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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 
F
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No_3
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	58. Statement of the facts: A. Başvuruya Konu OlaylarBaşvurucu, Türkiye'nin değişik illerinde/... ilinde hakim/savcı olarak görev yapmıştır ve en son ......da hakim/savcı/Yargıtay/Danıştay üyesi olarak çalışmaktaydı. Meslekten çıkarılmadan önce hakkında hiçbir adli ya da idari bir soruşturma bulunmamaktaydı. Tam tersine, saygın ve başarılı bir yargı mensubu olarak yaşamını sürdürmekteydi. Başvurucu, evli ve … çocuk babasıdır/annesidir.Eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) İkinci Dairesinin ... tarihli ve ... sayılı kararı ile yaklaşık .... hakim savcıyla birlikte başvurucunun da ...ay süreyle görevden uzaklaştırılmasına karar verilmiştir (Ek 1). Ancak bu karar, başvurucuya tebliğ edilmemiştir. Görevden uzaklaştırma kararını 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 77/1 ve 81/1. maddesine göre verilmiştir. Bu da başvurucu hakkındaki inceleme ve soruşturmanın 2802 sayılı Yasa hükümlerine göre, yani herhangi bir disiplin cezası verilmeden önce savunmasının alınmasını gerektiren usul uyarınca başlatıldığını göstermektedir.Başvurucu, HSYK Genel Kurulunun ... tarihli ve .... sayılı kararı ile 23/07/2016 tarihli ve 29779 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 667 sayılı KHK'nın 3/1 maddesine dayanılarak ve savunma hakkı dahi tanınmaksızın meslekten çıkarılmıştır (Ek 2). Genel Kurul, başvurucu dışındaki kişilere ilişkin idari ve adli soruşturmalar hakkında bilgilere ve FETÖ/PDY'yle ilgili açıklamalara yer vermiştir. Ancak, başvurucu bakımından bireyselleştirilmiş hiçbir iddiaya ve gerekçeye değinmemiş veya kararda dile getirilen hususların başvurucuyla ilgisini açıklamamıştır. Başka bir ifadeyle kararda, özel olarak başvurucuya atfedilen hiçbir olay, olgu ya da eylem bulunmamaktadır.Bu karara karşı, ….... tarihinde yeniden inceleme talebinde bulunulmuştur. Söz konusu dilekçede özetle “.......................................................................................................................................................................................................................................................... ................................... ....................................................................................................…” hususları belirtilmiştir (Ek 3).Bu talep, yine aynı kişilerden oluşturulan Kurul tarafından ....tarihinde, soyut ve tek tip kararla (.... sayılı), bireyselleştirme yapılmaksızın ve itiraz dilekçesinde ileri sürülen itirazlara bir yanıt verilmeksizin reddedilmiştir. Red kararına gerekçe olarak sadece önceki kararın “yerinde olduğundan değiştirilmesine yer olmadığına” denilmiştir (Ek 4).          685 SAYILI KHK'DAN ÖNCE DAVA AÇILMIŞSA AŞAĞIDAKİ BÖLÜMLER YAZILMALIBaşvurucu, meslekten çıkarma karara karşı …... tarihinde Ankara …. İdare Mahkemesinde dava açmıştır. Dilekçede özetle, "……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………" denilmiştir (Ek 5).Ankara …. İdare Mahkemesi ….... tarihli kararıyla ………………………………………………………………….. gerekçesiyle karar verilmesine yer olmadığına hükmetmiştir (Ek 6).Başvurucu, …..... tarihinde, 23/01/2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 685 sayılı KHK'nın Geçici 1/4 maddesi uyarınca dosyanın Danıştay'a gönderilmesini talep etmiştir. Dilekçede önceki dilekçenin tekrar edildiği belirtilmiştir. Ayrıca "………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… (ilk davadan farklı yeni argümanlar ileri sürülmüşse özetle buraya yazılacak) ……………………………………………………………….………………………………………………………………………" hususları belirtilmiştir (Ek 7).Ankara ... İdare Mahkemesi …... tarihli kararıyla davanın Danıştay'a gönderilmesine karar vermiştir (Ek 8).                        685 SAYILI KHK SONRASI DANIŞTAYA DAVA AÇILMIŞSA AŞAĞIDAKİ GİBİ YAZILMALIBaşvurucu, .....… tarihinde, 23/01/2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 685 sayılı KHK'nın 11/2 maddesi uyarınca Danıştay da dava açmıştır. Dilekçede özetle, “………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….” hususlarına vurgu yapılmıştır (Ek 9).Davalı Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), mahkemeye gönderdiği cevap dilekçesinde ………………………………… (Bu kısımda usule ilişkin olarak HSK tarafından dillendirilen hususlar özetle yazılabilir) …………………… …………………………… …………………………… ………………………… ………nu ileri sürmüştür. HSK bunun haricinde, başvurucu hakkında ceza davasının bulunduğunu ve dosyada başvurucunun Bylock kullandığının tespit edildiğini, YARSAV üyesi olduğunu, yurt dışında görevlendirildiğini, itirafçı tanık beyanlarının olduğunu belirtmiştir (Ek 10).
