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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 
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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 
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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
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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
.\images\Lines_v_2\34_Lines_46+49.png
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 
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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
No_3
48 Applicant
49 Applicant
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	56. Statement of the facts: 1-  Bu başvuru 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye'de gerçekleşen darbe girişiminin hemen arkasından, önce  668 sayılı olağanüstü hâl (bundan sonra OHAL olarak anılacaktır) Kanun Hükmünde Kararname (bundan sonra KHK olarak anılacaktır), daha sonra da 6755 sayılı kanu ile kamu görevinden (Türk Silahlı Kuvvetlerinden) çıkarılan (AD, SOYAD, RÜTBE)  tarafından yapılan bir başvurudur. (bk. Ek-1)2- ..... Tarihinde ... Askeri Lise ... kaydolarak askerlik mesleğine girdim ... Tarihinde mezun oldum ve .... rütbesi ile mesleğe başladım. ...... Daha sonra farklı tarihlerde  ..... terfi alarak .... en son ..... rütbesinde  ....... (YER, GÖREV) çalışmaya devam etmekteydim. 3- Mesleki hayatım boyunca hiçbir disiplin cezası almadığım gibi ... takdir ve teşekür ..... almış bulunmaktayım. ...... 3. 668 sayılı KHK’nin ve aynı zamanda 6755 sayılı kanunun 2. maddesinin 2. fıkrası son cümlesine göre pasaportum da  iptal edilmiştir .... 4- Meslekten ihraç olmama sebep olan süreç kanaatimce 15 Temmuz darbe girişiminden çok önce, Türkiye'de 17-25 Aralık süreci olarak bilinen ve Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk operasyonları olarak adlandırılan süreç ile başladığı düşüncesindeyim. Bu sebeple aşağıda kısaca bu olaylara değinilmeye çalışılacaktır. 5- Türkiye'de 17 Aralık 2013 tarihinde bazı bakanların ve iş adamlarının adının karıştığı yolsuzluk iddiası ile ilgili operasyonlar yapılmış ve birçok kişi gözaltına alınmıştır. Benzer operasyonlar daha sonra 25 Aralık tarihinde de yapılmıştır. Bu iddialar ile ilgili gazetelerde ve medyada birçok haber, ses kaydı, güvenlik güçlerinin araştırmasına ilişkin görüntüler ve başka materyaller yayınlanmıştır.  Ancak 17 Aralık operasyonlarından itibaren siyasi iktidar operasyonların kendilerine karşı yapılmış bir darbe olduğunu, iddiaların aslının olmadığını ve kendilerini yıpratmak amacıyla bu operasyonların devlet içine sızmış belli bir gruba bağlı kişiler tarafından yapıldığını iddia etmiştir. Siyasi iktidar bu yapıyı paralel devlet yapılanamsı olarak adlandırmış ve Amerikadan yönetildiğini iddia etmiştir. 6- Bu operasyonların hemen arkasından parale yapı olarak adladırılan gruba mensup oldukları iddiası ile birçok gazeteci tutuklanmış, bu yapıya ait olduğu iddiasıyla bazı yayın kuruluşları kapatılmış, uydu yayınları kesilmiştir. Ayrıca 17-25 Aralık operasyonlarında adı geçen emniyet görevlileri de paralel yapı mensubu ve terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla tutuklanmışlardır. 7- Daha sonraki süreçlerde yine paralel yapı olarak tabir edilen gruba ait olduğu iddiasıyla başka birçok kurum ve kuruluş kapatılmış, bunlar hakkında bazı yargı kararları vs verilmiştir. Örneğin dersaneler ile ilgili böyle bir durum söz konusu olmuştur. 8- 17-25 Aralık sürecinden sonra yargıda çok ciddi değişiklikler olmuş, binlerce hakim ve savcının yeri değiştirilmiştir. Aynı şekilde özel mahkemeler kurulmuş, tutuklamalar yapılmış ve birçok şirkete kayyım ataması yapılmıştır. Süreçte hakkında yolsuzluk iddiası olan kişiler serbest bırakılmış ve daha sonra değiştirilen hakim ve savcıların görev yaptıkları mahkemeler tarafından haklarındaki iddialar sonlandırılmıştır.  9- Türkiye bu ve benzeri gündemlerle normal seyrini devam ettirirken genel seçimler olmuş ve siyasi iktidar koalisyon kuracak şekilde seçimlerden çıkmıştır. Ancak seçimlerden kısa bir süre sonra Türkiye'de daha önceden artık kaybolmaya yüz tutmuş terör olayları tekrar patlak vermiştir.
