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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 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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 
M
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No_2
No_3
48 Applicant
49 Applicant
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	58. Statement of the facts: ...ilinde esnaf, serbest meslek erbabı olarak çalışmaktaydım/ .... olarak görev yapmaktayken .... sayılı OHAL KHK'si ile meslekten çıkarıldım. Evli/Bekar ve … çocuk babasıyım/annesiyim/evhanımıyım. Başvuruya konu olaylar yaşanmadan önce hakkımda, hiçbir adli ya da idari bir soruşturma bulunmamaktaydı. Tam tersine, saygın ve başarılı bir … olarak yaşamımı sürdürmekteydim. 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.   Bu kapsamda, … Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkımda “silahlı terör örgütüne üye olma/yardım etme/örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme” suçundan soruşturma başlatılmıştır. 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. (HANGİ EYLEMELERİN KÖTÜ MUAMELE OLDUĞU ÖZETLE BELİRTİLMELİ VE TANIK BEYANI,DR. RAPORU,KAMERA KAYDI GİBİ BU MUAMELEYİ İSPATA YARAYAN DELİLLER VARSA MUTLAKA 12. SAYFADAKİ EK'LERE EKLEYİN) Polis/Jandarma tarafından ifadem alındı (EK-2). İfademde suçlamaların doğru olmadığını, herhangi bir silahlı örgüt yöneticisi/üyesi/yardım eden olduğuma dair isnatların tamamının yasal ve rutin faaliyetler olduğunu. Bu kapsamda; "dershanesinde geçimimi sağlamak amacıyla çalıştığımı,sohbetlere katılmadığımı/barışçıl dini sohbetlere katıldığımı, mütevelli olduğumu/olmadığımı, mahrem imam olmadığımı, operasyonel hat kullanmadığımı, ABD'ye F.Gülen'i ziyaret ettiğimi/etmediğimi, Bank Asya'da bankacılık işlemleri yaptığımı ve talimatla para yatırmadığımı, evimde bulunan ....yayınevine ait ve ...tarafından yazılan kitap/dergilerin yasal yayınlar olup içeriklerinde suç unsuru bulunmadığını ve haklarında toplatma kararı bulunmadığını, maddi imkansızlıklar/dini düşüncelerle cemaat evinde/yurdunda kaldığımı, SGK'lı olarak bir kuruluşta çalıştığımı, çocuğumu devletin gözetim ve denetimi altındaki okula/dersaneye gönderdiğimi, Digitürk aboneliğimi tepki olarak/kendi isteğimle sonlandırdığımı,  ...Gazetesine/Dergisine yasal oldukları için abone olduğumu, ...Derneğine hayır amaçlı bağış yaptığımı, Bylock kullanmadığımı/haberleşme programı olarak kullandığımı, Bylock kullandığıma ilişkin tespitin neye dayanarak yapıldığının belli olmadığını, CMK'ya aykırı bir şekilde ele geçirildiğini ve Bylock'un hukuka aykırı delil olduğunu ..Sendikasına mesleki menfaatlerimi korumak için/...Derneğine 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 vb. sosyal medya paylaşımlarının bana ait olmadığını/bana ait olduğunu ve  suç içermediğini  söyledim. (GÖZALTINDAKİ İFADEDE SÖYLENENLER ANA HATLARIYLA ÖZETLENMELİ VE YUKARIDAKİ HUSUSLARDAN SİZİNLE İLGİLİ OLMAYANLAR ÇIKARILMALI)  Savcılıktaki sorgumda, kollukta verdiğim ifademi tekrarladım (EK-3).  (BUNLAR DIŞINDA SÖYLENEN ŞEYLER VARSA YAZILMALI)... 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-4).… tarihinde, kolluk tarafından düzenlenen ve imza bulunmayan “Tespit ve Değerlendirme Tutanağı” adlı belge … Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmiştir (EK-5).