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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)
Örnek 31/12/1960 
3. Doğum tarihi
G        G        A        A         Y         Y         Y         Y
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
12. Kurulma veya tescil tarihi (eğer varsa)
Örnek 27/09/2012 
G        G        A        A         Y         Y         Y         Y
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 - Estonya
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 - Kuzey Makedonya
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 
D.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
Örnek 27/09/2015
G        G        A        A         Y         Y          Y        Y
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
Örnek 27/09/2015
G        G        A        A         Y         Y          Y        Y
Mahkeme ve Başvurucu arasında elektronik iletişim
37.  eComms hesabı için kullanılacak elektronik adres (eğer temsilci eComms sistemini halihazırda kullanmakta ise, lütfen mevcut eComms hesabına ait olan elektronik adresi belirtiniz).
Bu alanı doldurmanız elektronik iletişimi kabul etmeniz anlamına gelir.
 
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 de doldurulması gereklidir.
D.1. Kuruluş Yetkilisi
D.1. Organisation official
38. Yetki/ilişki/resmi sıfat (lütfen destekleyici belge gönderiniz)
39. Soyadı
40. Adı
41. Uyruğu
42. Adresi
43. Telefon numarası (uluslararası kod ile birlikte)
44. Faks numarası (uluslararası kod ile birlikte)
45. Elektronik posta adresi
D.2. Avukat
D.2. Lawyer
46. Soyadı
47. Adı
48. Uyruğu
49. Adresi
50. Telefon numarası (uluslararası kod ile birlikte)
51. Faks numarası (uluslararası kod ile birlikte)
52. 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.
53. Kuruluş yetkilisinin imzası
54. Tarih
Örnek 27/09/2015
G        G        A        A         Y         Y          Y        Y
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.
55. Avukatın imzası
56. Tarih
Örnek 27/09/2015
G        G        A        A         Y         Y          Y        Y
Mahkeme ve Başvurucu arasında elektronik iletişim
57.  eComms hesabı için kullanılacak elektronik adres (eğer temsilci eComms sistemini halihazırda kullanmakta ise, lütfen mevcut eComms hesabına ait olan elektronik adresi belirtiniz).
Bu alanı doldurmanız elektronik iletişimi kabul etmeniz anlamına gelir. 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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 dört 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
 58.
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Olayların anlatımı (devam)
Statement of the facts (continued)
 59.
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Olayların anlatımı (devam)
 60.
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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
 61. İlgili Sözleşme maddeleri
Açıklamalar
R:\3._Application_Form_and_Applicant_Pack\ApplicantPack2014\AdobeLiveCycle\images\Lines_v_2\34_Lines_60_full.png
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)
 62. 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 dört aylık süre kuralına uygun olarak yapıldığını göstermek için, iç hukukta verilmiş olan nihai kararın tarihinin yanı sıra tarafınıza tebliğ edildiği tarihi de belirtiniz.
 63. Şİkayet
Kullanılan iç hukuk yolları ile ilgili bilgi ve nihai karar tarihi
64. 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
65. 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)
66. 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
67. 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)
68. 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
69. 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 dava sırasına göre düzenleyiniz; - Sayfaları sırasına göre numaralandırınız; ve - Belgeleri birbirine tutturmak için, zımba, ataç, yapıştırıcı bant KULLANMAYINIZ. 
70. 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?
71. 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. 
72. Tarih
Örnek 27/09/2015
G        G        A        A         Y         Y          Y        Y
Aşağıdaki bölüm başvurucu(lar) ya da temsilci(ler) tarafından imzalanmalıdır.
73.  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.
