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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)
G 
A 
A 
Y 
Y 
Y 
Y 
G 
Örnek 31/12/1960 
3. Doğum tarihi
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
G 
G 
A 
A 
Y 
Y 
Y 
Y 
12. Kurulma veya tescil tarihi (eğer varsa)
Örnek 27/09/2012 
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 - Estonia
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 - "Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti"
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
C.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
G 
G 
A 
A 
Y 
Y 
Y 
Y 
Örnek 27/09/2015 
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
G 
G 
A 
A 
Y 
Y 
Y 
Y 
Örnek 27/09/2015
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 her ikisi de doldurulmalıdır.  
D.1. Kuruluş Yetkilisi
D.1. Organisation official
37. Yetki/ilişki/resmi sıfat (lütfen destekleyici belge gönderiniz)
38. Soyadı
39. Adı
40. Uyruğu
41. Adresi
42. Telefon numarası (uluslararası kod ile birlikte)
43. Faks numarası (uluslararası kod ile birlikte)
44. Elektronik posta adresi
D.2. Avukat
D.2. Lawyer
45. Soyadı
46. Adı
47. Uyruğu
48. Adresi
49. Telefon numarası (uluslararası kod ile birlikte)
50. Faks numarası (uluslararası kod ile birlikte)
51. 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.
52. Kuruluş yetkilisinin imzası
53. Tarih
G 
G 
A 
A 
Y 
Y 
Y 
Y 
Örnek 27/09/2015 
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.
54. Avukatın imzası
55. Tarih
G 
G 
A 
A 
Y 
Y 
Y 
Y 
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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
 56.
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Olayların anlatımı (devam) 
Statement of the facts (continued)
 57.
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Olayların anlatımı (devam) 
 58.
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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
 59. 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)
 60. 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
 61. Şİkayet
Kullanılan iç hukuk yolları ile ilgili bilgi ve nihai karar tarihi
62. 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
63. 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)
64. 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
65. 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).
66. 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
67. 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 usul sırasına göre düzenleyiniz;
- Sayfaları sırasına göre numaralandırınız; ve
- Belgeleri birbirine tutturmak için, zımba, ataç, yapıştırıcı bant KULLANMAYINIZ.
68. 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? 
69. Açıklamalar
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Beyan ve imza 
Declaration and signature
Başvuru formunda vermiş olduğum bilgilerin doğru olduğunu bilgim ve inancım dâhilinde beyan ederim. 
70. Tarih
G 
A 
A 
Y 
Y 
Y 
Y 
G 
Örnek 27/09/2015
Aşağıdaki bölüm başvurucu(lar) ya da temsilci(ler) tarafından imzalanmalıdır. 
71. 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.
72.           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 
Yes
No_2
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	56. Statement of the facts: 1- Başvurucular 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK ile kapatılan ve tüm mal varlığı devlete aktarılan … isimlivakfın üyesidir/ üyeleridir (Ek-1).2- Türkiye’de, 15 Temmuz 2016 tarihinde saat 21.20 civarında, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki bir grup asker tarafından menfur bir darbe girişimi başlatılmıştır.3- Darbe girişiminin ilk dakikalarından itibaren, iktidar ve bazı muhalefet mensupları, henüz hiçbir darbeci yakalanıp kimlikleri tespit edilmeden, “Paralel Yapı” adı verilen oluşuma mensup askerlerin darbeye kalkıştığını açıklamışlardır.Genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanlarının darbe girişiminde bulunan askerler arasında olup olmadığı ve girişimin emir-komuta zinciri içerisinde yapılıp yapılmadığı bilinmemesine karşın, darbe girişimin üzerinden yarım saat geçmeden, bu girişim “Gülen Hareketi” olarak bilinen oluşumun üzerine yıkılmıştır. Cumhurbaşkanı ile Başbakan, darbe girişiminden önceden haberdar olmadıklarını, MİT müsteşarının bu konuda kendilerine bilgi vermediğini, MİT müsteşarı ve Genelkurmay Başkanı ile darbe gecesi görüşemediklerini, darbe girişiminden enişte, eş/dost veya korumalar aracılığıyla                   haberdar olduklarını beyan etmişlerdir.4- 24 Temmuz 2016 tarihli Alman Focus Dergisi, “Macht, Wahn, Erdoğan” başlıklı haberinde (s. 26) şu bilgiye yer vermiştir: “Darbe çatışmasının başlamasından yarım saat sonra, İngiliz istihbarat kurumu GCHQ, Türk Hükümetinin telefon, e-mail ve yazılı