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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
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 altı 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 altı 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  
.\images\Lines_v_2\34_Lines_46+49.png
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 
M
No
No_2
No_3
48 Applicant
49 Applicant
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	58. Statement of the facts: 15 Temmuz 2016 günü gerçekleşen darbe girişiminin ardından 20/07/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla ülke genelinde toplamda 2 yıl süren olağanüstü hâl (OHAL) ilan edilmiş ve bu kapsamda farklı tarihlerde çok sayıda OHAL kararnameleri çıkarılmıştır. Bu kararnameler ile çok sayıda kamu görevlisi, başka bir işleme gerek kalmaksızın ve herhangi bir soruşturma yapılmaksızın, görevinden bir daha geri dönmemek üzere çıkarılmış, ayrıca yüz binlerce kişi hakkında eş zamanlı olarak silahlı terör örgütüne üye olma suçundan adli işlem yapılmıştır. ...ilinde ...rütbesinde asker olarak görev yapmaktayken, 15 Temmuz 2016'da terör saldırısı var denilerek kışladan çıkmam/o günkü nöbet listesinde olamam nedeniyle kışla da bulunmam ve nöbet tutmam/komutanlarımın isteği üzerine kışlaya gelmem/ terör saldırısı var sanarak, asayişin sağlanması maksadıyla devriye gezmem/kim tarafından hazırlandığı belli olmayan ve bilgimin olmadığı görevlendirme listesinde ismimin olması ve hiç bir suretle karışmadığım darbe teşebbüsüyle ilgili olaylar nedeniyle/ankesörlü telefonlardan arandığım/Bylock kullandığım iddiasıyla (HAKKINIZDAKİ İDDİALARI KISACA ÖZETLEYİN) ... tarihinde gözaltına alındım. Başvuruya konu olaylar yaşanmadan önce hakkımda, hiçbir adli ya da idari bir soruşturma bulunmamaktaydı. Tam tersine, saygın ve başarılı bir … olarak yaşamımı sürdürmekteydim.  .... tarihin de evimde, iş yerimde, aracımda arama yapılmış; cep telefonuma, bilgisayarıma el konulmuştur (EK-1). Ancak el konulurken, bu dijital materyallerin imajı alınmamış ve bir örneği de verilmemiştir.  Gözaltında küçük bir nezarethanede ... kişi ile kalmak zorunda kaldım darp, cebir, şiddet, tehdit, küfre maruz kaldım, uzun süre yemek verilmedi, ellerim arkadan kelepçeli saatlerce bekletildim, gözlerim bağlandı, başıma çuval geçirildi ve bu suretle kötü muameleye maruz kaldım. (Hangi Eylemlerle Kötü Muameleye Maruz Kalındığı Özet Olarak Anlatılmalı ve Tanık Beyanı, DR. Raporu, Kamera Kaydı ya da Bu Muamaleyi İspata Yarayan Deliller Varsa Mutlaka 1. Sayfadaki EK'lere Eklenmeli) Polis/Jandarma tarafından ifadem alındı. İfademde suçlamaların doğru olmadığını, darbe teşebbüsünden haberdar olmadığımı, üstlerimin suç teşkil etmeyen emirlerini yerine getirdiğimi, herhangi bir silahlı örgüte mensup olmadığımı, Cemaat veya Hizmet Hareketi denilen yapıyla bir bağımın olmadığını, mahrem imamlar tarafından aranmadığımı, çalıştığım yere telefon götürmek yasak olduğundan, ihtiyaç olup olmadığını sormak için sabit hatlardan evdeki telefonumu aradığımı, emrimde bulunan askerlerin haber vermek için bu telefondan beni aradıklarını/Bylock programını kullanmadığımı belirttim (EK-2). (GÖZALTINDA SÖYLENENLER KISACAÖZETLENMELİ)Savcılıktaki sorgumda, kollukta verdiğim ifademi tekrarladım (EK-3). Ayrıca, .....  (KOLLUKTAKİNDEN FARKLI ŞÖYLER SÖYLENMİŞSE YAZILMALI).....Sulh Ceza Hakimliği huzurunda, önceki beyanlarımı tekrarladım. Müdafim tarafından, suçlamaya esas delillerin gösterilmediği, darbe teşebbüsünden haberimin olmadığını ve sadece suç teşkil etmeyen emirleri yerine getirdiğimi/sadece kışlada olduğumu/nöbet tuttuğumu, mahrem imam tarafından arandığımı gösteren bir delil bulunmadığı/Bylock kullanmadığım ifade edilmiştir. .....Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmama/.... adli kontrol tedbiriyle salıverilmeme/adli kontrol tedbiri öngörülmeden salıverilmeme karar verilmiştir (EK-4). … tarihinde, kolluk tarafından düzenlenen ve imza bulunmayan “Tespit ve Değerlendirme Tutanağı” adlı belge … Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmiştir (EK-5). (BYLOCK KULLANMA İDDİASI VARSA) … Cumhuriyet Başsavcılığı, "darbe teşebbüsü nedeniyle TCK'nın 309 ve 312. maddelerinden/silahlı terör örgütü yöneticisi olma/üye olma/yardım etme/üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçundan suçundan cezalandırılmam talebiyle iddianame düzenlemiştir (EK-6).... Ağır Ceza Mahkemesi tensip tutanağında/tarihli duruşmada, 05XXXXX numaralı telefonumun HTS kayıtlarının istenmesine, ....isimli tanığın ifadelerinin alınması için talimat yazılmasına karar vermiştir (EK-7). SEGBİS aracılığıyla/Mahkeme huzurunda  ...tarihli duruşmada yaptığım savunmamda, üzerine atılı bulunan suçlamayı kabul etmeyerek özetle;  "darbe teşebbüsü sırasında görev yaptığım ....kışlasının/binasının güvenliğini sağlamak amacıyla komutanlarımın talimatları doğrultusunda tedbirler aldığımı, hiç bir şekilde suç teşkil eden bir eylemimin olmadığını, terör saldırısı var denilerek kışladan çıkarıldığımı, darbeyi fark edince kışlaya geri döndüğümü, asayişin sağlanması maksadıyla devriye gezdiğimi, kim tarafından hazırlandığı belli olmayan ve ismimin yer aldığı görevlendirme listesinden haberimin olmadığını, darbenin bertaraf edilmesine yönelik çalıştığımı, darbenin bertaraf edilmesine yönelik çalıştığımı ve iddia edildiği gibi FETÖ/PDY üyesi olsaydım böyle yapmayacağımı, anayasal düzeni değiştirme/hükümeti ortadan kaldırma suçlarının manevi unsurunun doğrudan kast olduğunu ve anayasal düzenin cebir ve şiddet kullanılarak değiştirileceğini bilerek ve isteyerek hareket edilmesi gerektiğini, ancak kesinlikle bu konuda bir bilgimin olmadığı gibi böyle bir şeyin gerçekleşmesini istemediğimi, hayatımın hiçbir döneminde Cemaatle bir bağımın olmadığını,
	59. Statement of the facts: mahrem imam tarafından arandığımı gösterir bir delil bulunmadığını, içeriği belli olmayan telefon aramalarının suç olarak değerlendirilemeyeceğini, FETÖ'nün üyelerini gizlemek amacıyla kendisiyle alakası bulunmayan kişilerin telefonunu da aradığının bilindiğini, periyodik/ ardışık arandığım söylenen kişilerden sadece .... isimli kişiyi aynı birlikte çalıştığımız için tanıdığımı, diğer kişileri tanımadığımı, ayrıca benimle periyodik ardışık aranan kişilerin rütbeleri incelendiğinde benim rütbemde olmadıklarını ve aramızda kıdem farkı olduğunu, haklarında soruşturma bulunmayan bir kişiye ait sabit telefona ait kayıtların topluca istenmesinin hukuka uygun olmadığını ve sabit telefona ve cep telefonuma ilişkin istenen HTS kayıtlarının yasal saklama süresinin geçtiğini belirttim. Ayrıca, (Bylock iddiası varsa) Bylock programını kullanmadığımı, Bylock kullandığıma ilişkin tespitin neye dayanarak yapıldığının belli olmadığını, Bylock verilerinin CMK'ya aykırı bir şekilde ele geçirildiğini ve hukuka aykırı delil oluşturduğunu ifade ettim. Ayrıca, küçük bir nezarethanede ...kişi ile kalmak zorunda kaldığımı, darp, cebir, şiddet, tehdit ve küfre maruz kaldığımı, uzun süre yemek verilmediğini, ellerim arkadan kelepçeli şekilde saatlerce bekletildiğimi gözlerimin bağlanıp, başıma çuval geçirildiğini ve bu suretle gözaltında kötü muameleye uğradığımı" ifade ettim.  