	57. Statement of the facts: 10- Hükümetin kurulamaması üzerine Türkiye tekrar erken seçime gitmiş ve siyasi iktidar tek başına hükümeti kurmuştur. Bu arada başka siyasi gelişmeler de olmuştur. 11- Türkiye bu minval üzere devam ederken 15 Temmuz 2016 tarihinde menfur bir darbe girişimine maruz kalmıştır. Ancak halkımızın sağduyusu ve mücadelesi ile darbe çok kısa süre içince hatta saatler içinde bastırılmıştır. Darbe girişiminin hemen arkasından siyasi iktidar bu darbenin de arkasında paralel yapı oluğunu iddia etmiş ve darbenin FETÖ/PDY (Fetullahçı terör örgütü/paralel devlet yapılanması) tarafından yapıldığını iddia etmiştir. 12. Bu çerçevede darbe girişiminin ertesi sabahı binlerce hakim ve savcı görevden alınmış, binlerce silahlı kuvvetler mensubu gözaltına alınmış ve binlercesi tutuklanmıştır.  13- Darbe girişiminden belli bir süre sonra Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı 19 Temmuz 2016 tarihinde, darbe girişiminin 17 Temmuz 2016 tarihi saat 16:00’dan itibaren yurt genelinde tam anlamıyla bastırıldığını ilan etmiştir.    14- Ancak darbe girişiminden kısa bir süre sonra, Türkiyede güvenlik politikalarına yön veren ve başkanlığını siyasi iktidarın yaptığı Milli Güvenlik Kurulu’nun tavsiye kararı ile 21 Temmuz 2016 tarihli ve 29777 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (bundan sonra BKK olarak anılacaktır) ile ülke genelinde 21 Temmuz 2016 Perşembe günü saat 01:00’dan itibaren doksan gün süreyle olağanüstü hâl ilan edilmesinin Bakanlar Kurulunca 20 Temmuz 2016 tarihinde kararlaştırıldığı açıklanmıştır.15- Darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL süreci bu başvuru tarihi itibarıyla iki defa daha uzatılmıştır. Bu uzatmaların sebebi olarak halen terörle mücadele edildiği ve FETÖ/PDY elemanlarının devletten tam olarak temizlenmediği iddiaları ileri sürülmüştür. Darbe girişiminden sonra siyasiler birçok açıklama yaparak darbenin kendilerine yaradığını, FETÖ'cüleri devletten temizlemek için bu OHAL yetkilerini kullandıklarını, darbenin Allah'ın bir lütfu olduğunu, normal zamanlarda yapamadıklarını darbe sayesinde OHAL düzenlemeleri ile yapabildiklerini açıklamışlardır (buraya kadar olan kısma ilişkin gerekli belgeler basında yer alan haberlere bakılmak suretiyle sayın AİHM tarafından görülebilir).    16- Darbe girişiminin ardından ve özellikle OHAL ilanının ardından Türkiye'de kanun ile yapılması gerekli birçok düzenleme KHK ile yapılmaya başlanmış ve birçok kamu görevlisi bu KHK'lar ile mesleklerinden çıkarılmıştır. Aynı şekilde binlerce kurum ve kuruluş da bu gerekçe ile kapatılmıştır.    17- Bu bağlamda, 27 Temmuz 2016  tarihinde hakkımı ihlal eden ve ekindeki listede adımın yer aldığı 668 sayılı KHK çıkarılmış tır. Bu KHK ile terör örgütü üyesi, irtibatlısı veya iltisaklısı olmam gerekçesiyle bir daha geri dönemeyecek şekilde kamu görevinden çıkarılmış bulunmaktayım. Ayrıca aynı KHK ile başka hak ihlallerinin yanında pasaportum da iptal edilmiş bulunmaktadır. Meslekten çıkarılmama ilişkin liste başvuru konusu KHK eki .... sayılı listenin ....... sayfasında ve .... sırasında yer almaktadır (Ek. 2. .................  