan ihtiyaçlar mazereti ile telif edilemez, nitelikte olduğuna karar verdiği suçüstü hali yorumu uygulanarak Kanun’un 58, 59 vd. maddelerinde düzenlenen “soruşturma ve son soruşturma izni” usulü ihlal edilerek yani soruşturma izni almadan soruşturma açmak ve son soruşturma izni almadan yargılama aşamasına geçilmek suretiyle polis baskını ile gözaltına alınıp tutuklandım ve mahkûm edildim. Böylelikle kanun ile öngörülen usuli haklarım ve adil yargılanma hakkım ihlal edildi.2) Yargılama sırasında Bylock kullanıcısı olduğuma ilişkin dijital materyallerin ve ham verilerin dosyaya getirtilmesini, Bylock kullanıcılığına ilişkin bağımsız bilirkişilerden rapor alınmasını/aldırdığımız uzman görüşüyle bilirkişi raporu arasındaki çelişkinin giderilmesini, Bank Asya hesap hareketlerinin incelettirilmesini ve hakkımdaki ... şeklindeki isnatların doğru olmadığını kanıtlamak üzere ... isimli kişilerin tanık olarak dinlenilmesini de talep ettik. Ancak bu taleplerimiz, mahkeme tarafından reddedilmiştir. (BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ, TANIK DİNLEMESİ VB. TALEPLER BELİRTİLMELİ) Savcılık dosyadaki delillere ulaşma ve gerekli gördüğü incelemeleri yaptırma hususunda herhangi bir kısıtlamayla karşılaşmazken; suçsuzluğumu kanıtlamak üzere ihtiyaç duyduğum araştırma ve incelemelerin yapılması ve tanık/gizli tanıkların dinlenmesi taleplerimin reddedilmiştir. Kararda belirleyici nitelik taşıyan bu hususlarla ilgili silahların eşitliğine yönelik denge unsuru gözetilmediğinden, adil yargılanma hakkı kapsamındaki silahların eşitliği ve çelişmeli inceleme ilkelerini ihlal etmiştir.3) Duruşmalarda ve dilekçelerimizde Bylock'un CMK'ya aykırı şekilde ele geçirildiğini, MİT'in adli kolluk görevinin bulunmadığını, Bylock sunucusuna el konulmasına dair verilmiş bir hakim kararı olmadığını, bu nedenle bu verilerin delil olarak kullanılamaya-cağını, Bylock kullanıcılığına ilişkin verilerin güvenilmez olduğunu, saklama süresi geçmiş HTS ve CGNAT kayıtlarının hukuka aykırı delil oluşturduğunu, yasal nitelikteki bir derneğe/sendikaya bağış yapma/üye olma, doğru olmamakla birlikte dini sohbetlere katılma, belli kitapları okuma, bankaya para yatırma, Zaman Gazetesine abone olma, sonradan kapatılan bir dershanede/... çalışma gibi eylemlerin suç oluşturmayacağı, içeriği belli olmayan telefon görüşmelerinin suç görülmediği, itirafçıların suçlamakta menfaati olduğu ve bu kişilerin beyanlarına dayanılamayacağı (vb. hususlar) belirtilmiştir. Ancak ilk derece mahkemesi bu iddialarımıza bir yanıt vermeksizin bu hususları mahkumiyet kararına dayanak yapmıştır. Mahkeme ayrıca, gerekçelerini ortaya koymadan tanıkların lehime beyanlarını dikkate almamış ve savunmalarıma itibar edilmemiştir. Mahkeme kararında silahlı terör örgütü yöneticiliği/üyeliği/örgüte yardım suçunun unsurlarının nasıl oluştuğunu kararında göstermemiştir. Duruşmalarda herhangi bir olumsuz davranışım olmamasına rağmen cezada takdiri indirim yapılmamıştır. (İNDİRİM YOKSA) Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay tarafından da yukarıdaki hususları karşılayan ilgili ve yeterli hiç bir gerekçeye yer verilmemiştir. Bu nedenle adil yargılanma hakkı kapsamındaki gerekçeli karar hakkını ihlal etmiştir.4) Silahlı terör örgütü üyeliği suçundan mahkumiyetime gerekçe olarak “i) Müvekkillerime yöneltilen suçlamalara dair UYAP üzerinden oluşturulan liste, ii) Bazı müvekkillerim ile yaptığım görüşme tutanakları, iii) avukatlık sözleşmelerim, iv) müvekkillerim adına yaptığım basın açıklamaları, v) Bylock isimli programı kullanma iddiası, vi) KHK ile kapatılan .. isimli hukuk derneğine üyelik, vii) Bankasya’da hesap sahibi olma, viii)  .....”   yasal faaliyetlerdir. Bu faaliyetlerin bir terör örgütünü yönetmek/ desteklemek/finanse etmek/yardımda bulunmak veya terörü haklı göstermek amacıyla gerçekleştirildiğine ilişkin bir delil gösterilememiştir. Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 2008 tarihli beraat kararıyla (2008/9-82 E., 2008/181 K.)  bu yapının o tarih itibariyle silahlı terör örgütü olmadığı tasdik edilmiştir. 15 Temmuz'dan önce ve sonra cemaate isnat edilen herhangi bir şiddet eylemi de yoktur (Yasin Özdemir/TR, B.No: 14606/18, §40). Yargı içtihatları uyarınca, yasal kuruluşların faaliyetleri çerçevesinde yapılıp meşru bir hakkın kullanılmasını içeren faaliyetler örgütsel kabul edilmemektedir. (Yargıtay 9 Ceza Dairesi, 2001/2894 E., 2002/437 K. sy kararı).