	59. Statement of the facts: Buna karşılık olarak, …..... tarihli dilekçeyle, iddia edilen delillerin HSYK'nın karar tarihinde mevcut olmadığını ve idarenin karar tarihindeki duruma göre değerlendirme yapılması gerektiği ve …………………………… ……………………………………… …………………………………… …………. ifade edilmiştir. Ayrıca, Bylock'un CMK'daki hükümlere uyulmaksızın hukuka aykırı biçimde ele geçirildiği, yasal olarak faaliyet gösteren YARSAV üyeliğinin bir suçlamaya veya cezaya gerekçe yapılamayacağı, itirafçıların haklarındaki suçlamalardan kurtulmak için asılsız isnatlarda bulunduğu belirtilmiştir. Başvurucu itirafçı tanıkların kendisinin de bulunduğu bir duruşmada dinlenilmesini talep etmiş ve mahkeme huzurunda ifade vermek istemiştir (Ek 11).Danıştay savcılığı tarafından "..................................................................................................................................................." şeklinde görüş bildirilmiştir (Ek 12).Savcılık görüşüne, "..................................................................................................................................................................." şeklinde cevap verilmiştir (Ek 13).Danıştay 5. Dairesi, … tarihinde, özetle; “başvurucunun Bylock haberleşme uygulamasını kullanması, (gizli) tanık/itirafçı ifadeleri, YARSAV derneğine üye olması, başkanlık/başsavcılık yapmış olması, … olarak …'da çalışmış olması, yurt dışına … amacıyla görevlendirilmiş olması, … ” gerekçesiyle "davanın reddine" karar vermiştir (Ek 14).Bu karara karşı, … tarihinde, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nezdinde temyiz kanun yoluna başvurulmuştur. Temyiz dilekçesinde özetle; “HSYK'nın kararı tarihinde dayanılan delillerin hiçbirinin mevcut olmadığı, meslekten çıkarma kararının hukuka aykırı fişlemelere dayalı yapıldığı, yapılan açıklamaların masumiyet karinesini ihlal ettiği, karara esas alınan tanıkların duruşmada dinlenilmediği, başvurucuya sözlü savunma hakkı tanınmadığı, karara esas alınan Bylock verilerinin hukuka aykırı elde edildiği, YARSAV üyeliği, Banka Asya'ya para yatırma, .... gibi yasal faaliyetlerin karara gerekçe yapılamayacağı, esaslı iddiaların kararda karşılanmadığı, ...."  hususlarına yer verilmiştir (Ek 15).Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından, ..… tarihinde, “…………………………………………………………………………………………….…” gerekçesiyle temyiz talebi reddedilmiştir (Ek 16).Onama kararı, ……… tarihinde tebliğ edilmiştir (Ek 17).... tarihinde, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapılmıştır. Başvuruda bağımsız ve tarafsız mahkemede yargılanma hakkının, duruşmalı yargılanma hakkının, silahların eşitliği ve çelişmeli yargılama ilkelerinin, tanık sorgulama hakkının, gerekçeli karar hakkının, makul sürede yargılanma hakkının, kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesinin, aynı suçtan iki kez