sayılı KHK metni ve adımın yer aldığı liste kısmı örneği).  18- Darbe girişiminin ardından topyekün basın ve siyasi iktidar FETÖ oalrak adlandırdıkları yapı vaya grubu şeytanlaştırmış, kendisi ile mücadele edilmesi gereken bir terör örgütü olduğunu iddia etmiş ve adeta bu gruba karşı bir savaş açmıştır. Darbe girişiminin üzerinden zaman geçtikçe iktidar kendisine muhalif olan herkesi "FETÖCÜ" olarak ilan etmiş ve bu gerekçeyle tutuklamıştır. Ünlü gazeteciler Can Dündar, Ahmet Altan ve Ahmet Şık bu gazetecilerden bazılarıdır. Aynı şekilde KHK eki listelerle FETÖCÜ ilan edilen binlerce akademisyenin görevine son verilmiş, yüzlerce ve çeşitli eğilimlerden gazete ve televizyon kapatılmıştır.  19. Adalet Bakanlığı tarafından en son yapılan açıklamalara göre gözaltı sayısı  100.000 (yüzbin) üzerindedir. Yine darbe girişimi sonrası yaklaşık 40.000 kişinin tutuklanması söz konusudur. Ayrıca milyarlarca lira değerindeki mal varlığına de el konulmuştır. 20- 668 sayılı KHK daha sonra 6755 sayılı kanun olarak 24 Kasım 2016 tarihinde kanunlaştırılmıştır. Bu kanun ekinde de adım yer almıştır (Ek. 3. ..............  sayılı kanun metni,  ekinde yer alan liste ve adımın bulunduğu bölüm). 
	58. Statement of the facts: 
	59. Article invoked: 1. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. maddesi: mahkemeye erişim hakkı.  Bu Sözleşmenin 6. maddesi ile birlikte. 18. maddesi.2.  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. maddesi ve 6. maddenin 3. fıkrası. Ceza alanında kendisine yöneltilen suçlamalara ilişkin hak ihlalleri.3.  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. maddesinin 2. fıkrası. Masumiyet karinesi hakkı.4.  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 7. maddesi. Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi ihlali.  5.  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8. maddesi. Özel hayat ve aile hayatına saygı hakkı, şeref ve itibara saygı hakkı ihlali.  
	59. Explanation: 1- Bir daha geri dönemeyecek şekilde ve birçok haki ihlaline sebebiyet verilerek kamu görevinden çıkarılmam hakkında hiçbir dava açma imkanı yoktur. AİHM Zihni kararında KHK hakkında dava açılabileceğine karar verse de artık 668 sayılı KHK bir kanun haline gelmiştir. Türk hukukunda KHK ve kanunlara karşı yargı yolu kapalıdır. Anayasa Mahkemesinin kuruluş ve yargılama usulleri hakkındaki kanununun 45. maddesine göre Anayasanın yargı denetimi dışında bıraktığı işlemler bireysel başvuru konusu olamaz. Meslektan çıkarma önce KHK ve sonra kanun ile olduğundan bireysel başvuru yolu kapalıdır. Aynı sebeplerle idari yargı yolu da kapalıdır. Anayasa Mahkemesine göre KHK'lar işlevsel olarak yasama işlemidir. Yasama işlemine karşı idari yargıda dava açılamaz. Aynı şekilde KHK metnini kanun haline getiren işleme karşı da dava açılamaz. Bunlara karşı bireysel başvuru da yapılamaz. İdari yargıda açılabilecek bir dava ile itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesine de başvurulamaz. Bu yol davayı gören mahkemenin takdirindedir. Dolayısıyla mahkemeye erişim hakkı ve hak arama özgürlüğü hakkı ihlal edilmiştir. Bu hak ihlali yasal temeli olmayan ve hukuki kılıflı fiili bir KHK ile yapıldığından 18. madde ihlali de söz konusudur. Her iki madde birlikte ihlal edilmiştir.   