74.         Başvurucunun kimlik ve adresi          Temsilcinin kimlik ve adresi	– uygun seçeneği işaretleyiniz  
.\images\Lines_v_2\34_Lines_46+49.png
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 
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	58. Statement of the facts: Başvurucu, ........ Sulh Ceza Hakimliğince … tarihinde tutuklanmıştır (Ek - 1).  Başvurucu hakkında, .... tarihinde iddianame düzenlenmiştir. .... Ağır Ceza Mahkemesi, .... tarihinde ..... suçundan başvurucunun .... yıl ... ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetmiştir. Dosyanın istinaf incelemesi devam etmektedir/.... Bölge Adliye Mahkemesi ..... tarihinde istinaf talebini reddetmiştir. Dosya, temyiz incelemesi için Yargıtay önündedir/Yargıtay .... Ceza Dairesi, ..... tarihinde başvurucu hakkındaki cezayı onamıştır (Ek - 1).Başvurucu hakkında, tutukluluğu öncesinde………….. hastalığı teşhisi konmuştur/Başvurucu, cezaevindeyken ..... rahatsızlığına yakalanmıştır/Başvurucunun .... rahatsızlığı, cezaevinde bulunduğu sürede kötüleşmiş; ayrıca .... rahatsızlıkları ortaya çıkmıştır (Ek - 2). Bu hastalığın tedavisi için başvurucunun (buraya hastalığın gerektiği şekilde tedavi edilebilmesi için gerekli olan çevre sağlık koşulları mümkün olduğunca anlatılmalıdır.)… şartları altında tedavi edilmesi gerekmektedir.Başvurucunun halen …… cezaevinde, tek kişilik koğuşta / … kişi için yapılmış olan bir koğuşta ….. kişi ile birlikte hastalığının tedavisi için gerekli hijyen koşullarından oldukça uzak şartlarda kalmaktadır (hücrede kalan kişi, tuvalet, banyo sayısı, hijyene aykırı şartlar anlatılmalı).  Başvurucu, tedavisi için gerekli olan ilaçlarına ulaşmada sorun yaşamaktadır/Talep etmesine rağmen revire çıkma talepleri karşılanmamaktadır/Talebine rağmen hastaneye götürülmemektedir (bunun dışında, kişinin mağduriyetine yol açan, tedavisinde eksiklik oluşturan bir durum varsa, bunlar anlatılmalı). Başvurucu cezaevi koşullarında kendi bakımını yapacak durumda değildir. (Ameliyat sonrası tekrar koğuşa alınmıştır… vb) /………. tarihinde acilen hastaneye kaldırılması gerekmiş ve hemen  yoğun bakıma/ameliyat alınmıştır.Başvurucu hastaneye, cezaevi aracı ile elleri kelepçeli götürülmekte, bu esnada uzun süreler boyunca araçta kalması gerekmekte, .... rahatsızlıkları olduğundan bu durum, başvurucu için eziyet verici hale gelmekte ve sağlığını olumsuz etkilemektedir..... Hastanesi tarafından verilen .... tarihli raporda başvurucunun hastalığının ölümcül hale geldiği/bir ihtisas hastanesine yatırılarak tedavi edilmesi gerektiği (kişinin şu anki durumunun aciliyetini, hassasiyetini veya hastalığın derecesini ortaya koyan durumlar anlatılmalı) (Ek - 3).Başvurucuyla .... tarihinde yapılan telefon/avukat görüşmesinde, .... diye söylemiştir (kişi hastalığının kötüleşmesine, tedavisindeki eksikliğe, cezaevinden kaynaklı tedavi problemlerine değinmişse; onlar anlatılmalı).Başvurucunun sağlık durumunun cezaevinde kalmasına uygun olup olmadığı hususunda rapor alınmasını talep etmişsek de bu talebimiz kabul edilmemiştir/aradan …. gün süre geçmesine rağmen herhangi bir karar alınmamıştır (Ek - 4).Yukarıda belirttiğimiz şartları ifade ederek yetkili .... Cumhuriyet Başsavcılığına (soruşturma aşamasındaysa)/..... Ağır Ceza Mahkemesine (yargılama aşamasında tutuklu ise)/, ... Bölge Adliye Mahkemesi ... Ceza Dairesine (dosya istinaf aşamasındaysa), Yargıtay ... Ceza Dairesine (dosya temyiz incelemesinde ise)….. tarihinde yaptığımız başvuru reddedilmiştir/.....tarihinde yaptığımız başvuruya ..... gün geçmesine rağmen her hangi bir cevap verilmemiştir (Ekler - 5, 6).  (SORUŞTURMA AŞAMASINDA SAVCILIĞA, YARGILAMA AŞAMASINDA AĞIR CEZA MAHKEMESİNE VE HÜKÜMDEN SONRA İNFAZ HAKİMLİĞİNE YAPILAN BAŞVURUNUN REDDİ YA DA 3-4 GÜN İÇİNDE HERHANGİ BİR CEVAP VERİLMEMESİ HALİNDE BU KISIM DOLDURULMALI)Karara karşı ….. İnfaz Hakimliğine yaptığımız itiraz, ..... tarihli kararla reddedilmiştir (Ekler - 7, 8)/Karara karşı .... tarihinde ….. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz ettik; ancak, .... gün geçmesine karşın hala bir karar alınmamıştır (Ek - 7). (EĞER İNFAZ HAKİMLİĞİNE İTİRAZ EDİLİP 3-4 GÜN İÇİNDE TALEP REDDEDİLMİŞ VE BU KARAR ÜZERİNE AĞIR CEZAYA İTİRAZ EDİLMİŞSE VE AĞIR CEZA DA 3-4 GÜN İÇİNDE BİR CEVAP VERMEMİŞSE)Başvurucunun cezaevinde kalamayacağına dair ... Üniversitesinin/... Hastanesinin raporu olmasına rağmen, Adalet Bakanlığının bir kurumu olan Adli Tıp Kurumundan rapor beklenmesinin telafisi imkansız zararlar doğuracaktır.İlk derecede herhangi bir sonuç alınamadığından; … tarihinde Anayasa Mahkemesine, başvuru yapılmış ve ayrıca başvurucunun hastaneye sevk edilmesi/tahliye edilmesi/infazının ertelenmesi yönünde tedbir kararı verilmesi istenmiştir (Ek - 9).Bununla birlikte Anayasa Mahkemesi, … tarihinde, tedbir talebimizi reddetmiştir  (Ek - 10)/… geçmesine karşın tedbir hususunda bir inceleme gerçekleştirmemiş ve herhangi bir karar vermemiştir.... tarihinde ihtiyati tedbire hükmedilmesi yönünde Mahkemenizden talepte bulunulmuş ve bu talep .... tarihinde kabul edilmiştir/fakat talebimiz .... tarihinde reddedilmiştir (Ekler - 11, 12).
	59. Statement of the facts: 
	60. Statement of the facts: 
	61. Article invoked: 1) Yaşam Hakkı (AİHS m. 2)2) Kötü Muamele Yasağı (AİHS    m. 3)
	61. Explanation: Devletlerin, yalnızca kasıtlı ve yasaya aykırı olarak ölüme yol açmaktan kaçınma yükümlülüğü değil, aynı zamanda yetkisi altındaki kişilerin yaşamının korunması için gereken tedbirleri alma yükümlülükleri de bulunmaktadır (Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu/Romanya [BD], No. 47848/08, § 130, AİHM 2014). Bu kapsamda, cezaevinde tutulmanın pratik gereklilikleri göz önünde bulundurularak tutuklu ve hükümlülerin sağlığı ve refahı, gerekli tıbbi tedavilerin uygulanması yoluyla yeterli derecede korunmalıdır (McGlinchey ve Diğerleri/Birleşik Krallık, No. 50390/99,    § 46, AİHM 2003-V).Yetkili makamlar, tutuklu ve hükümlülerin kesin bir teşhis ve takipten ivedilikle yararlanmalarını ve kişilerin sağlık sorunlarına çözüm getirmeyi veya bu sorunların artmasını önlemeyi amaçlayan kapsamlı bir tedavi stratejisine bağlı olarak düzenli ve sistemli bir takipten istifade etmelerini sağlayacak şekilde davranmalıdırlar (Pitalev/Rusya, No. 34393/03, § 54, 30 Temmuz 2009).Sağlık durumu nedenleriyle bir tutuklu veya hükümlünün serbest bırakılması yönünde genel bir yükümlülüğün bulunmamakla birlikte; belli şartlar altında, ceza adaletinin sağlanmasının insani tedbirlerin alınmasını gerektirdiği durumların ortaya çıkabilmesi de mümkündür (Gülay Çetin/Türkiye, No. 44084/10, § 102, 5 Mart 2013).Tutuklu veya hükümlülerin cezaevinde uygun bir tedavinin sunulmaması nedeniyle hayatlarını kaybettiği pek çok durumda yaşam hakkının ihlal edildiğine karar verilmiştir (Tararieva/Rusya, No. 4353/03, §§ 88, 89, AİHM 2006 XV; Dzieciak/Polonya,                 No. 77766/01, §§ 100, 101, 9 Aralık 2008; Kats ve Diğerleri/Ukrayna, No. 29971/04, §§ 105-112, 18 Aralık 2008; Makharadze ve Sikharulidze/Gürcistan, No. 35254/07, §§ 90-93, 22 Kasım 2011).Olaylar bölümünde detaylı şekilde anlattığımız