yargılanmama ve cezalandırılmama hakkının, özel hayata saygı hakkının, din ve vicdan hürriyetinin, ifade hürriyetinin, dernek kurma hürriyetinin, mülkiyet hakkının, ayrımcılık yasağının ve hakların kısıtlanmasının sınırları ilkesinin ihlal edildiği belirtilmiştir (Ek 18).Anayasa Mahkemesi ... Bölüm ... Komisyon ... tarihinde verdiği kararla (B. No. 202X/XXX), başvuruyu tümüyle kabul edilemez bulmuştur/ ... şikayetlerini kabul edilemez bulmuş fakat ... şikayetlerine ilişkin bir karar almamıştır. Ancak Anayasa Mahkemesi, şikayetlerine ilişkin yeterli bir değerlendirme yapmamış, başvurudaki esaslı noktalara gereği gibi karşılamamıştır. ... şikayeti, ... tarihinden itibaren süresinde yapılmasına rağmen; süresinde olmadığı gerekçesiyle kabul edilemez bulunmuştur. ..... hakkındaki şikayet, başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle reddedilmiştir; ancak, mevcut tüm kanun yolları tüketilmiştir/bu şikayete ilişkin etkili bir başvuru yolu bulunmamaktadır (Ek 19).Bu karar, .... tarihinde tebliğ edilmiştir (Ek 20). (EĞER AYM KARARI TARİHİNDEN İTİBAREN SÜRESİ İÇİNDE BAŞVURU YAPILMIŞSA; TEBLİĞ BELGESİNİN KOYULMASINA GEREK YOK)B. Başvurucu Hakkındaki Ceza Yargılaması SüreciBaşvurucu, … tarihinde meslekten çıkarılmasının ardından … tarihinde gözaltına alınmış ve …. tarihinde tutuklanmıştır. Başvurucu hakkında … tarihinde takipsizlik kararı verilmiştir/… tarihinde ....… suçundan başvurucu hakkında iddianame düzenlenmiştir. …..... Ağır Ceza Mahkemesi, …... tarihinde, başvurucunun beraatına/… suçundan …... yıl ..... ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetmiştir. … Bölge Adliye Mahkemesi, … tarihinde, kararı bozmuştur/istinaf talebini reddetmiştir. Yargılama halen … Ağır Ceza Mahkemesi/… Bölge Adliye Mahkemesi/Yargıtay önünde sürmektedir/Başvurucu hakkında verilen hüküm Yargıtay 16. Ceza Dairesinin .... tarihli ilamıyla onanmıştır (Ek 21).(BU KISIM MESLEKTEN ÇIKARMANIN CEZAİ NİTELİKTE OLDUĞUNU GÖSTERMESİ AÇISINDAN ÖNEMLİ. BU NEDENLE, MESLEKTEN ÇIKARMA KARARININ GÖZALTI VE  TUTUKLAMA İŞLEMİNE, İDDİANAMEYE, GEREKÇELİ KARARA, İSTİNAF VE YARGITAY KARARLARINA GEREKÇE YAPILDIĞI KISIMLARIN BASVURU FORMUNA EKLENMESİ GEREKMEKTEDİR. EĞER HAKKINIZDA HERHANGİ BİR CEZA SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMASI YOKSA BU KISMI ÇIKARINIZ)C. Başvuruyla Bağlantılı Yargıtay KararıAdalet Bakanlığı müsteşarlığı görevinde de bulunmuş olan ve FETÖ/PDY yargılamaları kapsamında örgüt yöneticiliğiyle suçlanan Birol Erdem, ilk derece mahkemesi sıfatıyla davayı gören Yargıtay 9. Ceza Dairesinde verdiği ifadesinde 2013 yılından itibaren hakim ve savcıların fişlendiğini ve bu fişlemelerin çeşitli kurumlara gönderildiğini itiraf etmiş ve bu fişleme listelerini dosyaya sunmuştur (Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 01/02/2021 tarihli ve 2019/11 E., 2021/5 K. sayılı kararı).