Avukatım, sabit/ardışık arama yapıldığına ilişkin telefon kayıtlarının sadece benimle ilgili olan kısmının değil; tümünün getirtilerek üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmasını, Bylock tespitine dayanak materyallerin de dosyaya getirilmesi ve Bylock kullanıcılığına ilişkin bağımsız bilirkişilere incelemesi yaptırılmasını talep etmiştir. Bu hususta mahkeme bir karar vermemiş/... gerekçesiyle talebi reddetmiştir (EK-8).Avukatım tarafından ... tarihli savunma dilekçesi verilmiştir/.... tarihinde savunma dilekçesi gönderdim. Dilekçede, darbe gecesine ilişkin kamera kayıtlarının istenip bilirkişi incelemesi yaptırılmasını, darbe teşebbüsü gecesindeki davranışlarıma ilişkin olarak isimli kişinin ve .... hususunda .. isimli kişinin tanık olarak dinlenilmesi, arama kayıtlarının savunma tarafına da verilmesi ve üzerinde inceleme yaptırılması, Bylock'la ilgili çelişkileri gidermek üzere de bilirkişi incelemesi yaptırılması istenmiştir. Yasal saklama süreleri dolmuş olduğundan HTS kayıtlarının hukuka aykırı delil olduğu belirtilmiştir (EK-9). ....tarihli duruşmasında, tanık ....'ın talimatla alınan ifadesi/başka bir mahkemede/soruşturmada verdiği ifadesi okunmuştur. Tanık ..., ... tarihinde ... birliğine atanmamın ardından ... kod adlı sivil imamın evindeki sohbete gittiğimizi, burada namaz kılıp Kur'an okuduğumuzu ileri sürmüştür. Duruşmada, tanık ...'ın doğru söylemediğini, ifadeleri arasında çelişkiler bulunduğunu, ... tarihinde henüz ... birliğine atanmadığımı, bunun tanığın yalan söylediğini gösterdiğini, itirafçı olan bu tanığın kendisini suçtan kurtarmak ve tutuklanmamak için bana yönelik isnatlarda bulunduğunu, itirafçı beyanlarının hükme esas alınamayacağını söyledim. Avukatım, tanığın hakkındaki soruşturmadan kurtulmak için beni suçladığını, ifadesinin çelişkili olduğunu belirtmiş ve doğru olsalar bile beyanında geçen hususların suç oluşturmadığını ifade etmiştir (EK-10) ... tarihli duruşmada dinlenen tanık ..., benim Cemaatten olabileceğim şeklinde konuşmalar duyduğunu, darbe teşebbüsü sonrasında tutuklanan komutanlar ... ve ... ile yakın ilişki içinde olduğumu, birlikte önemli görevlere getirildiğimi söylemiştir. Buna karşılık, tanığın tamamen duyuma dayalı konuştuğunu, kimlerin böyle söylediğini belirtmediğini, ifadesinde geçen komutanlar ile ...'dan sorumlu olmam nedeniyle sürekli irtibat halinde olduğumu, askerlik ilişkisi dışında bir bağımızın olmadığını, anılan görevlerde bulunmamın liyakata dayalı yapıldığını belirttim. Mahkeme duruşmada/savunma dilekçesinde yaptığımız talepleri dosyaya katkı yapmayacakları gerekçesiyle reddetmiştir. Mahkeme duruşmada/savunma dilekçesinde yaptığımız taleplere ilişkin bir karar almamıştır (EK-11).  Mahkemenin ... tarihli duruşmasında, el konulan cep telefonumda, bilgisayarımda FETÖ/PDY'yle ilişkili internet sitelerine girildiğine ve ... programlarının kalıntılara rastlandığına ilişkin rapor okunmuştur. Duruşmada, haklarında soruşturma yürütülen bazı kişilerle telefon irtibatımın olduğuna dair HTS kayıtları da dosyaya konulmuştur. Ayrıca, eşimin/... isimli yakınımın KHK ile kapatılan ... kurumunda çalıştığı/... Derneğine üye olduğu/Bank Asya'da hesabı bulunduğu/Bylock programı kullandığı/KHK ile ... kurumundan ihraç edildiğine dair yazı okunmuştur. (BÖYLE İDDİALAR VARSA YAZILMALI)Haber amaçlı bazı sitelere girdiğimden dolayı bu sitelerin