… Cumhuriyet Başsavcılığı, “silahlı terör örgütü yöneticisi olma/üye olma/yardım etme/üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme” suçundan cezalandırılmam talebiyle iddianame düzenlemiştir (EK-6). .... Ağır Ceza Mahkemesi tensip tutanağında/tarihli duruşmada, 05XXXXX numaralı telefonumun HTS kayıtlarının istenmesine, .... isimli tanıkların ifadelerinin alınması için talimat yazılmasına karar vermiştir  (EK-7).SEGBİS aracılığıyla/Mahkeme huzurunda ... tarihli duruşmada yaptığım savunmamda, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek özetle; "dershanesinde geçimimi sağlamak amacıyla çalıştığımı, iddia edildiği gibi sohbetlere katılmadığımı/dini saiklerle barışçıl bu sohbetlere katıldığımı, Bank Asya'da uzun yıllardır hesabımın olduğunu, bu hesabı olağan bankacılık işlemleri için kullandığımı ve talimatla para yatırmadığımı, evimde bulunan .... yayın evine ait ve ... tarafından yazılan kitap/dergilerin yasal dini yayınlar olduğunu, içeriklerinde suç unsuru bulunmadığı gibi haklarında toplatma ya da yasaklama
	59. Statement of the facts: kararı bulunmadığını, mütevelli olduğumu/olmadığımı, mahrem imam olmadığımı, operasyonel hat kullanmadığımı, ABD'ye F.Gülen'i ziyaret ettiğimi/etmediğimi, maddi imkansızlıklar/dini duygu ve düşüncelerle cemaat evinde/yurdunda kaldığımı, SGK'lı olarak bir kuruluşta çalıştığımı, çocuğumu devletin gözetim ve denetimi altındaki okula/dersaneye/kreşe gönderdiğimi, Digitürk aboneliğimi tepki olarak/kendi isteğimle sonlandırdığımı,  ....Gazetesine/Dergisine yasal kuruluşlar olduğu için abone olduğumu, ...  Derneğine hayır hayır amaçlı bağış yaptığımı, Sendikasına mesleki menfaatlerimi korumak için/...Derneğine 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, Bylock programını kullanmadığımı/haberleşme programı olarak kullandığımı, Bylock kullandığıma ilişkin tespitin neye dayanarak yapıldığının belli olmadığını, CMK'ya aykırı bir şekilde ele geçirildiğini, Bylock'un hukuka aykırı delil olduğunu  ve 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 ve bu suretle gözaltında kötü muameleye uğradığımı" ifade ettim.Avukatım 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 talep etmiştir. Bu talepler kabul edilmiş/gerekçesiz veya ....gerekçesiyle reddedilmiştir (EK-8).Avukatım tarafından savunma dilekçesi verilmiştir/Savunma dilekçesi gönderdim (EK-9). Dilekçede, .... ilgili olarak .. isimli kişinin tanık olarak dinlenilmesi, Bylock'la ilgili çelişkileri gidermek üzere bilirkişi incelemesi yaptırılması istenmiştir. Yasal saklama süreleri dolmuş olduğundan HTS kayıtlarının hukuka aykırı delil olduğu belirtilmiştir.....tarihli duruşmasında, tanıklar ....'ın talimatla alınan ifadeleri/başka bir mahkemede verdikleri ifadeleri okunmuştur (EK-10). Tanık ..., sohbete katıldığımı,mahrem imam olduğumu, mütevelli olduğumu, abilik/ablalık yaptığımı belirtmiştir. Tanık ... ise kurban için kendisinden para istediğimi, cemaat evinde/yurdunda kaldığımı, ABD'ye F. Gülen'i ziyarete gittiğimi, Zaman Gazetesine abone yapmaya çalıştığımı ve 17/25 Aralık dan sonra Cemaat lehine/hükumet aleyhine konuşmalar yaptığımı ve bu yönde bazı sosyal paylaşımlarda bulunduğumu, Zaman Gazetesine el konulmasını protesto gösterilerine katıldığımı ileri sürmüştür. Diğer tanık ... ise daha önceki ifadelerinin doğruyu yansıtmadığını, poliste/jandarmada gördüğü baskı ve tehdit nedeniyle bu isnatlarda bulunduğunu söylemiştir.