yazışmalarını ele geçirdi. Bu yazışmaların içeriğinde şu bilgiler geçiyor: “Yarın temizlik operasyonları başlatılsın ve darbenin baş yöneticisi Gülen ilan edilsin” (@caapulcukiz, 20/08/16 - 20:58). Darbe girişimi kendilerine MİT ve Genelkurmay tarafından bildirilmeyen iktidar mensupları, nedense girişimin ilk dakikalarından itibaren darbeyi kimin yaptığını bilebilmişlerdir. AKP milletvekili Adnan Boynukara, darbe girişiminin başlamasının üzerinden bir saat geçmeden, saat 21.54’te “Kahrolsun Fetullahçı kalkışma…” paylaşımında bulunmuştur (@AdnanBoynukara – 15/7/16 – 21.54). Milli Savunma Bakanı darbe girişiminin başlamasının üzerinden iki saat geçmeden, “Askerler bunlara itaat etmesinler, emri Pensilvanya’dan aldılar!” demiştir (@t24comtr – 16.7.16 – 00.18). Saat 23.02’de, Başbakan Binali Yıldırım NTV canlı yayınında, “Asker içerisinde var olan bir yapılanma bir kalkışmada bulundu” demiştir (http://m.haber7.com/ haberDetay.php?id=2046546#). Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece 23.30 civarlarında Face Time aracılığıyla bağlandığı CNN Türk canlı yayınında, “Bugünkü bu gelişme gerçekten Silahlı Kuvvetlerimizin içerisindeki bir azınlığın ne yazık ki kalkışma hareketidir. Ve bu malum yapıya ait Paralel Yapılanmanın teşvik ettiği, üst akıl olarak onların kullandığı bir harekettir” demiştir. Cumhurbaşkanı, 16 Temmuz 2016 tarihinde saat 03.17 civarında ise, Atatürk Havalimanında, Genelkurmay Başkanının darbeciler arasında olup olmadığını bilmemesine karşın, darbe girişimini kimin yaptığıyla ilgili olarak “TSK içerisindeki bir azınlık, ülkemizin beraberliğini kabullenmeyen bu grup, paralel devlet yapılanmasının kendisiydi” demiştir (@anadoluajansi – 16.7.16 – 03.18). Cumhurbaşkanı aynı tarihte, “Bu paralel devlet yapılanmasına da asla bu ülkeyi teslim etmeyeceğiz. Temizlenme operasyonu başladı. Bunların inlerine girdik, giriyoruz.” demiştir.5- “Gülen Hareketi”, 2014 yılının ilk aylarından itibaren yapılan birçok Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sonrası, kurul kararlarıyla “FETÖ/PDY” ismini verdikleri bir terör örgütü olarak ilan edilmiş ve bu karar Bakanlar Kurulu tarafından da kabul edilmiştir (MGK ve Bakanlar Kurulu kararları ile terör örgütü ilan edilme sürecine ilişkin olarak bakınız. Anayasa Mahkemesinin 4 Ağustos 2016 tarih ve 2016/6E – 2016/12K sayılı kararı, para. 17-18. http:// www.kararlaryeni.anayasa.gov.tr/Karar/Content/717f7c20-b696-4379-84f6-dfb568f8844a? excludeGerekce=False&wordsOnly=False). Kısaca, söz konusu oluşum, yargı kararlarından önce, yürütme organı tarafından terör örgütü ilan edilmiştir. Bu başvurunun yapıldığı tarihe kadar, iddia olunan isimde bir terör örgütünün varlığı, “kanunla önceden kurulmuş, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme” tarafından ve adil bir yargılama sonucu kesin olarak saptanmış değildir. Bu nedenle, başvuru formu ve eklerinde, masumiyet karinesine saygı gereği, uluslararası kamuoyunda bilinen ismiyle “Gülen Hareketi” kavramı kullanılacaktır.6- Anayasaya göre, “Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.” (AY m. 6/3). Masumiyet karinesinin gerekleri dikkate alındığında (Suçluluğu hükmen (yargılama sonucu) sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz. AY m. 38/4), kişileri suçlu gösterme veya mahkûm etme, bir yargısal işlevdir. “Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır (AY m. 9)”. Yargılama ve mahkûm etme konusunda yürütme veya yasama organı ya da başka bir organın karar verme yetkisi yoktur.
	57. Statement of the facts: Bakanlar Kurulu veya MGK kararlarıyla kişiler ya da kişi grupları suçlu ilan edilemeyeceği gibi mahkûm da edilemez.Anayasa bu iki kuruma yargılama yetkisi vermemiştir; yargılama yetkisi bağımsız mahkemelere aittir. Bahse konu iki kurumun aldığı terör örgütü ilan etme kararı açık bir fonksiyon gaspıdır. Bu durum, kuvvetler ayrılığı ve demokratik hukuk devleti ilkelerini (AY Başlangıç, m. 2), Anayasanın 6/3, 9 ve 38/4 maddelerini ve adil yargılanma hakkına ilişkin tüm güvenceleri ihlal eder.7- Darbe girişimi sonrası, 35 gün boyunca, resmi makamlarca darbenin arkasında Gülen Hareketinin olduğu   açıklanmış olmasına karşın, Bakanlar Kurulu üyesi Kültür Bakanı Nabi Avcı, 21 Ağustos 2016 tarihinde katıldığı CNN Türk canlı yayınında darbenin arkasındaki aktörü açıklayamayacaklarını şu şekilde ifade etmiştir: “Darbe olayının arkasında kimin olduğunu biliyoruz, devlet aklı bunu açıklamaya el vermiyor” (@gritliturk, 21.8.16 – 22.17). Anlaşıldığı gibi iktidar da ilk günden itibaren, darbenin arkasında Gülen Hareketinin olduğunu açıklamasına karşın, bu iddianın gerçeği yansıtmadığını bilmekte, ancak bilinmeyen bir nedenle gerçeği kamuoyuna açıklayamamaktadır.8- 11 Ekim 2016 tarihinde RedHack (@TheRedHack97) tarafından yayınlanan ve devlet kaynaklı bir bilgiye dayalı olduğu anlaşılan, (… yahoo.com) e-mail adresinden, e-mail sahibinin kardeşi olan bir bakana ait (… yahoo.com) e-mail adresine, 20/3/2016 tarihinde (3.57 PM) gönderilen bir e-postada, “TSK kendi iç çalışmasına göre Orgeneral ve Korgeneral rütbesinde Paralel bağlantılı komutan olmadığı kanaatinde. Tümgeneral seviyesinde belki 1-2 isim olabileceği düşünülüyor. Onların da halen etkin görevde olmadığı ve izlemede tutulduğu belirtiliyor.” bilgilerine yer verilmiştir. 