çıkmış olabileceğini, rastlanan kalıntılarının ne şekilde olduğunu bilmediğimi, istemim dışında yüklenmiş olabileceğini, bu hususta inceleme yapılması gerektiğini, irtibat kurduğum belirtilen kişileri tanımadığımı, ...'da görev yapmam hasebiyle çok sayıda kişi tarafından aranabildiğimi ve yakınlarımdan dolayı benim suçlanmam, suç ve cezaların şahsiliği ilkesine aykırı olduğunu belirttim.Avukatım, telefon arama kayıtlarının çok eski tarihli olduğunu, BTK'nın 5809 sayılı Yasada kendisine bu yönde verilmiş bir yetki olmamasına rağmen bu kayıtları bir şekilde saklayıp mahkemeye gönderdiğini, ancak yasal saklama süreleri geçtiğinden (3 ay ve 1 yıl) yasak delil kapsamına girdiğini, hakkında soruşturma bulunmayan bir kişiye ait telefon numarasına ait kayıtların topluca istenmesinin hukuka aykırı olduğunu, Bylock verilerinin de hukuka aykırı ele geçirildiğini ve yasak delil olduğunu, Bylock kullanıcılığına dair tespitlerde çelişkili ve eksik hususlar bulunduğunu, görüşme kayıtları bakımından görevimden dolayı çeşitli kişilerin arayabileceğini, bu kişilerin dinlenmesi gerektiğini, el konulurken dijital materyallerin imajı alınmadığından telefona sonradan müdahale edilmiş olabileceğini belirtmiştir.Mahkeme, tanıkların dinlenmesi talebimiz ve inceleme yapılması istenen hususlarda bir karar almamıştır/tanıkların dinlenmesine ve belirtilen incelemelerin yapılmasına gerek görmemiştir (EK-12).…Ağır Ceza Mahkemesi tarafından … tarihinde, hakkımda … yıl … ay hapis cezasına hükmedilmiştir. Mahkûmiyet hükmüne
	60. Statement of the facts:  gerekçe olarak ;“darbe teşebbüsüne iştirak ettiğim/yardım ettiğim/Bylock kullandığımı, sabit hatlardan mahrem imamlar tarafından arandığımı, sohbete katıldığımı, telefonumda FETÖ/PDY ile ilişkili internet sitelerine girdiğimi, telefonumda .... programlarının kalıntılarının rastlanmasını, haklarında soruşturma bulunan kişilerle telefon irtibatımın olduğunu, darbe teşebbüsü sonrasında tutuklanan ...isimli kişilerle yakın çalıştığımı, Cemaat'e mensup olduğumun konuşulduğunu, bir yakınımın ...Derneğine üye olduğu/Bylock kullandığının tespit edildiği/KHK ile ihraç edildiği vb.. ” belirtmiştir. Mahkeme, darbe teşebbüsüne iştirak/yardım ettiğimi, örgüt hiyerarşisinin neresinde bulunduğumu ortaya koymamış ve konumum gereği FETÖ/PDY'nin silahlı niteliğini bilebilecek durumda olduğumu ileri sürmüştür. Örgüt içindeki konumum ve.. gerekçesiyle ceza alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmiş ve ...den bahisle cezada takdiri indirime gidilmemiştir (Böyle bir durum varsa yazılmalı ) Mahkeme, el konulan dijital materyallere ilişkin bir hüküm kurmamıştır/hükmünü kurmuştur (EK-13). Avukatım tarafından bu karara karşı, … tarihinde, istinaf kanun yoluna başvurulmuştur. Söz konusu dilekçede özetle; “İsnat edilen anayasal düzeni değiştirme/Hükümeti ortadan kaldırma, örgüt yöneticiliği/üyeliği/yardım etme/örgüt adına suç işleme suçunun maddi ve manevi unsurunun gerçekleşmediği, suçun manevi unsurunun doğrudan kast olduğu, anayasal düzenin cebir ve şiddet kullanılarak değiştirileceğini bilerek ve isteyerek hareket edilmesi gerektiği, ancak darbeden haberdar olmadığım, suç teşkil etmeyen emirleri yerine getirdiğim, terör saldırısı nedeniyle kışladan çıktığım, kamera kaydı ve tanık beyanlarıyla bu durumun sabit olduğu, ancak şekli suç mantığı ve toptancı anlayışla ve varsayıma dayalı hüküm kurulduğu ve iddialarımızın kararda karşılanmadığı, HTS kayıtlarının yasal saklama süreleri dolduğundan hukuka aykırı delil oluşturduğu, ayrıca mahrem imam tarafından arandığıma dair bir delil bulunmadığı, içeriği belli olmayan telefon görüşmelerinin delil oluşturmayacağı, Bylock verilerinin CMK hükümlerine uyulmadan ele geçirildiği, yasak delil oluşturduğu ve yargılamada kullanılamayacağı, Bylock kullanıcılığına dair tespitlerde hatalar ve tutarsızlıklar bulunduğu, çelişkili beyanda bulunan tanık ...'in duruşmada dinlenmesi gerektiği, itirafçı tanık beyanlarının hükme esas alınamayacağı, tanık ...'