(TANIKLARIN SÖYLEDİKLERİ KISACA ÖZETLENEBİLİR)Duruşmada, tanıklar ... ve ...'in doğru söylemediğini, itirafçı olan bu tanıkların kendilerini suçtan kurtarmak ve tutuklanmamak için bana yönelik isnatlarda bulunduğunu, iddia edildiği gibi protesto gösterisine katılmadığımı/katıldığım protesto gösterisinin barışçıl olduğunu, itirafçı beyanlarının hükme esas alınamayacağını ve bu kişilerin duruşmada dinlenilmeleri gerektiğini söyledim. Suçsuzluğumun anlaşılması için lehimde beyanda bulunan tanık ...'in de yargılamayı yapan mahkemece bizzat dinlenilmesini istedim. Avukatım, tanıkların ifadelerinde geçen hususların doğru olsalar bile suç oluşturmadığını, FETÖ/PDY'nin uzun yıllar Cemaat olarak bilindiğini ve yetkililerce de desteklendiğini, 15 Temmuz'dan önce bu yapıya isnat edilen herhangi bir şiddet eyleminin bulunmadığını, tanık ifadelerinin çelişkili olduğunu belirtmiştir. (BURADAKİ ÖRNEKTE OLDUĞU GİBİ TANIK BAYANLARINA KARŞI SÖYLEDİKLERİNİZ/AVUKATINIZ SÖYLEDİĞİ KISACA ÖZETLENEBİLİR)... tarihli duruşmada dinlenen tanık ..., Cemaat yanlısı konuşmalar yaptığımı, beni ..... yapılan sohbette gördüğünü ileri sürmüştür. Buna karşılık tanık beyanının doğru olmadığını, kendisi hakkında da soruşturma bulunan tanığın kendisini kurtarmak için beni suçladığını, bu hususta aynı sohbette bulunduğu belirtilen ... isimli kişilerin tanık olarak dinlenilmesini istedim.Mahkeme duruşmada/savunma dilekçesinde yaptığımız talepleri dosyaya katkı yapmayacakları gerekçesiyle reddetmiştir/ Mahkeme duruşmada/savunma dilekçesinde yaptığımız taleplere ilişkin bir karar almamıştır (EK-11). (SİZİNLE İLGİLİ BENZER DURUM VARSA KISACA  ÖZETLENMELİ)Mahkemenin .... tarihli duruşmasında dinlenen tanık ...., abilik/ablalık yaptığım şeklindeki beyanını kolluktaki baskı/tehdit/işkence sonucu verdiğini, böyle söylemediği takdirde .... yapılacağı şeklinde tehdit edildiğini, başka bir dosyadaki ifadesinde de bu durumu belirttiğini söylemiştir (EK-12)....tarihli duruşmada, el konulan cep telefonumda, bilgisayarımda Fetullah Gülen'e ait ses kayıtlarının ve resimlerin bulunduğuna, FETÖ/PDY'yle ilişkili internet sitelerine girildiğine ve ... programlarının kalıntılara rastlandığına ilişkin rapor okunmuştur. Duruşmada, haklarında soruşturma yürütülen bazı kişilerle telefon irtibatım olduğuna, telefonumun bu kişilerle aynı baz istasyonundan sinyal verdiğine dair HTS kayıtları da dosyaya konulmuştur.Avukatım tarafından/tarafımdan, haber amaçlı bazı sitelere girdiğim, bu resim ve ses kayıtlarını indirmediğim ifade edilmiştir. Ayırca bu dijital materyallere hukuka aykırı el konulduğu ve imajlarının alınmadığı, sonradan müdahale edilmiş olabileceği,bu hususta inceleme yapılması gerektiği belirtilmiştir. HTS 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. İrtibatım olduğu belirtilen ... isimli kişilerin iş arkadaşım olduğunu/tanımadığımı, bu kişiler hakkında görüşme yaptığım dönemde her hangi bir örgüt soruşturması bulunmadığını  belirttim  ve dinlenmelerini talep ettim. Mahkeme bu kişilerin dinlenilmesine karar verdi/ dinlenmelerine gerek görmedi (EK-13).