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimi sonrası Türk Silahlı Kuvvetlerinde 2 orgeneral, 10 korgeneral ve 28 tümgeneral ile 4 tümamiral olmak üzere toplam 44 general darbe girişimiyle ilişkili oldukları iddiasıyla gözaltı kararına muhatap olmuş, tutuklanmış ve/veya Silahlı Kuvvetlerden ihraç edilmişlerdir. Bu somut bulgu ve Silahlı Kuvvetleri özellikle orgeneral, korgeneral ve tümgenerallerin yönettiği dikkate alındığında, darbe girişiminin ilk dakikalarından itibaren yapılan açıklamaların temelsiz olduğu anlaşılır.9- 17 Ocak 2017 tarihli ve Andrew Rettman tarafından euobserver (www.euobserver.com) isimli haber sitesinde yayınlanan “Gulen did not order Turkey coup, EU spies say” başlıklı haberde (Brussels, 17. JAN, 15:12), Avrupa Birliği İstihbarat Paylaşım Dairesi (Intcen) tarafından hazırlanan bir belgede, darbe emrinin Fetullah Gülen tarafından verilmediğinin ifade edildiğini yazmıştır. AB İstihbarat Paylaşım Dairesi tarafından hazırlanan 24 Ağustos 2016 tarihli “Turkey – The Impact of the Gulenist Movement” isimli altı sayfalık rapora göre, “Exiled cleric Fetullah Gülen did not order the coup in Turkey. … It is likely that a group of officers comprising Gulenists, Kemalists, opponents of the AKP, and opportunists was behind the coup. It is unlikely that Gulen himself played a role”. Habere göre, “The EU intelligence report said individual Gulenist military officers, who did not rank above lieutenant or captain, might have felt “under pressure” to join to coup attempt in July because they knew that Erdogan had anyway planned to go after them in August. … The document written by the EU’s intelligence-sharing unit, Intcen, also says a post-coup purge of supposed Gulen supporters led by President Recep Tayyip Erdoğan was designed to deepen his grip on power. … “The huge wave of arrests in the days following the coup attempt was just a catalyst for the crackdown prepared in advance”, the intelligence report said”.10- Kjetil Stormark (kjetil@aldrimer.no), NATO kaynaklarına dayandırdığı ve 25 Ocak 2017 tarihinde AldriMer.no (www.aldrimerno.com) isimli internet sitesinde yayınladığı haberinde şu iddialara yer vermiştir: “A majority view within NATO is that it is highly likely that president of Turkey, ..., staged the failed coup against himself as a pretext for starting a purge against his critics and opponents” (www.haberdar.com, 25 Ocak 2017 Çarşamba 22.45).11- 15 Temmuz 2016 tarihine kadar, Türkiye’de yapılan soruşturmalar çerçevesinde Gülen Hareketi’nin şiddet olaylarına karıştığına veya terör örgütü olduğuna dair en küçük delil ortaya konamadığı gibi bu yönde verilmiş ve                    kesinleşmiş herhangi bir mahkeme kararı da yoktur. Gülen Hareketi, bağımsız yargı organlarından önce MGK ve Bakanlar Kurulu kararlarıyla terör örgütü ilan edilmiş olup Anayasanın açık hükümleri dikkate alındığında, bu türden terör örgütü ilan etmenin hukuken hiçbir değeri yoktur. Kişi ve kurumlar ancak mahkeme kararlarıyla suçlu ilan edilebilir.12- Şiddete başvurma açısından 15 Temmuz 2016 tarihli darbe teşebbüsüne gelince, yukarıda belirtilenlerden anlaşılacağı gibi, darbe teşebbüsünü organize ve orkestra eden yapının kimler olduğu bugüne kadar ortaya konmamıştır. Bu konuda verilmiş ve kesinleşmiş bir karar olmamasına rağmen, Gülen Hareketinin organizatör olduğu iddiası maddi    bulgular ışığında temelsiz görünmektedir. Zira darbeye karıştığı iddia edilen en üst rütbeli 44 general arasında bir ya da iki generalin bu oluşuma mensup olduğu, darbe girişimi nedeniyle tutuklanan generaller arasında Kemalist olduklarında şüphe olmayanlar (Orgeneral Adem Huduti gibi) bulunduğu gibi, milliyetçi/ülkücü olduğunu açıklayanların da olduğu bir vakıadır (Eski MHP milletvekili Özcan Yeniçeri ile Cem Küçük’ün TGRT isimli televizyonda yaptıkları programa, darbe girişimi nedeniyle tutuklu Korgeneral İlhan Talu’nun kardeşi MHP’li belediye başkanı bir mesaj göndermiş ve kardeşinin ülkücü ve milliyetçi olduğunu açıklamıştır.) Ayrıca darbeci generaller arasında AKP Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli’nin kardeşi olan ve darbe girişiminin planlayıcılarından olduğu belirtilen Tümgeneral Mehmet Dişli de vardır. General Dişli’nin AKP desteği ile yıllarca Genelkurmay karargâhında görev yaptığı ve AKP’ye yakın bir general olduğu iddia edilmektedir.