ın ise duyuma dayalı beyanda bulunduğu, sabit aramalara ve Bylock'a ilişkin kayıtların dosyaya getirtilerek incelenmesi ve diğer araştırma ve tanık dinlenmesi gibi taleplerimizin kabul edilmediği, Bylock/ankesöre ilişkin aldığımız uzman görüşü ile emniyet görevlisi bilirkişinin hazırladığı  raporu arasındaki çelişkili hususların  talebimize rağmen giderilmediği ve bunun savunma hakkını kısıtladığı, doğru olmamakla birlikte dini sohbete katılmanın, bazı internet sitelerine girmenin ve program kalıntılarına rastlanmasının suç oluşturmayacağı, yakınlarımın yaptığı eylemlerden dolayı benim suçlanamayacağım, bunun suç ve cezaların şahsiliği ilkesine aykırı olduğu, ....” hususlarına yer verilmiştir. Gözaltında ...... nedeniyle kötü muameleye uğradığımdan da bahsedilmiştir. Diğer yandan, cezaevinde avukatımla yaptığım görüşmelerin sesli ve görüntülü kayda alınması, görüşmeler esnasında bir memurun yanımızda bulunması ve savunma belgelerinin memurlarca denetlenmesinin hukuka aykırı olduğu söylenmiştir. Son olarak, 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. Dilekçede, el konulan dijital materyallerin iadesine yönelik hüküm kurulmadığı hatırlatılmıştır (EK-14). Ben de ... tarihinde istinaf talebinde bulundum  (EK-14). (AVUKATINIZIN VERDİĞİ DİLEKÇEDEKİNDEN FARKLI BİR HUSUSU İLERİ SÜRMÜŞSENİZ, BURADA BELİRTİLMELİ)… Bölge Adliye Mahkemesi ... Ceza Dairesinin … tarihli kararı ile istinaf başvurumu, ilk derece mahkemesinin kararının usul ve yasaya uygun olduğu“…” gerekçesiyle (RET GEREKÇESİ OLARAK BAŞKA BİR HUSUS VARSA KISACA YAZILABİLİR) esastan reddetmiştir (EK-15).… tarihinde, avukatım kararı temyiz etti/kararı temyiz ettim. İstinaf dilekçesinde dile getirilen hukuka aykırılıklar hatırlatılmıştır / (TEMYİZ DİLEKÇESİNDE FARKLI/YENİ İTİRAZLAR DİLE GETİRİLMİŞSE, BUNLAR ÖZETLE BELİRTİLECEK) Söz konusu dilekçede ayrıca, gözaltında kötü muamele gördüğümü, suçun yasal unsurlarının oluşmadığını, savunmaların istinaf mercince karşılanmadığı ve basma kalıp veya soyut gerekçelerle başvurumun reddine karar verildiğini belirtilmiştir (EK-16).   Yargıtay 16. 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 / Nihai karardan müddetnamenin/.... tebliğiyle haberdar oldum. (EK-18)Anayasa Mahkemesi ... Bölüm ... Komisyon ... tarihinde verdiği kararla (B. No. 2021/XXX), başvurumu tümüyle kabul edilemez bulmuştur/ ... şikayetlerini kabul edilemez bulmuş fakat ... şikayetlere ilişkin bir karar almamıştır. Ancak Anayasa Mahkemesi, şikayetlerime ilişkin yeterli bir değerlendirme yapmamış, başvurudaki esaslı noktalara gereği gibi karşılamamıştır. Şikayetimin süresinde yapılmadığını belirtmiştir fakat başvuru ... tarihinden itibaren süresinde yapılmıştı. Şikayetimi, başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle reddetmiştir; ancak, mevcut tüm kanun yolları tüketilmiştir/bu şikayete ilişkin etkili bir başvuru yolu bulunmamaktadır (EK-19).Bu karar, .... tarihinde tebliğ edilmiştir (EK-20). EĞER BAŞVURU TARİHİNDEN İTİBAREN 6 AYLIK SÜRE İÇİNDE BAŞVURU YAPILMIŞSA; TEBLİĞ BELGESİNİN KOYULMASINA GEREK YOK.