	60. Statement of the facts: … Ağır Ceza Mahkemesi tarafından … tarihinde, hakkımda … yıl … ay hapis cezasına hükmedilmiştir (EK-14). Mahkûmiyet hükmüne gerekçe olarak “Bylock kullanmam, bankacılık faaliyetlerim, dernek/sendika üyesi olmam, dini sohbetlere katılmam, abilik/ablalık yaptığım isnadı, Kimseye Yokmu derneğine yaptığım bağış, tanık/gizli tanık beyanı, gazete/dergi aboneliğim, sonradan kapatılan bir kurumda çalışmam, yapmış olduğum sosyal paylaşımlar ve konuşmalar, protesto gösterisine katılmamı/katıldığım iddiasını, .... programlarının kalıntılarının rastlanması, haklarında FETÖ/PDY üyeliğinden soruşturma olan kişilerle telefon irtibatımın olması” gösterilmiştir. (YANİ CEZALANDIRILMANIZA DAYANAK YAPILAN HUSUSLAR YAZILMALI). Mahkeme, örgüt hiyerarşisinin neresinde bulunduğumu ve FETÖ/PDY'nin silahlı niteliğini bildiğimi ve istediğimi ortaya koyamamıştır. 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. Mahkeme ayrıca, el konulan kitapların müsadere/imha edilmesine hükmetmiş, dijital materyallerle ilgili de ..... karar vermiştir.Avukatım/benim tarafından bu karara karşı, …tarihinde, istinaf kanun yoluna başvurulmuştur (EK-15). Söz konusu dilekçede özetle; “isnat edilen örgüt yöneticiliği/üyeliği/yardım etme/örgüt adına suç işleme suçunun maddi ve manevi unsurunun gerçekleşmediği, 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, ....” hususlarına yer verilmiştir. Ayrıca, Bylock kullanıcılığına ve bazı kişilerle telefon irtibatına dair HTS 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 taleplerimizin kabul edilmediği belirtilmiştir. Dilekçede, .. isimli kişilerin talimatla alınan/başka dosyada verdikleri ifadelerinin okunduğu, bu kişilerin mahkemece dinlenmesi gerektiği ifade edilmiştir. Gözaltında kötü muameleye uğradığımdan da bahsedilmiştir. (EĞER BÖYLE BİR DURUM VARSA)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.Ben de ... tarihinde istinaf talebinde bulundum (EK-15). (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 esastan reddetmiştir (EK-16).… tarihinde, avukatım kararı temyiz etti/kararı temyiz ettim  (EK-17). İstinaf dilekçesinde dile getirilen hukuka aykırılıklar hatırlatılmıştır / (TEMYİZ DİLEKÇESİNDE FARKLI/YENİ İTİRAZLAR DİLE GETİRİLMİŞSE, BUNLAR ÖZETLE BELİRTİLMELİ) Söz konusu dilekçede ayrıca, gözaltında kötü muamele gördüğümü, suçun yasal unsurlarının oluşmadığını, suçlamaya dayanak yapılan hususların yasal ve rutin faaliyetler olduğunu ve bunlardan dolayı cezalandırıldığımı, Bylock gibi hukuka aykırı delillerle ceza verildiğini, bu savunmalarımın istinaf mercince karşılanmadığı ve basma kalıp veya soyut gerekçelerle başvurumun reddine karar verildiğini belirttim. 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-18). Böylece, … tarihinde başlayan yargılama süreci … yıl … ay sonra kararın onanması ile sona ermiştir.... tarihinde, süresi içinde Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapılmıştır. Başvuruda kötü muamele yasağının, bağımsız ve tarafsız mahkemede yargılanma hakkının, avukat yardımından faydalanma hakkının, silahların eşitliği ve çelişmeli yargılama ilkelerinin, yüz yüzelik ilkesinin, gerekçeli karar hakkının, makul sürede yargılanma hakkının, kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesinin, özel hayata ve haberleşmenin gizliliğine saygı hakkının, din ve vicdan hürriyetinin, ifade hürriyetinin, dernek kurma hürriyetinin, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının, sendika hakkının, mülkiyet hakkının ve eşitlik ilkesinin ihlal edildiği belirtilmiştir (EK-19).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-20).Bu karar, .... tarihinde tebliğ edilmiştir (EK-21). 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 uğramam 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 üzere ihtiyaç duyduğum Bylock, HTS kayıtları, banka hesap hareketleri, ... konusunda araştırma ve incelemelerin yapılması ve tanık/gizli tanıkların 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) Talep etmeme rağmen duruşmaya/duruşmalara getirilmemem ve SEGBİS yoluyla dinlenilmem, 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; 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 nitelikteki bir derneğe bağış yapma/üye olma, dini sohbetlere katılma, bankaya para yatırma, ...Gazetesine abone olma, sonradan kapatılan bir dershanede çalışma, ... şeklindeki eylemlerin suç oluşturmayacağı, içeriği belli olmayan telefon görüşmelerinin suç görülmediği, itirafçıların suçlamakta menfaati olduğu ve bu kişilerin beyanlarına dayanılamayacağı, örgüt üyeliği suçunun unsurlarının oluşmadığı, hata hükümlerinin uygulanması gerektiği, kararların yeterli gerekçe içermediği gibi iddialar 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).