üzere .... rahatsızlığından/rahatsızlıkların mustarip olan başvurucuya, cezaevi koşullarında sağlanan yetersiz tedavi hayatını tehdit eder bir hale gelmiştir.Ciddi/son evresine gelmiş bir rahatsızlığı bulunmasına rağmen başvurucu, talep etmemize rağmen rapor alınması için bir hastaneye sevk edilmemiş/bir ihtisas hastanesine nakledilmemiş/tahliye edilmemiş/cezasının infazı ertelenmemiştir.Anayasa Mahkemesine yaptığımız başvuruda yaptığımız tedbir talebi de reddedilmiştir/talebi hususunda ... günlük sürede herhangi bir karar alınmamıştır.Sağlık durumunun ciddiyeti tıbbi raporlarla da sabit olmasına rağmen başvurucunun sağlık durumuna ilişkin rapor aldırılmaması/bir ihtisas hastanesine sevk edilmemesi/gerekli tedaviyi alabilmesi için tahliye edilmemesi/cezasının infazının ertelenmemesi nedeniyle başvurucunun yaşam hakkı ihlal edilmiştir.Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 3. maddesi uyarınca devletler, bir kişinin insan onuruyla bağdaşan koşullarda alıkonulmasını, tedbirin infazına yönelik yol ve yöntemin kişiyi, alıkonulmanın doğasında kaçınılmaz olarak bulunan sıkıntı düzeyini aşacak yoğunlukta ıstırap ve zorluğa maruz bırakmamasını ve infazın pratik gerekliliklerini dikkate alarak diğer şeylerin yanı sıra kişiye gerekli tıbbi yardımı sağlamak suretiyle, tutuklu ve hükümlülerin sağlık ve refahının yeterince sağlandığını güvence altına almakla yükümlüdür (Kudla/Polonya [BD], No. 30210/96, § 94, 26 Ekim 2000).Tutuklu ve hükümlülerin sağlık durumları, insani bazı tedbirlerin alınmasını da gerektirebilmektedir (Gülay Çetin/Türkiye, § 102).Özellikle özgürlüğünden yoksun kişiler söz konusu olduğunda, 3. madde ilgili devletlere bu kisilerin insan onuru ile bağdasır kosullarda tutulmalarını sağlama ve infaz ile ilgili uygulamaların bu kisileri cezaevinde kalma dolayısıyla zorunlu olarak ortaya çıkan sıkıntı ve üzüntü seviyesinden daha fazla bir ıstıraba maruz bırakmama pozitif yükümlülüğünü yüklemektedir (Tekin Yıldız/Türkiye, No. 22913/04, §§ 70, 71, 10 Kasım 2005; Farbtuhs/Letonya, No. 4672/02, § 51, 2 Aralık 2004).
	62. Article invoked: 
	62. Explanation: Nitekim hasta bir kişinin uygun olmayan fiziki ve tıbbi koşullarda tutulması, kural olarak 3. maddeye aykırı bir muamele olarak kabul edilmektedir (Jalloh/Almanya [BD],           No. 54810/00, § 68, AİHM 2006 IX; Hüseyin Yıldırım/Türkiye, No. 2778/02, § 73, 3 Mayıs 2007).Bir kişinin cezaevinde tutulmaya devam edilmesinin, ilgilinin sağlık durumuyla bağdaşıp bağdaşmadığı değerlendirilirken, üç hususa bakılmaktadır: a) Tutuklu veya hükümlünün sağlık durumu, b) sunulan sağlık hizmetinin niteliği ve c) sağlık durumu itibariyle kişinin tutulmaya devam edilmesinin gerekip gerekmediği (Sakkopoulos/Yunanistan,                 No. 61828/00, § 39, 15 Ocak 2004; Farbtuhs/Letonya, No. 4672/02, § 53, 2 Aralık 2004; Enea/İtalya [BD], No. 74912/01, § 59, 17 Eylül 2009).Son zamanlarda yaşanan olaylar da, hastalıkları ilerlemesine rağmen tahliye talepleri reddedilen kişiler, ailelerinin desteğinden uzak şekilde ve gerekli tıbbi yardımı alamadan hayatlarını kaybetmişlerdir.Başvurucunun rahatsızlığının geldiği düzey/son aşamaya ulaşması dikkate alındığında, tahliye edilmemesi/cezasının infazının ertelenmemesi ve hastalığının ileri aşamalarını ailesinden uzakta, cezaevinde geçirmeye zorlanması, rahatsızlığından ve özgürlüğünden yoksun bırakılmasından kaynaklanan olağan acı düzeyini aşmış ve insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir muameleye dönüşmüştür. Bu nedenle, kötü muamele yasağı ihlal edilmiştir.
