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TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 59 uncu  maddesine göre hazırlanmıştır.
BİREYSEL BAŞVURU FORMU
A. Başvurucu Sayısı                     :
B. Başvuru Tarihi  :
D. Başvuru Dizi Pusulası
- Başvuruda ileri sürülen iddiaların temellendirilmesi için gerekli görülen belgelerin tarih sırasına göre numaralandırılarak her bir belgenin ana başlıklar hâlinde aşağıdaki kısma yazılması gerekmektedir (İçtüzük 60/3).
- Bireysel başvuru dosyaları kararın verildiği yılı takip eden yıldan başlamak üzere bir (1) yıl sonra imha edilir. Bu nedenle başvuru evrakının onaylı suretlerden oluşturulmasına dikkat edilmesi önerilir.
- Belgelerin eksiksiz ve okunaklı olması gerekmektedir.
- Göndereceğiniz belgelerle ilgili aşağıdaki kurallara KESİNLİKLE UYULMALIDIR:
* Belgeleri tarih sırasına göre çok kısa ve özlü bir şekilde tanımlayarak düzenleyiniz.
* Sayfaları sırasına göre numaralandırınız,
* Belgeleri birbirine tutturmak için zımba, ataş, yapıştırıcı bant kullanmayınız.
C. Başvurucunun Anayasa Mahkemesi önünde devam  eden başka bir başvurusu varsa numarası:
I. GENEL BİLGİLER VE DİZİ PUSULASI
Başvuru formunun, İçtüzüğün 59 uncu maddesine uygun olarak düzenlenmesi ve aynı maddede belirtilen belgelerin ya da onaylı örneklerinin başvuru formuna eklenmesi gerekmektedir. Başvuru formu, okunaklı ve başvurunun esasına yönelik özlü bilgileri içerir şekilde resmî dilde hazırlanmalıdır.   
Form doldurulurken dikkat edilmesi gereken hususlar ve bireysel başvuru hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
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T.C. Kimlik Numarası
Adı
Soyadı
Anne Adı
Baba Adı
Doğum Tarihi
Telefon Numaraları
Elektronik Posta Adresi
Adresi
Mersis Numarası
Unvanı
Temsilcinin Adı ve Soyadı
Temsilcinin T.C. Kimlik Numarası
Kayıtlı Elektronik Posta Adresi
Adresi
B. TÜZEL KİŞİ BAŞVURUCU
A. GERÇEK KİŞİ BAŞVURUCU
Uyruğu
Cinsiyeti
II. BAŞVURUCU BİLGİLERİ
Mesleği
..\..\Download\Karşıdan Yüklenenler 125908\3.gif
..\..\Download\Karşıdan Yüklenenler 125908\3.gif
Telefon Numaraları
Vergi Numarası
Kayıtlı Olduğu Sicil           Sicil Numarası
Adı
Soyadı
Baro Sicil Numarası
Kayıtlı Olduğu Baro
Temsil Olunan Başvurucu/Başvurucular* 
Elektronik Posta Adresi
Adresi
A. AVUKAT
T.C. Kimlik Numarası
Adı
Soyadı
Anne Adı
Baba Adı
Doğum Tarihi
Temsil Olunan Başvurucu/Başvurucular** 
B. AVUKAT OLMAYAN TEMSİLCİ
Uyruğu
III. TEMSİLCİ BİLGİLERİ
Telefon Numaraları
***Veli, vasi, kayyım veya tüzel kişi temsilcisi olduğunun belirtilmesi ve bu ilişkiye dayanak belgenin eklenmesi gerekmektedir.
*Başvurucuların tamamının vekili olunmadığı durumlarda doldurulması gerekmektedir.
(Bu bölüm sadece temsilciler tarafından doldurulacaktır.)
**Başvurucuların tamamının temsilcisi olunmadığı durumlarda doldurulması gerekmektedir.
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Adresi
Elektronik Posta Adresi
Temsil İlişkisi***
Telefon Numaraları
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Olay ve Olgular
Tarih
Kamu gücünün ihlale neden olduğu iddia edilen işlem, eylem ya da ihmaline dair olayların özeti ve başvuru yollarının tüketilmesi aşamalarının tarih belirtilerek sırasına göre yazılması zorunludur (İçtüzük 59/2-ç,f).