2- Başvuru konusu KHK ve kanun metinlerinde açıkça suç ithamı vardır. Ancak bu ithamlar ile ilgili mahkemeye erişim imkanı olmadan, savunma alınmadan, avukat yardımından yararlandırılmadan, delillere ulaşma imkanı verilmeden ve gerekli savunma kolaylığına sahip olmadan, lehe veya aleyhe olan tanıkları sorguya çekmeden meslekten çıkarılma Sözleşmenin 6. maddesinin 3. fıkrası ihlalidir.  3- Yasal temeli olmayan ve birçok hak ihlaline yol açan bir KHK ve arkasından kanun ile terör örgütü üyesi irtibatlısı veya iltisaklısı olarak  kamu görevinden çıkarılma masumiyet karinesi hakkı ihlalidir. Bu KHK ve Kanun ile ilgili yapılan haberler, hakarete varan ithamları iktidarın engellememesi hatta bizzat yapması da masumiyet karinesi hakkı ihlaldir.     4- Yasal temeli olmayan bir OHAL KHK'sı ve aynı KHK'nın kanunlaştırılması suretiyle bir daha geri dönemeyecek şekilde ve bütün sosyal haklardan mahrum bırakılmak suretiyle meslekten çıkarılmak ve belli bir mesleğin icrasını yasaklamak Sözleşmenin 7. maddesi anlamında kanunsuz suç ve ceza olmayacağı ilkesinin ihlaldir. Kamu görevinden çıkarılma suretiyle adeta hiç çalışılmamış gibi bir KHK ve kanun ile bütün sosyal haklardan mahrum bırakılmak da bir cezalandırmadır ve 7. maddeye aykırıdır.  5- Yasal temeli olmayan ve birçok temel hak ve özgürlüğü ihlal eden bir OHAL KHK’sı ve daha sonra bu KHK'nın kanunlaştırılması suretiyle kamu görevinden çıkarılmak özel hayat ve aile hayatına saygı hakkı ihlalidir. Aynı KHK ve kanunda terör örgütü üyesi olarak ilan edilme de şeref ve itibarın korunması hakkı ihlalidir.  Kamu görevi icra etmenin ve kamu görevlisi olarak çalışmanın AİHS 8. madde kapsamına girdiği tartışmasızdır. Kamu otoritesi bu hakka yasal temeli olmadan, keyfi bir şekilde ve orantısız olarak müdahale etmiştir. Bu hak ihlalinin temeli olan 668 sayılı KHK AİHM içtihatları anlamında "yasal" bir metin değildir. KHK çıkaran idari kurulun Anayasadan ve yasalardan kaynaklanan yetkisi yoktur. Zira bu şekilde temel hak ve özgürlükleri etkileyen bir KHK Anayasa 15. maddeye aykırıdır. Aynı KHK'nın daha sonra kanun haline gelmesi bu hukuki temelsizliği ortadan kaldırmamaktadır. Aksine kanun olması temel hakları geriye dönülemez şekilde bir kez daha ihlal etmiştir. KHK ve kanun açık birer keyfilik örneğidir ve kendilerine karşı yargı yoluna başvurulamaması bu keyfiliği katlamaktadır. KHK ve kanun metninde sorumsuzluk maddesi vardır. Bu da keyfi olduğunun bir kanıtıdır. Anayasada ve yasalarda kamu görevlilerinin meslekten çıkarılması hakkında gerçek anlamda yasal düzenlemeler varken bunları aşmak amacıyla KHK ve ardından aynı içerikli kanun çıkarılması yasal değildir. Kamu görevinden çıkarılmanın meşru hiçbir amacı yoktur, demokratik bir toplumda acil bir sosyal ihtiyaçtan kaynaklanmamaktadır ve kesinlikle zorunlu bir müdahale değildir. 8. madde bağlamında yapılan bu açıklamalar şeref ve itibar bağlamındaki hak ihlalleri için de aynen geçerlidir. Yine bütün bu açıklamalar KHK ve kanunla getirilen pasaport iptalleri için de aynen geçerlidir. 
