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AÇIKLAYICI NOT
Sözleşme’nin 34. maddesine göre
başvuru formunu dolduracak kişiler için
GİRİŞ
Bu notlar, Mahkeme’ye başvurunuzu gerçekleştirmenizde size yardõmcõ olmak amacõyla hazõrlanmõştõr.
Formu doldurmadan önce lütfen dikkatle metnin tümünü okuyunuz ve her bölümü doldururken bu notlarõ
gözönünde bulundurunuz.
Doldurulmuş form, Sözleşme’nin 34. maddesine göre Mahkeme’ye başvuru formunuz olacaktõr.
Mahkeme davanõzõ incelerken bu formu temel alacaktõr. Bu nedenle, daha önceki yazõşmanõzda Mahkeme Yazõ
İşleri Müdürlüğü’ne vermiş olduğunuz bilgilerin yinelenmesi mahiyetinde de olsa, formu eksiksiz ve doğru
doldurmanõz önemlidir.
Form sekiz bölümden oluşmaktadõr. Başvurunun Mahkeme İç Tüzüğü’nün gerektirdiği tüm bilgileri
içermesi için bütün bölümlerin doldurulmasõ gereklidir. Aşağõda formun her bölümüne ilişkin açõklayõcõ bilgiler
bulacaksõnõz. Bu bilgilerin sonuna Mahkeme İç Tüzüğü’nün 45. ve 47. maddelerinin metni de eklenmiştir.
BAŞVURU FORMU NASIL DOLDURULUR ?
I.
(1-13)

TARAFLAR – Madde 47.1 (a), (b) ve (c)

Eğer başvurucu sayõsõ birden fazlaysa, bu bölümlerde istenen bilgiler, gereğinde her bir başvurucu için
ayrõ sayfa kullanarak verilmelidir.
Her başvurucu kendisini temsil etmek üzere bir kişiyi vekil olarak belirleyebilir. Bu temsilci,
Sözleşme’ye taraf olan ülkelerden birinde oturan bir avukat ya da Mahkeme’nin kabul ettiği diğer bir kişi
olabilir. Eger başvurucu kendisine bir temsilci belirlemişse, temsilciye ilişkin bilgiler başvuru formunun bu
bölümünde verilmelidir. Bu durumda Mahkeme Yazõ İşleri sadece temsilciyle yazõşõr.
II.
(14)

OLAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA – Madde 47.1 (d)

Şikayette bulunduğunuz olaylarõ açõk bir sekilde, gerekli ayrõntõlarõ atlamadan, özlü biçimde anlatõnõz.
Olaylarõ, tarih sõrasõyla ve kesin tarihleri belirterek anlatõnõz. Şikayetleriniz birden çok konu ile ilgiliyse (örneğin
değişik mahkeme prosedürleri varsa), her durumu ayrõ ayrõ ele alõnõz ve açõklayõnõz.
III.
(15)

ÖNE SÜRÜLEN AYKIRILIKLARA VE İLGİLİ DAYANAKLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
– Madde 47.1 (e)

Formun bu bölümünde Sözleşme’ye göre şikayetinizin ne olduğunu olabildiğince açõk belirtiniz.
Sözleşme’nin hangi hükümlerine dayandõğõnõzõ ve formun II. Bölümünde açikladõğõnõz olaylarõn niçin bu
hükümlere aykõrõ düştüğü görüşünde olduğunuzu açõklayõnõz.
Sözleşme maddelerinden bir kõsmõnõn güvence altõna alõnan haklara belli koşullarda müdahale
edilmesini öngördüğünü göreceksiniz (Örnegin 5. maddenin 1. fikrasõnõn a-f bentlerine ve 8. 9. 10 ve 11.
maddelerin 2. fikralarõna bakõnõz). Böyle bir maddeye dayanõyorsanõz, şikayetinize konu olan müdahaleyi niçin
haksõz bulduğunuzu açõklayõnõz.

-2IV.
SÖZLEŞME’NIN 35. MADDESİNİN 1. FIKRASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA – Madde 47.2 (a)
(16-18)
Bu bölümde ulusal makamlar önünde izlediğiniz çözüm yollarõnõ tam olarak açõklamanõz
gerekmektedir. Bu bölümdeki üç alt bölümü doldurunuz ve her ayrõ şikayet için gerekli bilgileri ayrõ ayrõ
veriniz. 18. maddede hakkõnõzõ arayabileceğiniz ve kullanmadõğõnõz başka başvuru ya da çözüm yolu bulunup
bulunmadõğõnõ bildiriniz. Böyle bir çözüm yolu varsa ne olduğunu belirtiniz (yani başvurunun yapõlabileceği
mahkeme ya da makamõn adõnõ veriniz) ve bu yolu niçin kullanmadõğõnõzõ açõklayõnõz.
V.
(19)

BAŞVURUNUN AMACINA İLİŞKİN AÇIKLAMA – Madde 47.1 (g)
Burada Mahkeme’ye başvurmakla ne elde etmek istediğinizi kõsaca belirtiniz.