	58. Statement of the facts: 13- Tüm bu açıklamalardan anlaşılacağı gibi, bir an için Gülen Hareketine sempati duyan askerlerin de darbegirişiminde yer aldığı iddiasının doğru olduğu varsayılsa dahi, bu durum Gülen Hareketini terör örgütü yapmaz; çünkü somut olaydaki spesifik suçlama “darbe teşebbüsü” suçlamasıdır; terör örgütü suçlaması değil. Şiddete başvurma unsurunun, darbe suçunun da olmazsa olmaz bir unsuru olduğu akıllardan uzak tutulmamalıdır. Aksi kabul edilecek olursa, bazı AKP sempatizanı, Kemalist ve Milliyetçi/Ülkücü askerlerin de bu girişime katıldığı dikkate alınarak, AKP üyeleri ve sempatizanları da, Kemalistler ve ülkücüler de terör örgütü üyeliğinden yargılanmak zorunda kalır. Aksi uygulama (ceza kanunlarının selektif ve ayrımcı uygulanması), kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesinin uygulanmasında ayrımcılık anlamına gelir ve AİHS’nin 7 ve 14. maddelerini birlikte ihlal eder. Ayrıca suç ve cezaların şahsiliği prensibinin açık ihlaline yol açar. Her şeye rağmen, darbe girişimi nedeniyle bir terör örgütü uydurulacaksa, bu örgütün ismi “Yurtta Sulh Konseyi Terör Örgütü” olmalıdır.14- Tüm bu belirtilenlere rağmen, bir an için 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimi çerçevesinde, iktidarın iddia ettiği terör örgütü suçlamasının doğru olduğu varsayılsa dahi, bu durum sadece 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra işlenen suçlar açısından bireyleri ve kurumları bağlar. Zira bu tarihten önce Gülen Hareketinin şiddete başvurduğuna dair herhangi bir kanıt ortaya konmadığı gibi, kesinleşmiş bir yargı kararı da bulunmamaktadır. Hukuk güvenliği ilkesinin gereği olarak, söz konusu tarihten önceki faaliyet, eylem ve açıklamaların (15 Temmuz 2016 tarihine kadar olmayan) terör örgütü üyeliğine gerekçe yapılması mümkün değildir. Kısaca, bir an için iddiaların tamamının doğru olduğu varsayılsa dahi, tüm bu iddialar ancak 15 Temmuz 2016 tarihinden sonrası eylem ve faaliyetler için geçerlidir.15- Sonuç olarak, adı geçen yapının terör örgütü olup olmadığı hususu bir yana, darbe girişiminden bir hafta sonra çıkarılan 667 sayılı OHAL KHK’sı ile kapatılan kurumların, bu bir haftalık süre içerisinde, iddia olunan örgüte destek yönünde hiçbir eylem ya da faaliyetleri yoktur. Tüm bu belirtilen nedenlerle, başvurucuların üyesi olduğu kuruluşun kapatılmasının dayanağı olan suçlama temelsizdir.16- Darbe girişiminden beş gün sonra, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunca ülke genelinde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilmiş ve bu karar 21 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazetede (RG) yayımlanmıştır. OHAL çerçevesinde çıkarılan ve 23 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ilk kararname olan 667 sayılı KHK ile de birçok dernek, vakıf ve şirket kapatılmış ve tüm mal varlıkları karşılıksız olarak devlet mülkiyetine aktarılmıştır.17- 23 Temmuz 2016 tarihli 667 sayılı OHAL KHK’sının 2. maddesine göre, “(1) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlenen; a) Ekli (I) sayılı listede yer alan özel sağlık kurum ve kuruluşları, b) Ekli (II) sayılı listede yer alan özel öğretim kurum ve kuruluşları ile özel öğrenci yurtları ve pansiyonları, c) Ekli (III) sayılı listede yer alan vakıf ve dernekler ile bunların iktisadi işletmeleri, ç) Ekli (IV) sayılı listede yer alan vakıf yükseköğretim kurumları, d) Ekli (V) sayılı listede yer alan sendika, federasyon ve konfederasyonlar kapatılmıştır.(2) Kapatılan vakıfların her türlü taşınır ve taşınmazları ile her türlü mal varlığı, alacak ve hakları, belge ve evrakı Vakıflar Genel Müdürlüğüne bedelsiz olarak devredilmiş sayılır. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarının sağlık uygulama ve araştırma merkezleri ve kapatılan diğer kurum ve kuruluşlara ait olan taşınırlar ile her türlü mal varlığı, alacak ve haklar, belge ve evrak Hazineye bedelsiz olarak devredilmiş sayılır, bunlara ait taşınmazlar tapuda resen Hazine adına, her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak tescil edilir. Birinci fıkrada sayılanların her türlü borçlarından dolayı hiçbir şekilde Hazineden bir hak ve talepte bulunulamaz. Devire ilişkin işlemler ilgili tüm kurumlardan gerekli yardımı almak suretiyle ilgisine göre Maliye Bakanlığı veya Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.”18- 23 Temmuz 2016 tarihli ve 667 sayılı KHK, Anayasanın 121/3 maddesi uyarınca onay için Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunulmuştur. Söz konusu KHK’nın bazı hükümleri değiştirilerek TBMM tarafından yasalaştırılmış ve 29 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6749 sayılı Kanunla kabul edilmiştir (Ek-2).19- 23 Ocak 2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 685 sayılı OHAL KHK’sı (Ek-3) ile de “Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu” kurulmuştur.20- Başvurunun yapıldığı tarih itibariyle 685 sayılı KHK yasalaşmadığı gibi, Komisyon da fiilen çalışmaya başlamamıştır.