	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) Dernek Kurma Özgürlüğü (AİHS m. 11)14) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Özgürlüğü (AİHS m. 11)15) Sendika Özgürlüğü (AİHS m. 11)16) Mülkiyet Hakkı (1 Nolu Protokol, m. 1)17) Ayrımcılık Yasağı (AİHS m. 14)
	62. Explanation: 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) 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 (Benedik/Slovenya, No. 62357/14, §§ 124-134, 24 Nisan 2018). (BYLOCK İDDİASI OLANLAR BAKIMINDAN)10) Kişisel bilgileri içeren dijital materyallere hukuka aykırı biçimde el konulması ve incelenmesi, yasal saklama süresi dolmuş telefon iletişim bilgilerinin mevzuata aykırı şekilde silinmemesi ve dosyaya sunulması nedeniyle özel hayata ve haberleşmenin gizliliğine saygı hakkı ihlal edilmiştir (Benedik/Slovenya, No. 62357/14, §§ 124-134, 24 Nisan 2018).(BYLOCK OLMADAN, SADECE HTS KAYITLARI İSTENMİŞSE)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. (HER İKİ DURUM İÇİN DE YAZILABİLİR)11) Tamamen dini nitelikteki ve barışçıl amacın ötesine geçtiğine dair bir iddia olmayan sohbete katılma/sohbet yapma, bazı dini kitapları 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, ... Gazetesini okumamın, ...Gazetesi/Dergisine abone olduğum için ödediğim aylık abonelik bedelinin, 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) Terörle bağlantısı ortaya koyulmaksızın, yasal bir derneğe bağış yapılması/üye olunması nedeniyle ceza verilmesi, dernek kurma özgürlüğünü ihlal etmiştir (Yordanovi/Bulgaristan, B. No: 11157/11, 3/9/2020, §§ 62 ve 63).14) Yasal ve barışçıl bir gösteriye/protestoya katılmanın suç olarak değerlendirilmesi, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme özgürlüğünü ihlal etmiştir (Galstyan/Ermenistan, B. No: 26986/03, 15/11/2007, §§ 100-102).15) Terörle bağlantısı ortaya koyulmaksızın, yasal bir sendikaya üye olunması nedeniyle ceza verilmesi, sendika özgürlüğünü ihlal etmiştir (Doǧan Altun/Türkiye, B. No: 7152/08, 26/5/2015, § 50).16) 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).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: Açıkça hukuka aykırı olan bu kararlar nedeniyle halen cezaevinde tutuluyor olmam nedeniyle başvurumun İçtüzüğün 41. maddesi uyarınca öncelik verilerek ele alınmasını ve ayrıca Covid 19 salgınının cezaevinde yol açtığı yaşam tehlikesi nedeniyle de İçtüzüğün 39. maddesi gereğince salıverilmem hususunda tedbir kararı alınmasını talep ediyorum. (BAŞVURUCU CEZAEVİNDEYSE YAZILABİLİR) 
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