	60. Statement of the facts: 
	61. Article invoked: 1. Adil Yargılanma Hakkının Kapsamına İlişkin Açıklamalar2. Adil Yargılanma Hakkı/Bağımsız ve Tarafsız Mahkemede Yargılanma Hakkı - AİHS m. 6/13. Adil Yargılanma Hakkı/Duruşmalı Yargılama Hakkı - AİHS 6/1 ve 34. Adil Yargılanma Hakkı/Silahların Eşitliği ve Çelişmeli İnceleme İlkesi  - AİHS 6/15. Adil Yargılanma Hakkı/Tanık Sorgulama Hakkı - AİHS m. 6/ 3 (d)6. Adil Yargılanma Hakkı/Gerekçeli Karar Hakkı - AİHS m. 6/17. Adil Yargılanma Hakkı/Makul Sürede Yargılanma Hakkı - AİHS m. 6/18. Kanunsuz Suç ve Ceza Olmaz İlkesi - AİHS m. 7
	61. Explanation:    Meslekten çıkarma, kullanılan ifadeler, kapsamı, ihraç sürecinin ceza kovuşturmasıyla iç içe geçmesi ve onun bir parçasını oluşturması ve uygulanan cezanın ağırlığı itibariyle aynı zamanda bir cezalandırma niteliği taşıdığından; adil yargılanma hakkının "medeni" yönünün yanı sıra "cezai" yönüne ilişkin güvencelerin de sağlanması gerekmektedir.   Son yıllarda yaşanan yasal değişiklikler ve uygulamalar neticesinde, yargılama yapan hakimler dış baskılara karşı güvencelere sahip değildirler. Yürütmenin etkisi altındaki mahkemeler tarafından yargılamaların yürütülmesi nedeniyle bağımsız ve tarafsız mahkemede yargılanma hakkı ihlal etmiştir (Findlay/Birleşik Krallık, No: 22107/93, 25/2/1997, § 73).   Başvurucunun kamudan çıkarılması gibi önemli bir meseleyi ilgilendiren, sözlü beyanda bulunulmasını gerektiren ve sadece dosya üzerinden tatmin edici bir çözüme ulaşılamayacak bu davanın duruşma açılmaksızın görülmesi  nedeniyle duruşmalı yargılanma hakkı ihlal edilmiştir (Asciutto/İtalya, No: 35795/02, 27/11/2007, § 64).   Açılan davanın reddedilmesine dayanak yapılan en önemli delillerin başında gelen bilgi ve belgelerin başvurucuya bildirilmemesi ve ... (delil toplanmasına, tanık dinlenmesine yönelik talepler belirtilecek) ... şeklindeki araştırma taleplerinin karşılanmaması nedeniyle silahların eşitliği ve çelişmeli inceleme ilkesi ihlal edilmiştir (Kress/Fransa [BD], No: 39594/98,  7/6/2001, § 72).   İdare mahkemelerinin bizzat dinlemediği tanık X'in/tanıklar X ve Y'nin ceza dosyasında/dosyalarında verdikleri ifadelerinin hükme dayanak yapılması sebebiyle tanık sorgulama hakkı ihlal edilmiştir (Al Khawaja ve Tahery/Birleşik Krallık [BD], No: 26766/05, 15/12/2011, § 118; Daştan/Türkiye, No: 37272/08, 10/10/2017, § 33).   Mahkemeler başvurucunun meslekten çıkarılma tarihinde kararda dayanılan delil unsurlarının mevcut olmadığı ve işlem tarihindeki duruma göre karar verilmesi gerektiği, bahse konu eylemler tarihinde FETÖ/PDY'nin cemaat olarak bilindiği, bankaya para yatırma, herkese açık bir iletişim programını kullanma, bir derneğe üye olma, dini sohbetlere katılma, .... gibi işlendikleri zaman yasal ve bir hakkın kullanımı niteliğindeki eylemlerin meslekten çıkarılmaya gerekçe yapılamayacağı, bu eylemlerin memuriyetle ne şekilde bağdaşmadığının ortaya konulmadığı, başvurucunun yasa dışı fişlemelere istinaden kamudan ihraç edildiği, Bylock'un hukuka aykırı delil oluşturduğu,, .... şeklindeki esasa etkili iddiaları kararlarında karşılamamıştır.Anayasa Mahkemesi de 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 ifadelerle reddetmesi nedeniyle gerekçeli karar hakkı ihlal edilmiştir (García Ruiz/İspanya [BD], No. 30544/96, 21/1/1999, § 26; Moreira Ferreira/Portekiz (no. 2) [BD], No. 19867/12, 11/7/2017, § 83).   