	62. Article invoked: 4) Kanunsuz Suç ve Ceza Olmaz İlkesi ve Suç ve Cezaların Geriye Yürümezliği ilkesi(AİHS m. 7)5) Özel Hayata ve Haberleşmenin Gizliliğine Saygı Hakkı(AİHS m. 8)6) Dernek Kurma Hürriyeti(AİHS m. 11) 7)İfade Hürriyeti(AİHS m. 9) 
	62. Explanation: Yargıtay 16. Ceza Dairesi de 2016 tarihli ve 2016/1767 E., 2016/3206 K. sayılı kararında, sohbet ve Kuran dersine katılmanın örgütsel faaliyet olamayacağını belirtmiştir. 15 Temmuz'dan çok önce gerçekleştirdiğim söylenen ve suç teşkil etmeyen eylemlerin daha sonradan suç olarak kabul edilebileceğini öngörmem mümkün değildir. Ayrıca, hükme gerekçe yapılan hususların (kriterler) yelpazesi o kadar geniştir ki, bunlarla ülkede örgüt üyeliğinden cezalandırılamayacak kimse yoktur. Bu kriterler ve ulusal makamların kriterleri yorumlama şekli birleştiğinde, keyfi müdahalelere karşı 314. madde yeterli güvence sağlamamaktadır ve öngörülebilir olmaktan çıkmaktadır. Yasal ve bir hakkın kullanımı niteliğindeki eylemlerin, kanunun tamamen keyfi ve öngörülemez bir yorumundan hareketle terör amacıyla gerçekleştirildikleri ortaya konulmaksızın suç olarak değerlendirilmesi, kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesini ihlal etmiştir (S.Demirtaş v. TR (no. 2) [BD], B. No: 14305/17, §§ 280, 337; Atilla Taş/TR, B. No: 72/17, §§ 134-137; Ilıcak/TR, B.No: 1210/17, §152-153).5) ... tarihinde evimde/aracımda/işyerimde arama yapılmış ve cep telefonu ve bilgisayarıma el konulmuş; CMK hükümlerine aykırı olarak el koyma esnasında bu dijital materyallerin imajı alınmamış ve bir örneği bana verilmemiştir. Bylock kullanıcılığına dayanak yapılan internet trafik bilgi ve verileri MİT tarafından gerekli usullere uyulmadan ve buna izin veren bir yasal düzenleme olmaksızın ele geçirilmiş ve işlenmiştir. Ayrıca 5809 sayılı Kanun'un 51/10. maddesine dayanılarak çıkarılan Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmeliğin 14/1 ve Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği'nin 19/1-f maddeleri uyarınca 1 yıllık yasal saklama süreleri dolmuş internet trafik bilgileri ve iletişim kayıtları 5809 sayılı Yasada buna izin veren bir düzenleme olmaksızın BTK tarafından bir şekilde saklanmış veya elde edilmiş ve mahkemeyle paylaşılmıştır. Bu veriler, dava dosyasına konularak herkesin erişimine açık hale de getirilmiştir. 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelikler; erişilebilirliği, öngörülebilirliği ve hukukun üstünlüğüne uygunluğu da dahil olmak üzere “yasallık” şartlarını karşılamamaktadır. Yine, internet trafik ve HTS kayıtlarına erişim, işleme, imha ve bildirim gibi konularda detaylı bir düzenleme öngörmeyen ilgili mevzuat ve uygulamada, keyfi müdahale ve kötüye kullanıma karşı hiçbir güvence bulunmadığı gibi ceza soruşturma ve kovuşturmaları sırasında erişilen verilerin yok edilmesine ilişkin bir süre sınırı da öngörülmemiştir (Benedik/Slovenya, 62357/14, §§ 124-134; Ekimdzhiev/Bulgaristan, §§ 396-421).  Kişisel bilgileri içeren dijital materyallere hukuka aykırı biçimde el konulması ve incelenmesi, Bylock kullanıcılığına ilişkin verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi ve yasal saklama süresi dolmuş internet trafik bilgilerinin ve HTS'lerin mevzuata aykırı şekilde silinmemesi ve dosyaya sunulması nedeniyle özel hayata ve haberleşmenin gizliliğine saygı hakkı ihlal edilmiştir (Çongar vd, B. No: 2013/7054, § 49). Ayrıca izin veren bir mevzuat olmaksızın, SGK, dernek/vakıf üyeliği, banka, sosyal medya hesaplarım ve paylaşımlarım tanık beyanları gibi tüm bilgilerin "delil havuzu" adı verilen bir alanda toplanması, özel ve aile hayatına haksız ve orantısız bir müdahale oluşturmaktadır. Son olarak, tamamen Avukatlık mesleğine dair faaliyetlerim nedeniyle hedef alınarak, mesleki faaliyetlerim nedeniyle mahkum edilmem nedeniyle özel hayata saygı hakkım ihlal edilmiştir.  