	63. Complaint: Başvurucunun Sözleşme'nin 2 ve 3. maddeleri altındaki yaşam hakkı ile kötü muamele yasağının ihlal edilmesi
	63. Information about remedies used and the date of the final decision: ... tarihinde Anayasa Mahkemesine başvuru yapılmış ve sağlık nedeniyle başvurucunun ihtisas hastanesine sevk edilmesi/tahliye edilmesi/cezasının infazının ertelenmesi hususunda tedbir kararı verilmesi talep edilmiştir.Ancak Anayasa Mahkemesi, ... tarihinde verdiği kararla, tedbir talebini reddetmiştir/aradan geçen ... günlük sürede herhangi bir karar vermemiştir.
	65. If you answered Yes above, please state which appeal or remedy you have not used and explain why not.: 
	67. 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).: 
	69. If you answered Yes above, please write the relevant application number(s) in the box below: 
	1: Başvurucu Hakkındaki Yargılamaya İlişkin Belgeler (Sadece ilgili olduğu kadarıyla ve ilgili sayfalarla sınırlı olarak)
	Page No. 1: 
	2:  Başvurucunun Sağlık Durumuna İlişkin Belgeler
	Page No. 2: 
	3: Başvurucunun Sağlık Durumuna İlişkin Nihai Rapor/Belge
	Page No. 3: 
	4: Başvurucunun Tahliye Edilmesi/Hastaneye Sevk Edilmesi Talepli Dilekçe
	Page No. 4: 
	5: Ağır Ceza Mahkemesine/İnfaz Hakimliğine( ya da ilgili başka bir yargı merciine) Başvuru Dilekçesi
	Page No. 5: 
	6: ... Ağır Ceza Mahkemesinin/... İnfaz Hakimliğinin  ( ya da ilgili başka bir yargı merciinin) Ret Kararı
	Page No. 6: 
	7: İtiraz Dilekçesi
	Page No. 7: 
	8: .... Ağır Ceza Mahkemesinin (ya da ilgili başka bir yargı mercinin) İtirazın Reddi Kararı ve Tebliğ Belgesi
	Page No. 8: 
	9: Anayasa Mahkemesine Yapılan Tedbir Talepli Başvuru
	Page No. 9: 
	10: Tedbir Talebinin Reddi Kararı (AYM 3-4 gün içinde cevap vermezse bu maddeye gerek yok)
	Page No. 10: 
	11: İhtiyati Tedbir Talebiyle Mahkemenize Yapılan Başvuru
	Page No. 11: 
	12: Mahkemenizce Verilen Tedbir Talebinin Kabulü/Reddi Kararı
	Page No. 12: 
	13: Başvurucunun Kimlik Belgesi
	Page No. 13: 
	14: 
	Page No. 14: 
	15: 
	Page No. 15: 
	16: 
	Page No. 16: 
	17: 
	Page No. 17: 
	18: 
	Page No. 18: 
	19: 
	Page No. 19: 
	20: 
	Page No. 20: 
	21: 
	Page No. 21: 
	22: 
	Page No. 22: 
	23: 
	Page No. 23: 
	24: 
	Page No. 24: 
	25: 
	Page No. 25: 
	71. Comments: Başvurucunun sağlık durumunun çok ciddi olması nedeniyle, başvurumuzun öncelik verilerek incelenmesini talep etmekteyiz.
	72. Declaration date: 
	73. Signed by representative: 
	73. Signed by Applicant(s): 
	74. Name and address of Applicant: 
	74. Name and address of representative: 
	72. Name and address of applicant / representative – tick  as appropriate:      İsim Soyisim - Adres
	PaperFormsBarcode1: 
	BarcodeData: TUR - 2022/1||XXXX|XXXX||XXXX|T.C.|XXXX|XXXX|XXXX|M|||||||35184372088832.00000000|||||||||||||||||||||||XXXX|XXXX|T.C.|XXXX|XXXX|XXXX|XXXX|XXXX|
	a_SingleFieldMax81: 
	a_TwoLineFieldMax275: 
	a_Address_Field_No_Limit_6_Lines: 
	a_Date_Field: 
	a_Address_Field_No_Limit_7_Lines: 
	a_Address_Field_No_Limit_9_Lines: 
	a_Checkbox: 
	a_Statement_Facts_Continued: 
	a_Section_I_List: 
	a_RadioButton: 
	a_Text_Field_With_Margins: 
	a_Address_Field_No_Limit_8_Lines: 
	a_Head_Reference: 
	a_Section_I_List_Num: 
	a_61_Long_Text_Box_Left: 
	a_61_Long_Text_Box_Right: 
	a_Statement_Violations_Left: 
	a_Statement_Violations_Right: 
	a_Statement_Facts: 
	a_SingleFieldMax10: 
	DateComb8: 