Başvurucu hakkındaki yargılama idare mahkemesinde/Danıştayda dava açtığı …. tarihinde başlamış ve … tarihli kararla sonuçlanmıştır. Yargılamanın … yıl … ay gibi uzun bir sürede tamamlanabilmesi sebebiyle makul sürede yargılanma hakkı ihlal edilmiştir.    Başvurucu, gerçekleştirildikleri iddia edilen tarih itibariyle suç ya da suç unsuru olarak kabul edilmeyen ve bir hak veya özgürlüğün kullanımı niteliğindeki ve FETÖ/PDY'nin cemaat olarak kabul edildiği dönemdeki geçmiş eylemleri gerekçe gösterilerek meslekten ihraç edilmiştir. Başvurucunun meslekten çıkarılmasına ilişkin yasal hükümler, yeterince açık ve öngörülebilir olmadığı gibi kötüye kullanılmasını engelleyecek güvencelere de sahip değildir (Selahattin Demirtaş/Türkiye [BD], No. 14305/17, §§ 280 ve 337, 22 Aralık 2020). Bu nedenlerle kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi ihlal edilmiştir.
	62. Article invoked: 9. Aynı Suçtan İki Kez Yargılanmama ve Cezalandırılmama Hakkı - 7 Nolu Protokol m. 410. Özel Hayata Saygı Hakkı  - AİHS m. 811. Din ve Vicdan Özgürlüğü - AİHS m. 912. İfade Özgürlüğü - AİHS m. 1013. Dernek Kurma ve Toplantı Özgürlüğü - AİHS m. 1114. Mülkiyet Hakkı - 1 Nolu Protokol m. 115. Ayrımcılık Yasağı - AİHS m. 1416. Hakların Kısıtlanmasının Sınırları İlkesi - AİHS m. 18
	62. Explanation:    Başvurucu kendisine isnat edilen Bylock kullanıcılığı, ….. derneğine üye olma/bağış yapma, sohbetlere katılma, ……. eylemlerinden dolayı FETÖ/PDY üyeliğinden yargılanmış; aynı eylemler, başvurucunun meslekten çıkarılmasına karşı açtığı davanın reddine de gerekçe yapılmıştır. Aynı eylemler dolayısıyla hem başvurucunun hapis cezasıyla cezalandırılması/ceza mahkemesinde yargılanması hem de kamudan çıkarılmasına karşı açtığı davanın reddedilmesi nedeniyle iki kez yargılanmama ve cezalandırılmama hakkı ihlal edilmiştir.   Başvurucunun meslekten çıkarılmasına dayanak yapılan … sayılı KHK, şekil ve esas açısından Anayasa'ya aykırıdır ve erişilebilirlik ve öngörülebilirlik şartlarını karşılamamaktadır. “Üyelik/mensubiyet, irtibat, iltisak” kavramlarının açık bir tanımı yapılmamış ve ne gibi veya hangi tarihteki davranışların esas alınacağı belirsizdir.KHK'da, meslekten çıkarma tedbirinin uygulanması bakımından idare tarafından izlenecek usulle ilgili herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiş ve idarenin yetkisini kötüye kullanılmasını engelleyecek bir güvence getirilmemiştir. Başvurucunun kamudan çıkarılması gibi ağır bir tedbirinin orantılı ve demokratik bir toplumda gerekli olduğu da söylenemez. Öncesinde savunma hakkı tanınmaması da müdahalenin orantısızlığını