	61. Article invoked: 1) Kötü Muamele Yasağı (AİHS m. 3)2) Bağımsız ve Tarafsız Mahkemede Yargılanma Hakkı (AİHS m. 6/1)3) Avukat Yardımından Faydalanma Hakkı (AİHS 6/3 (c))4) Silahların Eşitliği ve Çelişmeli Yargılama İlkeleri (AİHS m. 6/1)5) Tanık Sorgulama Hakkı (AİHS m. 6/3 (d))6) Duruşmada Bulunma Hakkı (AİHS m. 6/1 ve 3)7) Gerekçeli Karar Hakkı (AİHS m. 6/1)
	61. Explanation: 1) Kamu görevlileri eliyle kötü muameleye uğramama ve bu husus kamu makamlarının dikkatine sunulmasına rağmen; sorumlu kişilerin tespit edilmesine ve cezalandırılmasına yönelik bir soruşturma başlatılmaması nedeniyle kötü muamele yasağı ihlal edilmiştir (Al-Skeini ve Diğerleri/Birleşik Krallık [BD], B. No: 55721/07,  7/7/2011, § 165).2) Son yıllarda yaşanan gelişmeler ve uygulamalar neticesinde, yargılama yapan hakimler dış baskılara karşı güvencelere sahip olmadıkları gibi mevzuata açıkça aykırı ve ön yargılı verdikleri kararlarıyla ve duruşmadaki davranışlarıyla bağımsız görüntü sergileyememişlerdir ve bu suretle, tarafsız ve bağımsız hareket edemeyeceklerini göstermişlerdir. Yürütmenin etkisi altında kalan mahkemeler tarafından yargılanmam ve cezalandırılmam, bağımsız ve tarafsız mahkemede yargılanma hakkımı ihlal etmiştir (Findlay/Birleşik Krallık, B. No: 22107/93, 25/2/1997, § 73).3) 667 sayılı KHK'nın 6. maddesi kapsamında görüşmelerin izlenmesi ve kayda alınması ve belge alışverişinin denetlenmesi nedeniyle, avukat yardımından faydalanma hakkı ihlal edilmiştir (Sakhnovskiy/Rusya [BD], B. No: 21272/03, 2/11/2010, §§ 97 ve 102).4) Savcılık dosyadaki delillere ulaşma ve gerekli gördüğü incelemeleri yaptırma hususunda herhangi bir kısıtlamayla karşılaşmazken; suçsuzluğumu kanıtlamak için ihtiyaç duyduğum Bylock, HTS kayıtlarının ham verilerin dosyaya getirtilip bilirkişi raporu alınması/Bylock/ankesöre ilişkin aldığımız uzman görüşü ile bilirkişinin hazırladığı rapor arasındaki çelişkinin giderilmesi, darbe gecesine ilişkin kamera kayıtlarıyla ilgili bilirkişi raporu aldırılması ve tanık, gizli tanık/ların  dinlenmesi talepleri 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 (Kress/Fransa [BD], B. No: 39594/98,  7/6/2001, § 72).5) Duruşmada yüz yüze gelemediğimiz ve sorgulayamadığımız ve mahkemenin de bizzat dinlemediği tanık/gizli tanıklar ....'in aleyhte beyanlarının hükme esas alınması; mahkeme tarafından duruşmada dinlenilmeyen tanık ...'in lehime ifadesinin gözardı edilmesi sebebiyle tanık sorgulama hakkı ihlal edilmiştir (Al Khawaja ve Tahery/Birleşik Krallık [BD], B. No: 26766/05, 15/12/2011, § 118; Daştan/Türkiye, B. No: 37272/08, 10/10/2017, § 33).6) Talebime rağmen duruşma/lara getirilmemem ve SEGBİS'le dinlenmem, duruşmada bulunma hakkını ihlal etmiştir (Asciutto/İtalya, B. No: 35795/02, 27/11/2007, § 64).7) Yargılama sırasında, istinaf ve temyiz aşamalarında dile getirilen, davanın sonucuna etkili ve beraatı gerektirecek; darbeden haberdar olmadığımı, terör saldırısı var denilerek kışladan çıktığımı/birliğe geldiğimi, üstlerimin suç teşkil etmeyen emirleri dışında kanunsuz hiç bir emri yerine getirmediğimi, her hangi bir suça karışmadığımı, darbecilere engel olduğumu, kamera kayıtları ve tanık anlatımlarıyla bu durumun sabit olduğunu, Bylock'un CMK'ya aykırı ele geçirildiği, bu nedenle delil olarak kullanılamayacağı, Bylock kullanıcılığına ilişkin verilerin güvenilmez olduğu ve çelişki ve hatalar içerdiği, saklama süresi geçmiş HTS kayıtlarının hukuka aykırı delil olduğu, önceki Yargıtay kararlarına aykırı ve bu kararlarla çelişir şekilde istihbari bilgilerin ve içeriği belli olmayan HTS kayıtların delil kabul edildiği, yasal bir derneğe bağış yapma ve dini sohbetlere katılma şeklindeki eylemlerin suç oluşturmayacağı, mahrem imam tarafından arandığıma dair delil bulunmadığı, FETÖ'ün kendi üyelerini gizlemek için alakası olmayan kişileri de arattırdığı, tanık ...'in beyanlarının çelişkili olduğu ve itirafçı olduğundan ifadesine dayanılamayacağı, tanık ...'