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AÇIKLAYICI NOT
Sözlesme’nin 34. maddesine göre
basvuru formunu dolduracak kisiler için
GIRIS
Bu notlar, Mahkeme’ye basvurunuzu gerçeklestirmenizde size yardimci olmak amaciyla hazirlanmistir.
Formu doldurmadan önce lütfen dikkatle metnin tümünü okuyunuz ve her bölümü doldururken bu notlari
gözönünde bulundurunuz.
Doldurulmus for m, Sözlesme’nin 34. maddesine göre Mahkeme’ye basvuru formunuz olacaktir.
Mahkeme davanizi incelerken bu formu temel alacaktir. Bu nedenle, daha önceki yazismanizda Mahkeme Yazi
Isleri Müdürlügü’ne vermis oldugunuz bilgilerin yinelenmesi mahiyetinde de olsa, formu eksiksiz ve dogru
doldurmaniz önemlidir.
Form sekiz bölümden olusmaktadir. Basvurunun Mahkeme Iç Tüzügü’nün gerektirdigi tüm bilgileri
içermesi için bütün bölümlerin doldurulmasi gereklidir. Asagida formun her bölümüne iliskin açiklayici bilgiler
bulacaksiniz. Bu bilgilerin sonuna Mahkeme Iç Tüzügü’nün 45. ve 47. maddelerinin metni de eklenmistir.

BASVURU FORMU NASIL DOLDURULUR ?

I.
(1-13)

TARAFLAR – Madde 47.1 (a), (b) ve (c)

Eger basvurucu sayisi birden fazlaysa, bu bölümlerde istenen bilgiler, gereginde her bir basvurucu için
ayri sayfa kullanarak verilmelidir.
Her basvurucu kendisini temsil etmek üzere bir kisiyi vekil olarak belirleyebilir. Bu temsilci,
Sözlesme’ye taraf olan ülkelerden birinde oturan bir avukat ya da Mahkeme’nin kabul ettigi diger bir kisi
olabilir. Eger basvurucu kendisine bir temsilci belirlemisse, temsilciye iliskin bilgiler basvuru formunun bu
bölümünde verilmelidir. Bu durumda Mahkeme Yazi Isleri sadece temsilciyle yazisir.

II.
(14)

OLAYLARA ILISKIN AÇIKLAMA – Madde 47.1 (d)

Sikayette bulundugunuz olaylari açik bir sekilde, gerekli ayrintilari atlamadan, özlü biçimde anlatiniz.
Olaylari, tarih sirasiyla ve kesin tarih leri belirterek anlatiniz. Sikayetleriniz birden çok konu ile ilgiliyse (örnegin
degisik mahkeme prosedürleri varsa), her durumu ayri ayri ele aliniz ve açiklayiniz.

III.
(15)

ÖNE SÜRÜLEN AYKIRILIKLARA VE ILGILI DAYANAKLARINA ILISKIN AÇIKLAMA
– Madde 47.1 (e)

Formun bu bölümünde Sözlesme’ye göre sikayetinizin ne oldugunu olabildigince açik belirtiniz.
Sözlesme’nin hangi hükümlerine dayandiginizi ve formun II. Bölümünde açikladiginiz olaylarin niçin bu
hükümlere aykiri düstügü görüsünde oldugunuzu açiklayiniz.
Sözlesme maddelerinden bir kisminin güvence altina alinan haklara belli kosullarda müdahale
edilmesini öngördügünü göreceksiniz (Örnegin 5. maddenin 1. fikrasinin a-f bentlerine ve 8. 9. 10 ve 11.
maddelerin 2. fikralarina bakiniz). Böyle bir maddeye dayaniyorsaniz, sikayetinize konu olan müdahaleyi niçin
haksiz buldugunuzu açiklayiniz.

-2 IV.
SÖZLESME’NIN 35. MADDESININ 1. FIKRASINA ILISKIN AÇIKLAMA – Madde 47.2 (a)
(16-18)
Bu bölümde ulusal makamlar önünde izlediginiz çözüm yollarini tam olarak açiklamaniz
gerekmektedir. Bu bölümdeki üç alt bölümü doldurunuz ve her ayri sikayet için gerekli bilgileri ayri ayri
veriniz. 18. maddede hakkinizi arayabileceginiz ve kullanmadiginiz baska basvuru ya da çözüm yolu bulunup
bulunmadigini bildiriniz. Böyle bir çözüm yolu varsa ne oldugunu belirtiniz (yani basvurunun yapilabilecegi
mahkeme ya da makamin adini veriniz) ve bu yolu niçin kullanmadiginizi açiklayiniz.

V.
(19)

BASVURUNUN AMACINA ILISKIN AÇIKLAMA – Madde 47.1 (g)

Burada Mahkeme’ye basvurmakla ne elde etmek istediginizi kisaca belirtiniz.

VI.
(20)

ÖTEKI ULUSLARARASI ISLEMLERE ILISKIN AÇIKLAMA – Madde 47.2 (b)

Burada, basvurunuzdaki sikayetlerinizi bir baska uluslararasi organa iletip iletmediginizi belirtiniz.
Böyle bir basvurunuz varsa, sikayetinizi sundugunuz mercinin adini, yapilan islemlerin tarih ve ayrintilarini ve
alinan kararlarin ayrintilarini içeren tüm bilgileri veriniz. Ilgili kararlarin ve öteki belgelerin kopyalarini da
eklemeniz gerekir. Belgeleri zimbalamayiniz, yapiskan bantla veya herhangi bir baska madde ile birbirine
baglamayiniz.