	60. Article invoked: 6. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 18. maddesi ve bu madde ile birlikte 6., 7., 8., 13., 15., ek Protokol 1. ve 34. madde ihlalleri. 7. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine ek Protokol 1. madde. Mülkiyet hakkı ihlali ve bu ihlal ile birlikte 18. madde ihlali. 8- Sözleşmenin 13. maddesi. Hak ihlalleri ile ilgili etkili başvuru hakkı ihlali. 9- Sözleşmenin 34. maddesi: bireysel başvuru hakkının engellenmesi. Sözleşmenin 34. maddesi ile birlikte 18. madde ihlali. 
	60. Explanation: 6- Somut başvuruda kamu görevinden çıkarılmanın görünür amacı terör örgütü olduğu iddia edilen bir grup ile bağlantılı olma iddiasıdır. Ancak bu sadece bir iddiadır. Kamu görevinden çıkarılmanın bir OHAL KHK'si veya bir kanun ile yapılması da bu işin hukuki kılıfıdır. Zira siyasi iktidar mensupları normal zamanlarda yapmak istediklerine kanunların engel olduğunu, darbe girişimi sonrası bunları yapma fırsatı bulduklarını ilan etmişlerdir. Siyasi  iktidarın "Allah'ın bir lütfu" olarak gördüğü darbe girişiminden sonra bu hak ihlallerini gerçekleştirmesi Sözleşmenin 18. maddesine açık aykırılık teşkil etmektedir.  Somut olayda siyasi iktidarın düşman ve din dışı olarak ilan ettiği söz konusu grubun veya terör örgütü olduğu iddia edilen bir grubun üyesi veya irtibatlısı veyahut da iltisaklısı olma söz konusu değildir. Ayrıca bu konuda kesinleşmiş bir mahkeme kararı da yoktur. KHK ve daha sonra kanunda bu konu ile ilgili hiçbir kişiselleştirme veya somut veri yoktur. KHK ve kanunun amacı muhalif olabileceği düşünülen herkesi bu torbaya atmak suretiyle devletten uzaklaştırmaktır. Bu amaçla muhalif olarak görünen bütün kişiler ve kurumlar bu torbaya atılmak suretiyle uzaklaştırılmakta ve muhalif olmaları cezalandırılmaktadır. Hatta iktidarın desteklediği söylenen bazı din adamları FETÖCÜ olarak nitelendirdikleri bütün herkesin öldürülmelerini salık vermektedir. Dolayısıyla KHK ile ve kanunla meslekten çıkarmanın gerçek sebebi ve dayanağı hukuki değil, fiili ve kötü niyetli bir sebeptir.  Bütün bu gerekçelerle 18. madde ile korunan haklar ile birlikte bu başvuru formunda sayılan diğer bütün haklar ihlal edilmiştir. 7- Bu formda açıklanan ve yasal niteliği olmayan bir KHK ve kanunla kamu görevinden çıkarılma sebebiyle sanki hiç çalışılmamış gibi bütün sosyal hakların ve maaşın kaybedilmesi söz konusudur. Aynı şekilde bu statüye bağlı diğer maddi hakların da kaybedilmesi söz konusudur. Bu şekilde mülkiyet hakkına bir müdahale vardır. Bu müdahalenin AİHM içtihadı anlamında (ve bu başvuruda açıklanan şekilde) yasal temeli yoktur. Bu şekilde açlığa ve medeni ölüme mahkum edilmenin hiçbir meşru amacı yoktur. Meşru amacı olmayan bu müdahale orantılı değildir. Kamu görevinden çıkarılmanın yasal temeli olmaması sebebiyle somut olayda kamu yararı da yoktur. Bütün bu gerekçelerle mülkiyet hakı ve bu hak ile birlikte 18. madde ihlal edilmiştir.  8- Kamu görevinden çıkarılma ve işbu başvuru formunda açıklandığı şekliyle ihlal edilen temel haklar bakımından hiçbir yargı makamına başvurulamamaktadır. Çünkü  ihlaller OHAL KHK'sı ve kanun kaynaklıdır. Ayrıca başvurulsa bile Türkiye'de yargı bağımsızlığı olmadığından bu başvurulardan bir sonuç alınamayacaktır. Dolayısıyla başvuru yolları etkisizdir. Nitekim yüzbinlerce hatta milyonlara varan mağdur olmasına rağmen Anayasa Mahkemesi kendisine yapılan OHAL KHK'ları ile ilgili hala bir karar verememiştir. Oysa sayın Mahkemeniz kısa sürede bir karar vermiştir ve insanlar önünü görmüştür. Türk yargısı hem görünürde, hem de fiilen artık bağımsız değildir. Bu bakımdan etkili başvuru hakkı 18. madde ile birlikte ihlal edilmiştir.    