ın ise duyuma dayalı beyanda bulunduğu belirtilmiş, ancak mahkeme bu iddialarımıza bir yanıt vermeden bu hususları mahkumiyete dayanak yapmıştır. Yine, mahkeme; TCK'nın 309 ve 312. maddesindeki suçların unsurlarının nasıl oluştuğunu, hangi eylemlerimin bu suçlardan cezalandırmayı gerektirdiğini gerekçelendirmeden, lehime olan tanık beyanları/kamera kayıtlarını dikkate alınmadan ve gerçekleşen olaylarla ilgili bireyselleştirme yapmadan toptancı bir anlayışla karar vermiştir. Ayrıca, FETÖ/PDY'ye ne zaman girdiğim, örgüt hiyerarşisindeki yerimin ne olduğu, kimlerden emir/talimat aldığım ve verdiğim (maddi unsur) açıklanmamıştır. FETÖ/PDY'nin nihai amacını bilerek ve isteyerek bu yapı içine girdiğime, darbe teşebbüsünden haberdar olduğuma (manevi unsur) ilişin bir değerlendirme 
	62. Article invoked: 8) Makul Sürede Yargılanma Hakkı (AİHS m. 6/1)9) Kanunsuz Suç ve Ceza Olmaz İlkesi (AİHS m. 7)10) Özel Hayata ve Haberleşmenin Gizliliğine Saygı Hakkı (AİHS m. 8)11) Din ve Vicdan Özgürlüğü (AİHS m. 9)12) İfade Özgürlüğü (AİHS m. 10)13) Mülkiyet Hakkı (1 Nolu Protokol, m. 1)14) Ayrımcılık Yasağı (AİHS m. 14)
	62. Explanation: yapılmamış ve bu yapının silahlı örgüt olduğunu bilebileceğim kabul edilmiştir. Aynı şekilde, şartları oluşmasına rağmen hakkımda TCK'nın 30. maddesindeki hata hükümlerinin neden uygulanmadığı gerekçelendirilmemiş ve iddialarımız yargılama makamlarınca karşılanmamıştır. Ceza alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenirken ve takdiri indirim uygulanmazken de uygun gerekçe sunulmamıştır.Son olarak Anayasa Mahkemesi, şikayetleri reddederken soyut ibarelere yer vermiş/... hususundaki şikayeti incelememiş ve esaslı iddiaları değerlendirmemiştir.Mahkemeler tarafından esasa etkili iddiaların karşılanmaması, hükmün gereği gibi gerekçelendirilmemesi ve Anayasa Mahkemesinin şikayetleri esaslı noktaları değerlendirmeden, soyut ibarelerle reddetmesi nedeniyle gerekçeli karar hakkı ihlal edilmiştir (García Ruiz/İspanya [BD], B. No: 30544/96, 21/1/1999, § 26; Moreira Ferreira/Portekiz (no. 2) [BD], B. No: 19867/12, 11/07/2017, § 83). 8) Hakkımdaki yargılama gözaltına alındığım … tarihinde başlamış ve Yargıtayın … tarihli onama ilamına kadar … yıl … ay sürmüştür. Bana atfedilebilecek bir kusur olmadan yargılamanın bu kadar uzun sürmesi, makul sürede yargılanma hakkını ihlal edilmiştir.9) Bir iletişim programını kullanmı, bankaya para yatırma, dini sohbete katılma, ... gibi 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 (Selahattin Demirtaş/Türkiye (no. 2) [BD], B. No: 14305/17, 22/12/2020, §§ 280 ve 337; Atilla Taş/Türkiye, B. No: 72/17, 19/01/2021, §§ 134-137).10) ...tarihinde evimde/aracımda/işyerimde arama yapılmış ve kişisel bilgilerimi içeren cep telefonuma, bilgisayarıma el konulmuş; CMK hükümlerine aykırı olarak el koyma esnasında bu dijital materyallerin imajı alınmamış ve bir örneği bana verilmemiştir.Bylock verileri ve/veya telefon görüşme kayıtları (HTS) gerekli usullere uyulmadan ve buna izin veren bir yasal düzenleme olmaksızın ele geçirilmiş ve işlenmiştir. Zira 5809 sayılı Kanun'a dayanılarak çıkarılan Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmeliğin 14/1. maddesi uyarınca 3 ay ve 1 yıllık yasal saklama süreleri dolmuş internet trafik bilgileri ve telefon 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. (Benedik/Slovenya, B. No. 62357/14, §§ 124-134, 24 Nisan 2018). 