	59. Article invoked: A-AİHS'nin 6. maddesi ihlaledilmiştir1- AİHS’nin 6. maddesi somut olaya uygulanır2- İhlal edilen adil yargılanma hakkı güvenceleria- Mahkemeye erişim hakkı ihlal edilmiştir (AİHS m. 6/1)
	59. Explanation: 1- Somut olayda başvurucuların üyesi olduğu vakıf (tüzel kişilik), işlevsel olarak yasaniteliğinde olan ancak esasında yürütme organının bir kararı olan bir OHAL KHK’sı ile terör örgütü üyeliği ile suçlanmış, sürekli olarak kapatılmış ve tüm mal varlığı devlete aktarılmıştır. Söz konusu KHK’nın kararlaştırılmasından önceki hiçbir yasaya uyulmadan, hiçbir mahkeme kararı olmadan, tüm bunlar yapılarak, örgütlenme özgürlüğü, masumiyet karinesi, tüzel kişiliğin itibarı (reputation) ve dolayısıyla özel hayata saygı hakkı ve mülkiyet hakkı açıkça ihlal edilmiştir. Belirtilen tüm bu haklara ve özellikle mülkiyet hakkına ilişkin uyuşmazlıkların AİHS’nin 6. Maddesi anlamında sivil bir hakka ilişkin uyuşmazlık olduğunda kuşku yoktur. Bu nedenle 6. Maddenin sivil boyutu (civil limb) somut olayda uygulanır.Ayrıca bir gerçek kişi için idam cezası ne anlama geliyorsa, tüzel kişilik için de sürekli olarak kapatılıp tüm faaliyetlerine son verilerek mallarına el konulması, kısaca tüzel kişiliğin yok edilmesi aynı anlama gelir. Başvurucuların üyesi olduğu vakfın terör örgütü üyeliği ile suçlanması (suçun niteliği ve ağırlığı) ve hükmedilen cezanın (vakfın sürekli olarak kapatılması) ağırlığı dikkate alındığında, somut olayda AİHS’nin 6. maddesinin ceza boyutu (criminal limb) da uygulanır.2/a- Başvurucuların üyesi olduğu vakıf bir OHAL KHK’sı ile kapatılmıştır. Anayasanın 148/1 hükmüne göre, OHAL KHL’ları yargı denetiminin dışındadır. Türkiye genelindeki tüm illerin idare mahkemeleri, OHAL KHK’ları nedeniyle mağdur olanların açtıkları davaları, bu konudaki Danıştay kararlarına da atıf yaparak, “iptali gereken idari bir işlem bulunmadığı” gerekçesiyle incelemeden reddetmiştir (http://www.neyapilabilir.net/#1481743392332-175a77a8-aea0). Bu kararlar henüz kesinleşmemiş olsa da idari yargının içtihat organı olan ve son sözü söyleyen Danıştay 5. Dairesinin de benzer kararları vardır (28.11.2013 tarih ve 2012/8085E – 2013/8622 - 4.4.2016 tarih ve 2014/1845E – 2016/1931K –18.4.2016 tarih ve 2015/6883E – 2016/2351K). Kısacaişlevsel olarak yasa niteliğinde olan OHAL KHK’larını idari yargının iptal yetkisi olmadığı gibi verilen kararlar ışığında idari yargı yolu başvuruculara kapalıdır.OHAL KHK’ları işlevsel olarak yasama işlemi niteliğinde oldukları için, 6216 sayılı Kanunun 45/3 hükmü uyarınca, yasama işlemleri ile düzenleyici idari işlemler aleyhine Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunulamaz. AYM’nin benzer konularda usulden reddettiği birçok başvuru bulunmakta olup, bu durum bireysel başvuru yolunun da başvuruculara kapalı olduğunu göstermektedir (bkz. Arif Güneş kararı (2013/837) - Gökhan Ünal kararı (2012/30), Ahmet Soysal kararı (2012/237) ve Süleyman Erte kararı (2013/469, para. 19). Anayasa Mahkemesi 30.11.2016 tarihinde, 27 Şubat 2014 tarihli yasa ile görevlerine son verilen HSYK tetkik hâkimleri tarafından yapılan toplam 46 başvuruyu, konu bakımından yetkisizlik gerekçesiyle usulden reddetmiştir (Başvuru No: 2014/4233). Anlaşılacağı gibi bireysel başvuru yolu da, yasa ile TBMM tarafından kabul edilen OHAK KHK’sı ile kapatılan vakıf üyelerine kapalıdır.685 sayılı KHK ile kurulan OHAL Komisyonu bu başvuru formunda ileri sürülen sivil hakları esastan inceleyip karara bağlama yetkisine sahip değildir. 685 s. KHK ile oluşturulan sistem tüm sivil haklara dair uyuşmazlığı, adil bir yargılama sonucu çözme imkânından yoksundur. Doğrudan KHK’dan (ve yasadan) kaynaklanan hak ihlallerini giderme yetkisi olmadığı için, Komisyon sivil hakların esasını incelemeye imkân vermemektedir (Bkz. s. 10). İşlemleri yargı denetimine açık olsa da, OHAL Komisyonu ve idari yargı, başvuruya konu uyuşmazlıklar açısından tam yetkili bir yargı organı değildir. Komisyonun yetkisi 685 sayılı KHK’nın 10. maddesindeki kararları almakla sınırlıdır; KHK’yı ve yasayı iptal yetkisi olmadığı için birçok hak ihlalini gideremez; bu ihlaller doğrudan KHK ve yasa kaynaklıdır. İdari yargı, sadece Komisyonun yetkisi çerçevesinde kalıp kalmadığını denetleyebilir. Başvuranlar, üyesi oldukları vakfın cezai açıdan mahkûmiyetini giderecek bir yargı organına başvuru yapamamaktadırlar. İç hukukta başvurulacak ve uyuşmazlıkların esasını inceleyecek başkaca hiç bir yargı organı bulunmadığı için, somut olayda mahkemeye erişim hakkı hem sivil hem de cezai açıdan ihlal edilmiştir.
