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Mahkeme İçtüzüğü 

Madde 471. – Bireysel başvurunun içeriği 

1.  Sözleşme’nin 34. maddesine göre yapılan bir başvuru, Mahkeme başka türlü karar vermedikçe, 
Yazı İşleri Müdürlüğü’nün hazırladığı başvuru formu ile yapılır. Başvuru formunda, formun ilgili 
bölümlerinde istenen tüm bilgilerin ve aşağıdaki hususların bulunması gerekmektedir: 

(a)  başvurucunun adı, doğum tarihi, uyruğu, adresi, başvurucunun tüzel kişilik olması halinde ise tam 
adı, kurulma veya tescil tarihi, sicil numarası (eğer varsa) ve resmi adresi; 

(b)  temsilcisi varsa, temsilcisinin adı, mesleği, adresi, telefon ve faks numaraları ve elektronik posta 
adresi; 

(c)  başvurucunun temsil edildiği durumlarda, başvuru formunun yetki belgesi bölümünde tarih ve 
başvurucunun ıslak imzası olmalıdır. Aynı şekilde, temsilcinin de başvurucu adına hareket etmeyi 
kabul ettiğini belirtmesi bakımından başvuru formunun yetki belgesi bölümünde temsilcinin de ıslak 
imzası bulunmalıdır; 

(d)  aleyhine başvuru yapılan Sözleşmeci Devletin veya Devletlerin adı; 

(e)  olaylara dair özlü ve okunaklı bir açıklama; 

(f)  iddia edilen Sözleşme ihlal(ler)ine ve dayanaklarına dair özlü ve okunaklı bir açıklama; 

(g)  başvurucunun, Sözleşme’nin 35. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen kabul edilebilirlik şartlarına 
uyduğunu gösteren özlü ve okunaklı bir açıklama. 

2.  (a)  Başvuru formunun ilgili bölümlerinde belirtilmesi gereken, yukarıdaki 1. maddenin e, f ve g 
fıkralarındaki bilgilerin, Mahkeme’nin, başvurunun konusunu ve kapsamını başkaca bir belgeyi 
incelemeksizin belirlemesine yetecek düzeyde olması gerekmektedir. 

(b)  Bununla birlikte, başvurucu, olaylara, ileri sürülen Sözleşme ihlallerine ve gerekçelerine ilişkin 
ayrıntılı açıklamalarını ekleyerek bu bilgileri tamamlayabilir. Ancak bu bilgiler 20 sayfayı 
geçmemelidir. 

3.1  Başvuru formu başvurucu veya başvurucunun temsilcisi tarafından imzalanmalı ve ekinde 
aşağıdaki belgeler yer almalıdır: 

(a)  şikâyete konu olan, yargısal veya başka nitelikteki karar veya işlemlere ilişkin belgelerin örnekleri; 

(b)  başvurucunun, Sözleşme’nin 35. maddesinin 1. fıkrasında gösterildiği şekilde, iç hukuk yollarını 
tükettiği ve altı aylık süre kuralına uyduğunu gösteren belge ve kararların örnekleri; 

(c)  varsa, başka uluslararası soruşturma veya çözüm makamları önündeki başvurulara ilişkin 
belgelerin örnekleri; 

(d)  başvurucunun İçtüzüğün 47.§ 1 (a) hükmü uyarınca tüzel bir kişilik olması halinde, başvuruyu 
yapan kişinin başvurucuyu temsile yetkili olduğunu gösteren belge veya belgeler; . 

1.  Mahkeme tarafından 17 Haziran ve 8 Temmuz 2002, 11 Aralık 2007, 22 Eylül 2008, 6 Mayıs 2013, 1 Haziran 
ve 5 Ekim 2015 tarihlerinde değiştirildiği haliyle (Yürürlüğe giriş tarihi: 1 Ocak 2014) 
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3.2  Başvuruyu destekleyici belgelerin tarih sırasına göre listelenmesi, birbirini takip eder şekilde 
numaralandırılması ve açıkça belirlenmiş olması gerekir. 

4.  Kimliğinin açıklanmasını istemeyen başvurucu, bu hususu belirtmeli ve Mahkeme önündeki 
yargılamanın aleniliği ilkesinden ayrılmayı haklı kılabilecek sebepleri bildirmelidir. Mahkeme, kimliğin 
saklı tutulmasına talep üzerine karar verebileceği gibi kendiliğinden de karar verebilir. 

5.1  Bu maddenin 1, 2 ve 3. fıkralarında belirtilen kurallara uyulmaması halinde başvuru Mahkeme 
tarafından incelenmez, meğerki; 

(a)  başvurucu bu kurallara uymamasına ilişkin tatminkâr bir açıklama yapmış olsun; 

(b)  başvuru ihtiyati tedbir istemine ilişkin olsun; 

(c)  Mahkeme, resen veya talep üzerine, başka türlü karar vermiş olsun. 

5.2.  Mahkeme her durumda başvurucunun belirli bir zaman dilimi içinde ve uygun gördüğü şekil ve 
şartlarda, bilgi ve belge sunmasını talep edebilir. 

6.  (a)  Sözleşmenin 35. maddesinin 1. fıkrası anlamında başvuru tarihi, bu maddede belirlenen 
şartlara uygun başvuru formunun Mahkeme’ye gönderildiği tarihtir. Postane damgası gönderme 
tarihi olarak kabul edilir. 

(b)  Mahkeme, makul gördüğü durumlarda, farklı bir tarihi de başvuru tarihi olarak kabul edebilir. 

7.  Başvurucu adres değişikliğini ve başvurunun incelenmesi bakımından gerekli olan her olayı 
Mahkeme’ye bildirmek zorundadır. 