9- Darbe girişiminden sonra Türkiyede avukatlar bazı kişilerin davalarını almamaktadırlar. Bazıları da çok fahiş ücret istemektedirler. Ayrıca daha önce bazı davlarda vekillik yapan avukatların tutuklanması sebebiyle avukat bulunması da mümkün değildir.  Ayrıca yasal dayanağı olmayan bir KHK ve kanunla kamu görevinden çıkarılma söz konusu olduğundan normal zamanlarda açılabilecek davaların da açılma imkanı kalmamıştır. Kaldı ki siyasi iktidar bu dava açma hakkını elden almak amacıyla KHK ve kanun çıkarmış ve KHK dayanaklı işlem yapanların sorumsuz olduğuna karar vermiştir. Dolayısıyla hem Anayasa Mahkemesi ve hem de AİHM bakımından bireysel başvuru yapılması engellenmek istenmiştir. Bu sebeple Sözleşmenin 34. maddesi 18. madde ile birlikte ihlal edilmiştir.  
	61. Complaint: Mahkemeye erişim hakkı, Ceza alanında kendisine yöneltilen suçlamalara ilişkin haklar, masumiyet karinesi hakkı, kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi,  özel hayat ve aile hayatına saygı hakkı, şeref ve itibara saygı hakkı, hakların kullanımına getirilen kısıtlamalar ile ilgili haklar, mülkiyet hakkı, hak ihlalleri ile ilgili etkili başvuru hakkı, bireysel başvuru hakkının engellenmesi ve bütün bu hak ihlalleri ile birlikte Sözleşmenin 18. maddesi şikayeti. 
	61. Information about remedies used and the date of the final decision: 1. Başvuru yolları ve kullanımına ilişkin açıklamalar: Bu başvuruda dile getirilen şikayetler ve hak ihlalleri bir OHAL KHK'sı ve bu KHK'nın kanunlaştırılması suretiyle çıkarılan bir mevzuattan kaynaklanmaktadır. Bu düzenlemelere karşı Türk hukukunda gidilebilecek bir kanun yolu bulunmamaktadır. Bu konuda yukarıda şikayetler kısmında açıklama yapılmıştır. KHK ve kanunlara karşı idari yargıda dava açılamaz, bireysel başvuru yapılamaz ve itiraz yoluyla da olsa Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. Dolayısıyla somut başvuruda bu yollar kullanılamamıştır.  Bunlara ek olarak Türkiyede artık yargı bağımsızlığı olmadığından açılacak davalar da bir sonuca ulaşamayacaktır. Başvuru yolları etkili değildir (bu konuda Akdıvar kararına bakılabilir).2. 6 aylık süre Bu başvuru formunda açıklanan hak ihlalleri iç hukukta başvuru yolu olmayan bir KHK ve kanundan  kaynaklandığından, ..... sayılı kanunun Resmi Gazetede yayınlanma tarihi olan ...............   tarihinden itibaren 6 ay içinde başvuru yapılmaktadır.
	63. If you answered Yes above, please state which appeal or remedy you have not used and explain why not.: Hak ihlalleri doğrudan ve idari işleme konu olmadan olağanüstü hal KHK'sı ve kanundan kaynaklandığından Türk hukukunda olağan zamanlarda benzer kamu görevinden çıkarmalar için kullanılabilecek iç hukuk yolları kullanılamamıştır.Bu yolların kullanımı bakımından hukuki ve fiili engeller vardır. Bu engellerin yanında yargı bağımsızlığı da yoktur. Dolayısıyla iç hukuk yollarına başvurulamamıştır.
	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: Kimlik bilgilerini içeren belge ve sair mesleki kimlik bilgilerine ilişkin belgeler. 
	2: .... sayılı KHK metninin ilgili bölümleri ve adımın yer aldığı eki liste sayfası örneği
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