	60. Article invoked: b- AİHS'nin 6/2 hükmü ihlal edilmiştirc- AİHS'nin 1 ve 3 a, b, c, d ve e) fıkraları ihlal edilmiştir.B. AİHS m. 11 ihlal edilmiştirC- Ek 1. Nolu Protokolün 1. maddesi ihlal edilmiştirD- AİHS'nin 8. maddesi ihlal edilmiştirE- AİHS'nin 11. ve 14. maddeleri birlikte ihlal edilmiştirF- AİHS'nin 13. maddesi ihlal edilmiştirG- AİHS'nin 18. maddesi ihlal edilmiştir.
	60. Explanation: b- 7. Sayfada belirtildiği gibi, 6749 sayılı Kanunla kabul edilen 667 sayılı OHAL KHK’sının2. Maddesine göre, iddia olunan “Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) aidiyeti,  iltisakı veya irtibatı belirlenen vakıf, sendika, federasyon, konfederasyon ve dernekler ile bunların iktisadi işletmeleri kapatılmıştır.” Başvurucuların üyesi olduğu vakıf, böylece yargılamadan, hiçbir mahkeme kararı olmadan, bir terör örgütüne üye (aidiyat) olduğu, hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde bir yasada gösterilmiş, suçlanmış, mahkûm edilmiş ve cezalandırılmıştır. Bir mahkeme tarafından değil de Bakanlar Kurulu kararı ve yasama işlemi ile terör örgütü üyesi olarak gösterilerek masumiyet karinesinden yararlanma hakkı açıkça ihlal edilmiştir. Anayasanın OHAL durumunda da yasakladığı (m.15) bu ihlal, OHAL durumunun kesinlikle gerektirdiği türden bir tedbir olmayıp, bu nedenle AİHS’nin 15. maddesi de ihlal edilmiştir.c- 667 sayılı KHK’nın 2. Maddesi ile, başvurucuların üyesi olduğu vakıf, yargılanmadan terör örgütü üyesi olarak gösterilmiş, ceza kanunu anlamında suçlama atfedilmiş ve bu suçtan mahkûm olmuş gibi cezalandırılmış, kapatılmış ve mal varlığı devlete aktarılmıştır. Bir OHAL KHK’sı ile, terör örgütü üyesi olmakla suçlanmış, mahkum edilmiş ve idam cezası benzeri bir ceza ile cezalandırılmıştır. Tüm bunlar bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından değil, yürütme organı tarafından yapılmıştır. Bir kişi sadece bir mahkeme tarafından yargılanıp cezalandırılabilir; başkaca hiçbir organ tarafından yargılanıp mahkûm edilemez. Bu nedenlerle AİHS’nin 6/1 ile 6/3 fıkralarında korunan ve içtihat ile ortaya çıkan adil yargılanmaya ilişkin tüm hak ve güvenceler ihlal edilmiştir.B- Başvuranların üyesi olduğu vakfın kapatılması ve mal varlığına el konulması örgütlenme özgürlüğüne açık bir müdahaledir. Bu müdahale, 667 sayılı KHK’dan önce yürürlükte bulunan ve vakıflara ilişkin yasa hükümlerinin hiçbirine uyulmadan, hiçbir yargı kararı olmadan yapılmıştır. 667 s. KHK 30 gün içerisinde TBMM tarafından onanmamıştır; OHAL döneminde masumiyet karinesi ihlal edilmeden, sadece geçici ve durumun gerektirdiği tedbirler alınabilirken (AY m. 15 ve 121) bu kuralların hiçbirine uyulmamıştır. Söz konusu KHK bu müdahaleye yasal dayanak oluşturamayacağı gibi, önceki yasalara da aykırılık nedeniyle, yasal dayanaktan yoksun olan ve durumun kesinlikle gerektirdiği türden olmayan kapatma, AİHS’nin 11. maddesini ihlal etmiştir. C- 6749 sayılı Kanunla kabul edilen 667 sayılı OHAL KHK’sının 2. maddesi ile kapatılan vakıfların tüm mal varlıkları, hiçbir karşılık ödenmeden, hiçbir mahkeme kararı olmadan devlete devredilmiştir. Yukarıdaki aynı gerekçelerle yasal dayanaktan yoksun olan ve kamu yararı olmayan bu müdahale mülkiyet hakkını ihlal etmiştir.D- Tüzel kişilerin şeref ve itibarı ile onlara ilişkin kapalı alanlar da özel hayata saygı hakkının kapsamındadır. Başvurucuların üyesi olduğu vakfın, bir KHK ve yasada ismi açıkça terör örgütü üyesi olarak gösterilmesi tüzel kişiliğin ve üyelerinin şeref ve itibarına müdahaledir. Yukarıdaki gerekçelerle yasal dayanaktan yoksun olduğu için bu müdahale AİHS’nin 8. maddesini ihlal etmiştir. Yasal dayanaktan yoksun şekilde ve yargı kararı olmadan el koyup vakfın tüm özel alanlarına girme ve özel eşyalarını inceleme ve el koyma da özel hayata saygı hakkını ayrıca ihlal etmiştir. Bu durumlar OHAL’in kesinlikle gerektirdiği bir tedbir değildir.E- 15.7.2016 sonrası OHAL KHK’ları ile sadece muhalif vakıflar kapatılmış, muhalif olmayan bazı dernek veya vakıflar ise desteklenmiştir; kapatılan dernek ve vakıfların binaları onlara verilmiştir. Bu durum AİHS’nin 11 ve 14. maddelerini birlikte ihlal etmiştir.F- Örgütlenme özgürlüğü, mülkiyet hakkı ve özel hayata saygı hakkı ihlallerinin ileri sürüleceği ve bu ihlalleri esastan inceleyip giderecek etkili hiçbir iç başvuru yolu olmadığı için AİHS’nin 13. maddesi ihlal edilmiştir.G- 15 Temmuz 2016 tarihi sonrası sayıları binleri aşan muhalif sivil toplum kuruluşu (dernek, vakıf, sendika), hiçbir mahkeme kararı olmadan, OHAL’in neden olduğu darbe girişiminin bastırılmasıyla hiçbir ilgisi olmamalarına rağmen, masumiyet karinesi de ihlal edilerek, yürütmenin çıkardığı KHK’larla kapatılmış ve örgütlenme özgürlüğü neredeyse tamamen yok edilmiştir. Bu durum AİHS’nin 18. maddesini ihlal etmiştir.