6) ...Derneğine üyeliğim / bağış yapmam / faaliyetlerine katılmam örgütsel faaliyet olarak değerlendirilmiş ve silahlı terör örgütü yöneticiliği/ üyeliği/yardım/adına suç işleyen olarak cezalandırılmama gerekçe yapılmıştır. Ancak, söz konusu dernek, 15 Temmuz sonrası çıkarılan OHAL KHK’sı ile kapatılıncaya kadar, devletin izni ve denetimi altında, yasal olarak faaliyetlerine devam etmiştir.  Gerçekleştirildiği tarihte tamamen yasal ve bir hakkın kullanımı niteliğindeki bu husus nedeniyle mahkum edilmem dernek kurma hürriyetim ihlal edilmiştir.7) Hükümet/bazı siyasiler/… hakkında söylediğim belirtilen sözler, sosyal medya paylaşımlarım ve müvekkillerim adına yaptığım basın açıklamaları da mahkumiyetine gerekçe yapılmıştır. Suç teşkil etmeyen sözler nedeniyle cezalandırılmam ifade hürriyetimi ihlal etmiştir.
	63. Complaint: 1) Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkı / Adil Yargılanma Hakkı(AİHS m. 6)2) Silahların Eşitliği ve Çelişmeli Yargılama İlkeleri(AİHS m. 6)3) Gerekçeli Karar Hakkı(AİHS m. 6)4) Kanunsuz Suç ve Ceza Olmaz İlkesi ve Suç ve Cezaların Geriye Yürümezliği ilkesi(AİHS m. 7)5) Özel Hayata ve Haberleşmenin Gizliliğine Saygı Hakkı(AİHS m. 8)6) Dernek Kurma Hürriyeti(AİHS m. 11)7) İfade Hürriyeti(AİHS m. 9)
	63. Information about remedies used and the date of the final decision: 1. Yan sütunda yazılı hak ihlalerine dair şikayetlerim;  duruşmalarda, savunma dilekçelerinde, istinaf başvurusunda ve temyiz dilekçesinde ifade edilmiştir.2. Ancak ne yerel mahkeme, ne istinaf ve temyiz merciileri, bu hak ihlallerini tartışmamış ve kararlarında değerlendirmemiştir.3. Bu hak ihlallerine ilişkin talepler ya gerekçesiz şekilde reddedilmiş ya da görmezden gelinmiştir.4. Son olarak tüm bu süreçteki hak ihlallerin tespiti ve giderimi için ..... tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundum. Ancak Anayasa Mahkemesi ...... B. No'lu ..... tarihli kararı ile başvurumu ..... gerekçesiyle reddetti. Bu karar ..... tarihinde tebliğ edildi. 5. Tebliğ tarihinden itibaren 4 aylık başvuru süresi içinde iş başvuru yapılmıştır.VEYA4. SBu süreçteki hak ihlallerin tespiti ve giderimi için ..... tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundum. Ancak Anayasa Mahkemesi ...... B. No'lu dosyamda aradan geçen .... aylık süreye rağmen halen karar vermedi.5. Başvurumun üzerinden 6 aydan fazla süre geçmiş olmasına rağmen halen karar verilmemiş olması ve benzer önceki başvurularda vermiş olduğu red kararları dikkate alındığında AYM başvurusu etkili bir başvuru yolu olmaktan uzaklaşmıştır. Bu nedenle karar sonucu beklenmeksizin iş bu başvuru yapılmıştır. 
	65. If you answered Yes above, please state which appeal or remedy you have not used and explain why not.: 
	67. If you answered Yes above, please give a concise summary of the procedure (complaints submitted, name of the international body and the date and nature of any decisions given).: 
	69. If you answered Yes above, please write the relevant application number(s) in the box below: DAHA ÖNCE AİHM'ye HERHANGİ BİR BAŞVURU YAPTIYSANIZ 68. MADDEDE "EVET"İ SEÇİP BURAYA DA BAŞVURU NUMARASINI VE KISACA KONUSUNU VE KARAR VERİLMİŞSE KARARI YAZINIZ. BAŞVURUNUZ YOKSA 68. MADDEDE "HAYIR"I SEÇİNİZ
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