desteklemektedir.Kamudan ihracına dayanak yapılan Bylock bilgileri CMK hükümlerine uyulmadan hukuka aykırı ele geçirilmiş, internet trafik bilgileri ve HTS kayıtları ise yasal saklama süreleri dolmasına rağmen muhafaza edilerek dosyaya sunulmuştur. Ayrıca, herkesin erişimine açık bir iletişim uygulanmasını kullandığı iddiası, yasal bir bankaya para yatırması, ... gibi yasal ve özel hayatına ilişkin eylemleri de kamudan çıkarılmasının gerekçeleri arasında sayılmıştır.Başvurucunun yasayla öngörülme şartını karşılamayan, demokratik toplumda gerekli ve ölçülü olmayan bir şekilde, hukuka aykırı delil ve yöntemlere dayalı olarak, özel hayatını ilgilendiren eylemleri gerekçe gösterilerek kamudan çıkarılması ve açtığı davanın reddedilmesi nedeniyle özel hayata saygı hakkı ihlal edilmiştir.   Başvurucunun yasal nitelikteki dini sohbetlere katılmasının/katıldığı iddiasının, dini kitapların ele geçirilmesinin gerekli değerlendirmeler yapılmaksızın meslekten çıkarılmasına gerekçe gösterilmesi nedeniyle din ve vicdan özgürlüğü ihlal edilmiştir.   Aramalarda bulunan yasal nitelikteki bazı CD ve kitapların, ... Gazetesine/Dergisine abone olunmasının, bazı sitelere girilmesinin gerekli değerlendirmeler yapılmaksızın meslekten çıkarılmasına gerekçe gösterilmesi nedeniyle ifade özgürlüğü ihlal edilmiştir.   Başvurucunun yasal nitelikteki ... Derneğine/Sendikasına üye olması, bağış yapmasının, barışçıl bir gösteriye katılmasının, gerekli değerlendirmeler yapılmaksızın meslekten çıkarılmasına gerekçe gösterilmesi nedeniyle dernek kurma ve toplantı özgürlüğü ihlal edilmiştir.   Başvurucunun kalıcı şekilde kamu görevinden çıkarılması, bu şekilde başkaca benzer meslekleri icra etmekten yasaklanması, maaşından, sağlık güvencesinden ve sosyal haklarından mahrum bırakılması, emekli olmasının önüne geçilmesi nedeniyle mülkiyet hakkı ihlal edilmiştir.   Bylock isimli bir mesajlaşma uygulamasını kullandığı, Bank Asya isimli bir bankaya para yatırdığı, …. Derneği'ne üye olduğu, ankesörle arandığı, Garson fişlemesinde isminin yer aldığı, ... gerekçesiyle başvurucunun toplumun geniş kesimi tarafından “cemaat” olarak adlandırılan bir yapıya üye veya burayla irtibatlı olduğu kabul edilmiştir. Aynı faaliyetlerde bulunan başka kişiler hakkında ise hiçbir adli işlem yapılmamıştır. Başvurucu aslında muhalif görüş ve duruşu ya da bu şekilde varsayılması sonucunda farklı bir muameleye tabi tutulması nedeniyle ayrımcılık yasağı ihlal edilmiştir.   Başvurucunun yasal ve bir hakkın kullanımı niteliğindeki eylemlerinden dolayı meslekten çıkarılması ve aynı eylemleri gerçekleştiren diğer kişiler hakkında herhangi bir işlem yapılmaması, bu işlemin daha önceleri cemaat olarak adlandırılan yapının mensubu veya burayla irtibatlı kişilerin cezalandırılmasının amaçlandığını göstermektedir. Başvurucunun aslında başka bir amaç doğrultusunda kamudan çıkarılması nedeniyle hakların kısıtlanmasının sınırları ilkesi ihlal edilmiştir.
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