	61. Complaint: A- İç hukuk yollarının tüketilmesi:B- Altı ay kuralı:
	61. Information about remedies used and the date of the final decision: A- İleri sürülen tüm hak ihlallerine doğrudan bir OHAL KHK’sı neden olmuştur.Yasalaşmış olan KHK konusunda idari yargı ile bireysel başvuru yolunun etkisiz olduğu açık olup bu durumu Hükümet de kabul etmiştir (bkz. Ek-4).Bu nedenle, 23 Ocak 2017 tarihli KHK ile “Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu” adında bir iç başvuru yolu oluşturulmuştur. AİHS’nin 13. maddesi anlamında bir iç başvuru yolunun etkili olabilmesi için, hak ihlallerinin bu organ önünde ileri sürülebilmesi, esasını inceleyebilmesi ve uygun bir giderim sunabilmesi gerekir (Kudla/ Polonya). Oluşan hak ihlallerini açıkça tanıyabilmesi, yeni ihlalleri engelleyebilmesi, devam eden ihlallere derhal son verebilmesi (Sürmeli/Almanya) ve ihlalleri ortadan kaldırıp mümkünse eski hale getirebilmesi (restitutio in integrum) gerekir. Mümkün değilse, ihlalleri giderici diğer tedbirleri kararlaştırabilmesi ve yaşanmış ihlaller konusunda uygun maddi ve manevi tazminata hükmedebilmesi gerekir (Apicella/İtalya). Bu organ yargısal bir organ olmasa da, bağımsızlık ve tarafsızlık (De Souza Ribeiro/ Fransa) ile çekişmeli yargılama gibi temel bazı usulî güvencelere uygun çalışması gerekir (Silver/B.K.). Bu organın erişilebilir, teori ve pratikte etkili ve makul sürede karar vermesi de gerekir (Scordino/İtalya, no.1).Yedi üyeden oluşan OHAL Komisyonunun beş üyesini yürütme organı belirlemekte olup, KHK’nın 4 (1,e) hükmüne göre, bir üye hakkında Başbakanlıkça idari bir soruşturma başlatılması, üyeliğe son vermek için yeterlidir. Yürütme organının kabul ettiği KHK’ları denetlemek için kurulan Komisyon üyelerinin üyeliğine, yürütmenin keyfiliğe açık bir işlemi ile son verilebilmesi, üyelerin bağımsızlık güvencesinden yoksun olduğunun kanıtıdır. Komisyonun, kamu kurumlarından sunulacak belgelere dayalı, dosya üzerinden karar vereceği dikkate alındığında, bu belgeler başvurucuya sunulup onun görüşleri alınmadan karar verileceği için, bu organ çekişmeli yargılama gibi asgari usulî güvencelerden de yoksundur. Anayasanın 15. maddesine göre, masumiyet karinesi OHAL’de dahi ihlal edilemez; bu ilkeyi açıkça ihlal eden tüm KHK’ların sırf bu nedenle iptali gerekir. Anayasanın üstünlüğü ilkesi gereği, KHK’ların Anayasanın 15, 38/4, 129/2 ve 130/7 maddelerine aykırı olamayacağı dikkate alındığında, bu maddelere açıkça aykırı olan KHK’ların, başkaca hiçbir nedene ihtiyaç duyulmadan iptali gerekir. Ancak Komisyonun KHK’ları iptal yetkisi olmadığı gibi Anayasanın bu emredici hükümlerini uygulayıp uygulamayacağı da belirsizdir. 685 s. KHK, OHAL KHK’larını yargı denetimine açmamaktadır. Sadece Komisyonun verdiği kararları yargı denetimine açmaktadır. 685 s. KHK’nın 10. maddesine göre, Komisyon sadece kapatma kararına ilişkin karar verebilmektedir; maddi ve manevi zararlara dair karar verme yetkisi yoktur. Komisyonun KHK’yı iptal yetkisi yoktur; yaşanan hak ihlallerini tanıyıp, giderime hükmetmesi de mümkün değildir. Başvuranların şikayeti sadece kapatmaya ilişkin değildir; masumiyet karinesi ve yargılanmadan terör örgütü üyesi ilan edilme (AİHS m. 6/1,2,3) gibi ihlaller devam eden türden ihlaller olup bunların kaynağı doğrudan KHK’dır. Bu KHK iptal edilip hukuken varlığına son verilmedikçe, internetteki tüm bilgiler yok edilip yaşanmış ihlaller tazmin edilmedikçe, hak ihlalleri giderilemez. Komisyonun iptal yetkisi yoktur. Sınırlı yetkili Komisyon kararlarının yargı denetimine açık olması bu yolu etkili kılmaz. İdari yargı, Komisyonun yetkileri çerçevesinde karar verip vermediğini denetleyebilir. İdari yargının da OHAL KHK’larını iptal yetkisi olmadığı (AY m. 148/1) için, doğrudan OHAL KHK’sından kaynaklanan ihlaller açısından bu yol etkisizdir. Asgari 100 000 başvuru olacağı ve her yıl 10 000 başvuru karara bağlanacağı varsayılsa dahi tüm başvurular 10 yılda sonuçlanabilir. 3 dereceli idari yargı ile birlikte bu süre 15 yıl demektir; AYM de eklenince 15 yılı aşacak olan bu süre makul değildir. Belirtilen nedenlerle 685 s. KHK ile kurulan sistem etkisiz olduğu için AİHM’ye başvurulmuştur.B- 29/10/2016’da Resmi Gazetede yayınlanan yasadan kaynaklı ihlaller için 6 aylık süre 29/4/2017’da sona erecek olup, bu başvuru süresinde yapılmıştır.