A. Başvuruya Konu Olaylar ve Başvuru Yollarının Tüketilmesine İlişkin Aşamaların Tarih Sırasına Göre Açıklanması
IV. AÇIKLAMALAR
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 3. Tebliğ veya Öğrenme Tarihi
2. Kararın Tarih ve Sayısı
Başvuru yollarının tüketilmesine ilişkin nihai kararı veren merciin belirtilmesi, kararın tarih ve sayısının ayrıca tebliğ veya öğrenme tarihinin yazılması zorunludur (İçtüzük 59/2-g). Tebliğ veya öğrenmeye ilişkin belgenin başvuru formuna eklenmesi gerekmektedir (İçtüzük 59/3-d).
1. Başvuruya Konu Nihai Kararı Veren Mahkeme\Mercii\Makam
B. Başvuru yollarının tüketildiği veya başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarih
Olay ve Olgular
Tarih
Başvuruya Konu Olaylar ve Başvuru Yollarının Tüketilmesine İlişkin Aşamaların Tarih Sırasına Göre Açıklanması (Devamı)
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C. Bireysel başvuru kapsamındaki haklardan hangisinin hangi nedenlerle ihlal edildiği ve buna ilişkin gerekçeler ve delillere ait özlü açıklamalar:
Haklar
Açıklamalar
İhlal edildiği iddia edilen hakların ve bunlara ilişkin açıklamaların ilgili kısımlara her bir hak yönünden ayrı ayrı yazılarak bireysel başvuru kapsamındaki güncel ve kişisel haklardan hangisinin/hangilerinin hangi nedenle ihlal edildiği ve buna ilişkin gerekçeler ile deliller özlü bir şekilde açıklanmalıdır (İçtüzük 59/2-d, e).
C:\Users\ay125908\Desktop\cizgili kağıt\aciklamalar.gif
C:\Users\ay125908\Desktop\cizgili kağıt\haklar.gif
Bireysel başvuru kapsamındaki haklardan hangisinin hangi nedenlerle ihlal edildiği ve buna ilişkin gerekçeler ve delillere ait özlü açıklamalar (devamı)
Haklar
Açıklamalar
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Tedbir talebi varsa nedenleri:
Kamuya açık belgelerde kimliğin gizli tutulması talebi varsa bunun gerekçesi:
Adli yardım talebi varsa buna dayanak belgeler:
Başvurucunun yaşamına ya da maddi veya manevi bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehlike bulunduğunun anlaşılması üzerine, gerekli tedbirlere resen veya başvurucunun talebi üzerine karar verilebilir (İçtüzük 73).
Gerekmediği hâlde tedbir talebinde bulunulması başvurunun sonuçlandırılma sürecinin uzamasına neden olabilir.
Başvuru süresi içinde yapılamamışsa mazerete ilişkin açıklamalar: 
 Mazeretin Başlangıç Tarihi
  Mazeretin Bitiş Tarihi
Başvurunun mücbir sebep veya ağır hastalık gibi haklı bir mazeret nedeniyle süresinde yapılamadığı durumda mazerete ilişkin belgeler başvuru formuna eklenir ve aşağıdaki kısım doldurulur (İçtüzük 64/2).
A. MAZERET
B. TEDBİR
C. GİZLİLİK
D. ADLİ YARDIM
V. DİĞER BİLGİLER
Gerekçesiz olarak yapılan gizlilik talepleri incelenmeksizin reddedilebilir.
Soyut ve gerekçesiz bir şekilde ve herhangi bir belgeye dayanmaksızın adli yardım talebinde bulunulması hâlinde talep incelenmeksizin reddedilebileceği gibi bu durum başvurunun sonuçlandırılma sürecinin uzamasına da neden olabilir.
Adli yardım talebinin kabul edilebilmesi için başvurucunun kendisi ve ailesinin geçimini  önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin, gereken yargılama giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olması ve talebin dayanaksız olmaması gerekmektedir.
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VI. SONUÇ TALEPLERİ
Başvuru formunda belirtilen bilgilerde ve başvuruyla ilgili koşullarda herhangi bir değişiklik olduğunda  bunu Mahkemeye bildireceğimi beyan ederim.
Tarih
Aşağıdaki kısım başvurucu ya da temsilcisi tarafından imzalanmalıdır.
VII. BEYAN VE İMZA
Ad Soyad
İmza(lar)
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