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T.C. 
ANAYASA MAHKEMESİ  

BİREYSEL BAŞVURU FORMU

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 59. maddeleri hükümlerine göre hazırlanmıştır.
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BİREYSEL BAŞVURU FORMU

I- KİŞİSEL BİLGİLER

 A- GERÇEK KİŞİLER İÇİN

 BAŞVURUCUNUN

 1- T.C. KİMLİK NUMARASI : 

 2- ADI:                                              3 - SOYADI :

 4- CİNSİYETİ: ERKEK :    KADIN : 

 5- UYRUĞU :

 

 

 8- YAZIŞMA ADRESİ:

      

      

 9- TELEFON NUMARASI VE ELEKTRONİK POSTA ADRESİ

  a- EV   :

  b- İŞ   :

  c- CEP  :

  ç- ELEKTRONİK POSTA ADRESİ :

 AVUKATININ

 1- ADI:                                                2 - SOYADI :

 3- YAZIŞMA ADRESİ:

      

      

 4- TELEFON NUMARASI VE ELEKTRONİK POSTA ADRESİ

  a- EV   :

  b- İŞ   :

  c- CEP  :

  ç- ELEKTRONİK POSTA ADRESİ :

6- MESLEĞİ :                                                            GÜN        AY             YIL

7- DOĞUM YERİ VE TARİHİ :
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 B- TÜZEL KİŞİLER İÇİN

 BAŞVURUCUNUN

 1- UNVANI :  

 2- ADRESİ :

   

   

 TEMSİLE YETKİLİ KİŞİNİN

 1- T.C. KİMLİK NUMARASI: 

 2- ADI:                                               3 - SOYADI :

 4- UYRUĞU :

 

 

 7- YAZIŞMA ADRESİ:

      

      

 8- TELEFON NUMARASI VE ELEKTRONİK POSTA ADRESİ

  a- EV   :

  b- İŞ   :

  c- CEP  :

  ç- ELEKTRONİK POSTA ADRESİ :

 AVUKATININ

 1- ADI:                                                 2 - SOYADI :

 3- YAZIŞMA ADRESİ:

      

      

 4- TELEFON NUMARASI VE ELEKTRONİK POSTA ADRESİ

  a- EV   :

  b- İŞ   :

  c- CEP  :

  ç- ELEKTRONİK POSTA ADRESİ :

5- MESLEĞİ :                                                            GÜN        AY             YIL

6- DOĞUM YERİ VE TARİHİ :                         
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II- AÇIKLAMALAR

A- Kamu gücünün işlem, eylem ya da ihmaline dair olayların tarih sırasına göre özeti:
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B- Bireysel başvuru kapsamındaki haklardan hangisinin hangi nedenlerle ihlal 
edildiği ve buna ilişkin gerekçeler ve delillere ait özlü açıklamalar:
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C- Başvurucunun güncel ve kişisel bir temel hakkının doğrudan zedelendiği iddiasının 
açıklanması:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 III- BAŞVURU YOLLARININ TÜKETİLDİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER

A- Başvuru yollarının tüketilmesine ilişkin aşamalar:

 

 

 

 

  

 

 B- Başvuru yollarının tüketildiği veya başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin 
  öğrenildiği tarih:

 
1- KARARI VEREN MAHKEME/MERCİİ/ MAKAM :

 

 2- KARARIN TARİHİ VE SAYISI:

 3- TEBLİĞ VEYA ÖĞRENME TARİHİ :
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C- Başvuru mazeret nedeniyle süresi içinde yapılamamışsa buna dair açıklamalar:

  1- MAZERET NEDENİ :

  2- MAZERETİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ

   a- BAŞLANGIÇ TARİHİ  : 

   b- BİTİŞ TARİHİ   : 

       3- MAZERETE İLİŞKİN BELGELER : 

 

 

 

 

IV- DİĞER BİLGİLER

A- Başvurucunun Anayasa Mahkemesi önünde devam eden bir başka başvurusu varsa 

 numarası: 

 

B- Başvurucunun kamuya açık belgelerde kimliğinin gizli tutulması talebi ve bunun 
 gerekçesi:

  1-TALEBİ YOK :  

  2-TALEBİ VAR :  

  GEREKÇESİ   : 
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V- SONUÇ TALEPLERİ
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bu başvuru formunda vermiş olduğum bilgilerin doğru olduğunu; formda 
belirtilen bilgilerde, adreslerimde veya başvuruyla ilgili koşullarda herhangi bir 
değişiklik meydana geldiğinde Mahkemeye bildireceğimi beyan ederim.

Başvurucu :                                                   Temsilcisi/Avukatı :

Tarih : 

İmza :
 

EKLER

1- Yetki belgesi veya vekâletname
2- Başvuru harcının ödendiğine dair belge
3- Nüfus cüzdanı örneği, başvurucu yabancı ise geçerli kimlik belgesi
4- Tüzel kişilerde tüzel kişiliği temsile yetki belgesi
5- Kesin karar ya da işlemin tebliğ belgesi
6- Dayanılan belgelerin asılları ya da onaylı örnekleri
7- Tazminat talebi varsa uğranılan zarar ve miktarı ile buna ilişkin belgeler
8- Başvuru süresinde yapılamamışsa mazereti ispatlayan belgeler
Başvurucu ihlal iddiasına dayanak gösterilen belgelere erişememişse bunun nedenleri ve gerekçeleri