	63. If you answered Yes above, please state which appeal or remedy you have not used and explain why not.: Başvurucuların 685 sayılı OHAL KHK’sı ile kurulan OHAL Komisyonunun kararını beklemeden AİHM’ye başvurmasınınnedenlerinden biri de, bu Komisyonun kararlarını denetleyecek yargı organlarının da bağımsız ve tarafsız olmamalarıdır. Komisyon kararlarını denetleyecek ilk ve ikinci derece idari yargı organları HSYK denetiminde çalışmaktadır. 13.10.2014’ten sonra ilk derece yargı organlarında görev yapan binlerce hâkimin görev süreleri dolmadan ve talepleri olmadan görev yerleri değiştirilmiştir. Birçok idare mahkemesi hâkimi verdikleri kararlar nedeniyle görevden alınmıştır. 20.11.2015’te, “İçişleri Bakanlığı, “Gizli” ibareli bir yazıyı (Sayı: … -2043.(31420) 152488 – Konu: Yargı kararları) HSYK’ya göndererek, bakanlık aleyhine karar veren 78 idare mahkemesinde görevli hâkimler hakkında işlem yapılmasını talep etmiş, HSYK 3.Dairesi bu hâkimler hakkında inceleme kararı almış, 2. Daire ise, bu hâkimlerden terfi sırası gelen 12 hâkimin terfi işlemini durdurmuştur (http://www.yargiicinadalet.biz/hukuki-basvuru-yollari/tutuklama/tutuklamalar/, Ek 1 – Hak ihlallerine dair detaylı açıklamalar). 16.7.2016’da, hiçbir savunma alınmadan 5 HSYK üyesi üyelikten çıkarılmış ve tutuklanmıştır.23.7.2016’da yayınlanan yasa ile Danıştay’ın tüm üyelerinin üyeliği sonlandırılmış ve yeni üye seçimi yapılmıştır. 16.5.2016’da iki Anayasa Mahkemesi üyesi gözaltına alınıp tutuklanmış ve birkaç gün içerisinde üyelikten çıkarılmıştır. Oysa bir mahkemenin bağımsızlığının olmazsa olmazlarından biri de üyelerin atandıkları süre dolmadan keyfi olarak görevden alınamamasıdır (Campbell and Fell v. The U. K., 80). Tüm bu nedenlerle hem ilk, ikinci ve üçüncü derece idari yargı, hem de Anayasa Mahkemesi bağımsızlığını kaybetmiş olup Komisyonun eksikliklerini gidermekten uzaktırlar. Bu nedenlerle de doğrudan AİHM’ye başvurulmuştur.
	65. 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).: 
	67. If you answered Yes above, please write the relevant application number(s) in the box below: 
	1: 1- Başvurucuların, başvuruya konu vakfın üyeleri olduğunu gösteren fotokopiler (sırasıyla)
	2: 2- 29 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan (667 sayılı KHK'nın kabulüne ilişkin) 6749 sayılı Kanun vebaşvurucuların üyesi olduğu vakfın ekli listede yer aldığını gösteren sayfanın fotokopisi
	3: 3- 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
	4: 4- Daha önce AİHM'ye bazı başvurucular tarafından gönderilen ve idari yargı ile Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruyolunun etkisiz olduğuna dair açıklamaların yer aldığı ek beyan dilekçesi örneği
	5: 5- Başvurucuların nüfus cüzdanlarının ön yüzüne ilişkin fotokopiler
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	69. Comments: Türkiye'de son yıllarda ve özellikle OHAL döneminde binlerce sivil toplum kuruluşu, vakıf, dernek veya sendika kanuna ve Anayasa uyulmadan, hiçbir yargı kararı olmadan bir KHK ile kolayca kapatılmış ve mal varlıklarına karşılıksız olarak el konulmuştur. Bu durum, Türk hukukunda örgütlenme özgürlüğü başta olmak üzere birçok hak ve özgürlük açısından sistematik bir sorun oluşturmaktadır ve OHAL'in neden olduğu durumla da ilgisi yoktur. Bu nedenle İçtüzüğün 40 ve 41. maddeleri uyarınca  başvuruya öncelik verilerek ivedi olarak incelenmesini saygıyla talep ederiz.
	70. Declaration date: 
	71. Signed by representative: 
	71. Signed by Applicant(s): 
	72. Name and address of Applicant: 
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	72. Name and address of applicant / representative – tick  as appropriate: 
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