VII.
(21)

BELGELER LISTESI - Madde 47.1 (h)
(ASILLAR DEGIl, SADECE ÖRNEKLERI)

Basvuru formunun IV ve VI. bölümlerinde deginilen tüm hüküm ve kararlara yer vermeyi ve listenize
eklemeyi unutmayiniz ve Mahkeme’nin belge olarak gözönüne almasini istediginiz tutanaklar ve tanik ifadeleri
gibi baska belgeleri de ilave ediniz. Bir mahkeme yada baska bir makamca verilen kararlarin sadece hüküm
kismini degil, gerekçeleriyle birlikte tam metnini ekleyiniz. Sadece Mahkeme’ye yaptiginiz sikayetlere iliskin
belgeleri gözönünde bulundurunuz. Belgeleri zimbalamayiniz, yapiskan bantla veya herhangi bir baska madde
ile birbirine baglamayiniz.

VIII.
(22)

BILDIRIM VE IMZA – Madde 45.3

Eger basvuru formu, bizzat basvurucu tarafindan degil, temsilcisi tarafindan imzalanmissa, basvurucu
tarafindan imzalanmis (daha önce Yetki Belgesi veya dengi bir Vekaletname, Mahkeme Yazi Isleri’ne
gönderilmemis ise) ve temsilciyi vekil atayan bir Yetki Belgesi de eklenmelidir.
*
*

*

MAHKEME IÇ TÜZÜGÜ
Madde 45
(Imzalar)
1. Sözlesmenin 33. veya 34. maddeleri çerçevesinde yapilan tüm basvurular yazili olarak yapilir ve basvurucu
veya temsilcisi tarafindan imzalanir.
2. Hükümet disi kuruluslar ve kisi gruplari tarafindan yapilmis bir basvuru, kurulusu ve grubu temsil etmeye
yetkilendirilmis kisiler tarafindan imzalanir. Ilgili daire veya komite, basvuruyu imzalayan kisilerin yetkileri
hakkindaki ihtilaflari çözüme baglar.
3. Eger bir basvurucu, Mahkeme Iç Tüzügü 36. maddesine uygun olarak temsil ediliyorsa, temsilci veya
temsilcileri yazili vekalet veya yetki belgesi sunmalidirlar.
Madde 47
(Kisisel basvurularin içerigi)
1. Sözlesmenin 34. maddesinin çerçevesinde yapilan her basvuru, ilgili daire baskani aksine karar vermedikçe,
Yazi Isleri Müdürlügü’nden temin edilen basvuru formu ile yapilir. Basvuru formu su bilgileri içerir :
a) basvurucunun ad ve soyadi, dogum tarihi, uyrugu, cinsiyeti, meslegi ve adresi ;
b) varsa temsilcisinin adi, soyadi, meslegi ve adresi ;
c) hangi Yüksek Sözlesmeci Taraf veya Taraflar aleyhine basvurunun yöneltildigi ;
d) olaylara iliskin kisa bir açiklama ;
e) Sözlesme ile ilgili öne sürülen ihlal veya ihlallerin ve bu iddialarin gerekçelerine iliskin kisa bir
açiklama ;
f) basvurucu tarafindan Sözlesmenin 35. maddesinin 1. fikrasinda öngörülen kabul edilebilirlik kosullarinin
basvurucu tarafindan yerine getirilip getirilmedigine iliskin kisa bir açiklama (iç hukuk yollarin tüketilmesi ve
alti aylik sürenin dikkate alinmasi) ;
g) basvurunun konusuna iliskin açiklamalar eklenir ;
ve su belgeler sunulur :
h) basvuru konusuyla ilgili her türlü gerekli belgenin ve özellikle yargi kararlarinin ve diger kararlarin birer
örnegi.
2. Ayrica basvurucu :
a) bu maddenin 1 h) bendinde düzenlenen Sözlesmenin 35. maddesinin 1. fikrasi uyarinca basvurularin
kabul edilebilirlik kosullarinin (iç hukuk yollarin tüketilmesi ve alti aylik sürenin dikkate alinmasi) olustugunu
saptamaya yarayacak her türlü belge ve karari sunmalidir ;
b) bu sikayetlerini, baska bir uluslararasi yargi veya çözüm makama sunup sunmadigina dair bilgi
vermelidir.
3. Kimliginin açiklanmasini istemeyen basvurucu, bu talebini açikça belirtmek ve Mahkeme önünde kural
olarak yargilamanin açikligi ilkesinin aksine karar almayi gerektiren bu talebini destekleyen gerekçeleri sunmak
zorundadir. Daire baskani, istisnai durumlarda ve gizliligi gerektirecek nedenlerin varligi halinde, basvurucunun
kimliginin açiklanmamasina izin verebilir.
4. Bu maddenin 1. ve 2. fikrasinda yer alan hükümlere uyulmamasi durumunda, basvuru, Mahkeme tarafindan
incelenemez.
5. Kural olarak basvurunun kayit tarihi, basvuru konusunu - çok kisa olsa dahi - içeren ilk mektup tarihi sayilir.
Ancak, Mahkeme uygun gördügü taktirde baska bir tarihi kayit tarihi olarak kabul edebilir.
6. Basvurucu, adres bilgileri ve dilekçesinde sundugu olaylara iliskin tüm degisikliklerle ilgili olarak
Mahkeme’yi bilgilendirmek zorundadir.