Deniz
Cross-Out

Deniz
Cross-Out
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	ACIKLAMA-2: Olağanüstü Hal'in uzatılmasıyla müvekkil Siyasi Partinin, başta Hukuk Devleti İlkesi; AİHS 15. maddesinde sayılan “askıya alınamayacak maddeler”den “kanunsuz ceza olmaz” ilkesini  düzenleyen 7. Maddesi (Anayasanın 38. maddesi); Siyasi Faaliyet Haklarını ve Örgütlenme hakkını kapsayan AİHS'in 11. maddesi ve EK.1 no.lu Protokolün 3. maddesi (Serbest Seçim Hakkı) (AY 33., 67.68. maddeleri); Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkı (AİHS'in 13. ve AY 34. maddesi);  İfade Özgürlüğü (AİHS 10, AY 26); AİHS’15. md.nin “Olağanüstü hallerde askıya alma” koşulu olan “durumun kesinlikle gerektirdiği ölçü” kriteri  ve AİHS md. 17 ve AY md. 14/2'de düzenlenen “Sözleşme’de öngörülmüş olandan daha geniş ölçüde sınırlandırılmama” yasağı çiğnenerek ihlal edilmiştir. Tüm bu ihlallere ve dayanağı olan OHAL ve OHAL süre uzatımına karşı bir başvuru yolu düzenlenmemesi sebebiyle de AİHS md.13’de düzenlenen yeterli ve erişilebilir bir “etkili başvuru hakkı” (Hak Arama Hürriyeti-AY md.36) ihlal edilmiştir.
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	ACIKLAMA-0: Müvekkil Halkın Kurtuluş Partisi, Türkiye siyasetinde hukuk, demokrasi, insan hakları için etkin mücadele eden, seçimlere girme yeterliliğine sahip, ülke yönetimine talip bir siyasi partidir.03.01.2017 tarihinde 29898 sayılı RG'de yayımlanan aynı tarihli ve1134 sayılı karar ile TBMM'ce Olağanüstü Hal (OHAL) süresinin uzatılmasına karar verilmiştir.OHAL, gerek Anayasa, gerekse AİHS'e göre sıkı ve zorunlu koşulları olan bir tedbirdir, kısa süreli bir istisna olması gerekir. OHAL'de temel hak ve özgürlükler kısıtlanabilmekte, yasama yetkisi fiilen Cumhurbaşkanı başkanlığındaki Bakanlar Kuruluna devredilmekte, Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) yoluyla yerleşik kanun maddeleri değiştirilmekte, ve OHAL KHK'larına Anayasa Yargısı denetimi kapatılmaktadır. Hukuksal ve Yargısal tüm denetim mekanizmalarının devre dışı kaldığı, Anayasanın ihlal edilebildiği, ceza usul rejiminin keyfileştiği, 30 günlük gözaltı sürelerinin normalleştiği, savunma haklarının kısıtlandığı, idari soruşturmaların ve cezaların kuralsızlaştığı OHAL uygulamasının, koşulları da olmamasına rağmen ve keyfi olarak uzatılması, AİHS ve Anayasada yasaklanan “Sözleşme’de öngörülmüş olandan daha geniş ölçüde sınırlandırılmama” ilkesinin ve AİHS’in “Olağanüstü hallerde askıya alma” koşulu olan “durumun kesinlikle gerektirdiği ölçü” kriterinin açıkça ihlalidir. Tüm bu hukuk üstü olağanüstü süreç, müvekkil partinin ve tüm toplumun siyasal haklarını da kısıtlamaktadır. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri, basın açıklamaları vb. faaliyetler yasaklanabilmekte, özellikle Sol siyaseti benimsemiş müvekkil partinin, bu siyasetini kitlelere ulaştırma araçları kullandırılmamaktadır. Bunlardan birisi Ankara Valiliği'nin OHAL ilanına dayanarak yürüyüş ve mitingleri yasaklama kararıdır. Pek çok idari-mülki kuruluş, OHAL'e dayanarak benzer yasaklar geliştirmektedirler. Bunun dayanağı OHAL ve OHAL'in uzatılmasıdır. Böylece müvekkil partinin seçmenlerine ulaşma hakkı ve bunun sonucunda oluşacak "serbest seçim hakkı", "örgütlenme hakkı", "toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı" ihlal edilmektedir. Böylece kanundaki koşullarına aykırı olarak ilan edilen ve uzatılan OHAL, temel hakların süresiz kısıtlanmasına sebep olan, demokrasi dışı bir kanunsuz ceza rejimi de yaratmış olmaktadır.Bu nedenlerle, başta Hukuk Devleti İlkesi; AİHS 15. maddesinde sayılan “askıya alınamayacak maddeler”den “kanunsuz ceza olmaz” ilkesini  düzenleyen 7. Maddesi (Anayasanın 38. maddesi); Siyasi Faaliyet Haklarını ve Örgütlenme hakkını kapsayan AİHS'in 11. maddesi ve EK.1 no.lu Protokolün 3. maddesi (Serbest Seçim Hakkı) (AY 33., 67.68. maddeleri); Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkı (AİHS'in 13. ve AY 34. maddesi);  İfade Özgürlüğü (AİHS 10, AY 26); AİHS’15. md.nin “Olağanüstü hallerde askıya alma” koşulu olan “durumun kesinlikle gerektirdiği ölçü” kriteri  ve AİHS md. 17 ve AY md. 14/2'de düzenlenen “Sözleşme’de öngörülmüş olandan daha geniş ölçüde sınırlandırılmama” yasağı çiğnenerek ihlal edilmiştir. Tüm bu ihlallere ve dayanağı olan OHAL ve OHAL süre uzatımına karşı bir başvuru yolu düzenlenmemesi sebebiyle de AİHS md.13’de düzenlenen yeterli ve erişilebilir bir “etkili başvuru hakkı” (Hak Arama Hürriyeti-AY md.36) ihlal edilmiştir.
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