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.11) Tamamen dini nitelikteki ve barışçıl amacın ötesine geçtiğine dair bir iddia olmayan sohbete katılma/sohbet yapma, hakkında yasaklama kararı olmayan dini kitapları/dergileri bulundurmaktan dolayı ceza verilmesi nedeniyle din ve vicdan özgürlüğü ihlal edilmiştir (Kuznetsov ve Diğerleri/Rusya, B. No: 184/02, 11/1/2007, § 87).12) Şiddetin ve terörün teşvik edildiğine dair bir tespit olmaksızın hükumet hakkında söylediğim belirtilen sözlerin, Digitürk aboneliğini sonlandırmamın, bazı haber sitelerine girilmesinin, evimde bulunan kitapların, sosyal medya paylaşımlarının cezalandırmaya gerekçe yapılması, el konulan yayınların müsadere/imha edilmesi ifade özgürlüğünü ihlal etmiştir (Müdür Duman/Türkiye, B. No. 15450/03, 6/10/2015, §§ 34-37).13) El konulan dijital materyallerin, kitapların kullanımından ... yıl … ay süreyle haksız biçimde yoksun bırakılmam nedeniyle mülkiyet hakkı ihlal edilmiştir (Silickienė/Litvanya, B. No: 20496/02, 10/4/2012, §§ 48-49).14) Bylock kullandığım, Bank Asya'ya para yatırdığım, … Derneği’ne/Sendikası’na üye olduğum, Kimse Yok mu Derneğine bağışta bulunduğum, gazete/dergiye abone olduğum, ... isimli okula gittiğim/çocuğumu gönderdiğim, Bylock kullandığım... gerekçesiyle “Cemaat” olarak adlandırılan bir yapıyla irtibatlı ve bu nedenle terör örgütü üyesi olduğum kabul edilmesine rağmen; aynı eylemlerde bulunan başka kişiler hakkında hiçbir işlem yapılmaması nedeniyle ayrımcılık yasağı ihlal edilmiştir (D.H. ve Diğerleri/Çek Cumhuriyeti [BD], B. No: 57325/00, 13/11/2007, § 175).
	63. Complaint: Kötü muamele yasağı, bağımsız ve tarafsız mahkemede yargılanma hakkı, avukat yardımından faydalanma hakkı, silahların eşitliği ve çelişmeli yargılama ilkeleri, yüz yüzelik ilkesi, gerekçeli karar hakkı, makul sürede yargılanma hakkı, kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi, özel hayata ve haberleşmenin gizliliğine saygı hakkı, din ve vicdan hürriyeti, ifade hürriyeti, dernek kurma hürriyeti, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı, sendika hakkı, mülkiyet hakkı ve ayrımcılık yasağı
	63. Information about remedies used and the date of the final decision: Mahkumiyet kararının ardından ... tarihinde istinaf ve ... tarihinde temyiz yoluna başvurulmuştur. .... Bölge Adliye Mahkemesinin ... tarihli ve Yargıtay 16. Ceza Dairesinin ... tarihli kararlarıyla kanun yolu taleplerimiz reddedilmiştir.Olağan kanun yollarının tüketilmesinin ardından ... tarihinde Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapılmıştır. Anayasa Mahkemesinin ... tarihli kararıyla, başvuru kabul edilemez bulunmuştur.KARAR TARİHİNDEN İTİBAREN SÜRESİ İÇİNDE BU BAŞVURU YAPILMAKTADIR./Olağan kanun yollarının tüketilmesinin ardından ... tarihinde Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapılmıştır. Anayasa Mahkemesinin ... tarihli kararıyla, başvuru kabul edilemez bulunmuştur. Karar, ... tarihinde tebliğ edilmiştir.TEBLİGAT TARİHİNDEN İTİBAREN SÜRESİ İÇİNDE BU BAŞVURU YAPILMAKTADIR.
	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: Eğer AİHM'e daha önce yaptığınız bir başvuru varsa; yukarıda "Evet" seçeneği işaretlenip buraya başvuru numarası yazılacak. Numarasını bilmiyorsanız başvuru yaptığınız tarihi veya başvurduğunuzu belirtip numarasını bilmediğiniz yazılabilir.
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	71. Comments: Başvurunun, Sözleşmeci taraf devlete mali ve idari bağımlılığı olan bir secondee hukukçu tarafından değil, AİHM ile daimi veya süreli sözleşme ile çalışan ve OHAL, ve CMK'ya hakim bir A veya B hukukçu tarafından değerlendirilmesini ve açıkça hukuka aykırı bu kararlarla halen cezaevinde tutulmam nedeniyle başvurumun İçtüzüğün 41. maddesi uyarınca öncelik verilerek ele alınmasını ve ayrıca Covid 19'un cezaevinde yol açtığı yaşam tehlikesi nedeniyle de İçtüzüğün 39. maddesi gereğince salıverilmem hususunda tedbir kararı alınmasını talep ediyorum. (COVİD KISMI CEZAEVİNDE OLANLAR İÇİN)
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