VI.
(20)

ÖTEKİ ULUSLARARASI İŞLEMLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA – Madde 47.2 (b)

Burada, başvurunuzdaki şikayetlerinizi bir başka uluslararasõ organa iletip iletmediğinizi belirtiniz.
Böyle bir başvurunuz varsa, şikayetinizi sunduğunuz mercinin adõnõ, yapõlan işlemlerin tarih ve ayrõntõlarõnõ ve
alõnan kararlarõn ayrõntõlarõnõ içeren tüm bilgileri veriniz. İlgili kararlarõn ve öteki belgelerin kopyalarõnõ da
eklemeniz gerekir.
VII.
(21)

BELGELER LİSTESI - Madde 47.1 (h)
(ASILLAR DEGIl, SADECE ÖRNEKLERİ)

Başvuru formunun IV ve VI. bölümlerinde değinilen tüm hüküm ve kararlara yer vermeyi ve listenize
eklemeyi unutmayõnõz ve Mahkeme’nin belge olarak gözönüne almasõnõ istediginiz tutanaklar ve tanõk ifadeleri
gibi başka belgeleri de ilave ediniz. Bir mahkeme yada başka bir makamca verilen kararlarõn sadece hüküm
kõsmõnõ değil, gerekçeleriyle birlikte tam metnini ekleyiniz. Sadece Mahkeme’ye yaptõğõnõz şikayetlere ilişkin
belgeleri gözönünde bulundurunuz.
VIII.
(22)

BİLDİRİM VE İMZA – Madde 45.3

Eger başvuru formu, bizzat başvurucu tarafõndan değil, temsilcisi tarafindan imzalanmõşsa, başvurucu
tarafindan imzalanmõş (daha önce Yetki Belgesi veya dengi bir Vekaletname, Mahkeme Yazõ İşleri’ne
gönderilmemiş ise) ve temsilciyi vekil atayan bir Yetki Belgesi de eklenmelidir.
*
*

*

MAHKEME İÇ TÜZÜĞÜ
Madde 45
(İmzalar)
1. Sözleşmenin 33. veya 34. maddeleri çerçevesinde yapõlan tüm başvurular yazõlõ olarak yapõlõr ve başvurucu
veya temsilcisi tarafõndan imzalanõr.
2. Hükümet dõşõ kuruluşlar ve kişi gruplarõ tarafõndan yapõlmõş bir başvuru, kuruluşu ve grubu temsil etmeye
yetkilendirilmiş kişiler tarafõndan imzalanõr. İlgili daire veya komite, başvuruyu imzalayan kişilerin yetkileri
hakkõndaki ihtilaflarõ çözüme bağlar.
3. Eğer bir başvurucu, Mahkeme İç Tüzüğü 36. maddesine uygun olarak temsil ediliyorsa, temsilci veya
temsilcileri yazõlõ vekalet veya yetki belgesi sunmalõdõrlar.
Madde 47
(Kişisel başvurularõn içeriği)
1. Sözleşmenin 34. maddesinin çerçevesinde yapõlan her başvuru, ilgili daire başkanõ aksine karar vermedikçe,
Yazõ İşleri Müdürlüğü’nden temin edilen başvuru formu ile yapõlõr. Başvuru formu şu bilgileri içerir :
a) başvurucunun ad ve soyadõ, doğum tarihi, uyruğu, cinsiyeti, mesleği ve adresi ;
b) varsa temsilcisinin adõ, soyadõ, mesleği ve adresi ;
c) hangi Yüksek Sözleşmeci Taraf veya Taraflar aleyhine başvurunun yöneltildiği ;
d) olaylara ilişkin kõsa bir açõklama ;
e) Sözleşme ile ilgili öne sürülen ihlal veya ihlallerin ve bu iddialarõn gerekçelerine ilişkin kõsa bir
açõklama ;
f) başvurucu tarafõndan Sözleşmenin 35. maddesinin 1. fõkrasõnda öngörülen kabul edilebilirlik koşullarõnõn
başvurucu tarafõndan yerine getirilip getirilmediğine ilişkin kõsa bir açõklama (iç hukuk yollarõn tüketilmesi ve
altõ aylõk sürenin dikkate alõnmasõ) ;
g) başvurunun konusuna ilişkin açõklamalar eklenir ;
ve şu belgeler sunulur :
h) başvuru konusuyla ilgili her türlü gerekli belgenin ve özellikle yargõ kararlarõnõn ve diğer kararlarõn birer
örneği.
2. Ayrõca başvurucu :
a) bu maddenin 1 h) bendinde düzenlenen Sözleşmenin 35. maddesinin 1. fõkrasõ uyarõnca başvurularõn
kabul edilebilirlik koşullarõnõn (iç hukuk yollarõn tüketilmesi ve altõ aylõk sürenin dikkate alõnmasõ) oluştuğunu
saptamaya yarayacak her türlü belge ve kararõ sunmalõdõr ;
b) bu şikayetlerini, başka bir uluslararasõ yargõ veya çözüm makama sunup sunmadõğõna dair bilgi
vermelidir.
3. Kimliğinin açõklanmasõnõ istemeyen başvurucu, bu talebini açõkça belirtmek ve Mahkeme önünde kural
olarak yargõlamanõn açõklõğõ ilkesinin aksine karar almayõ gerektiren bu talebini destekleyen gerekçeleri sunmak
zorundadõr. Daire başkanõ, istisnai durumlarda ve gizliliği gerektirecek nedenlerin varlõğõ halinde, başvurucunun
kimliğinin açõklanmamasõna izin verebilir.
4. Bu maddenin 1. ve 2. fõkrasõnda yer alan hükümlere uyulmamasõ durumunda, başvuru, Mahkeme tarafõndan
incelenemez.
5. Kural olarak başvurunun kayõt tarihi, başvuru konusunu - çok kõsa olsa dahi - içeren ilk mektup tarihi sayõlõr.
Ancak, Mahkeme uygun gördüğü taktirde başka bir tarihi kayõt tarihi olarak kabul edebilir.

-46. Başvurucu, adres bilgileri ve dilekçesinde sunduğu olaylara ilişkin tüm değişikliklerle ilgili olarak
Mahkeme’yi bilgilendirmek zorundadõr.

