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Yetki Belgesi 
Uyarı: Bu yetki belgesi, yalnızca, başvurucunun başvuru formunu doldurduğu sırada temsilcisinin olmadığı veya Mahkeme’ye sunmuş olduğu başvuru formunda belirttiği temsilcisini değiştirmek istediği durumlarda kullanılmalıdır. Başvurucunun, başvurunun yapıldığı tarihte temsilcisi var ise, başvuru formundaki C veya D bölümleri eksiksiz olarak doldurulmalıdır.
Bu yetki belgesi sadece Adobe Reader 9 ya da daha sonraki versiyonları ile çalışmaktadır (programı www.adobe.com adresinden indirebilirsiniz). Yetki belgesini 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, yetki belgesini sunmak istediğiniz şikâyetlerinize ilişkin tarafınıza bildirdiği bir kayıt veya referans numarası varsa, bu numarayı aşağıda belirtiniz.
1. Başvurucu
1. The applicant
1.1. Başvurucu (Gerçek kişi)
1.1. The applicant individual
Bu bölüm, sadece gerçek kişiler tarafından yapılan bireysel başvurulara mahsustur. Başvurucu tüzel kişi ise lütfen 1.2. bölümüne geçiniz.
1. Soyadı
2. Adı
5. Uyruğu
6. Adresi
7. Telefon numarası (uluslararası kod ile birlikte)
8. Elektronik posta adresi (eğer varsa)
G 
A 
A 
Y 
Y 
Y 
Y 
G 
Örnek 31/12/1960 
3. Doğum tarihi
9. Cinsiyeti
Erkek
Kadın
4. Doğum yeri
1.2. Başvurucu (Tüzel kişi)
1.2. 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 3.1. 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
G 
G 
A 
A 
Y 
Y 
Y 
Y 
12. Kurulma veya tescil tarihi (eğer varsa)
Örnek 27/09/2012 
13. Faaliyet Alanı
2. Gerçek kişi başvurucunun temsilcisi (veya temsilcileri) 
2. Representative of the individual applicant
Başvurunun, gerçek kişi başvurucu adına, avukat olmayan bir temsilci (bir yakını, arkadaşı veya vasisi gibi) tarafından yapılması halinde avukat olmayan temsilci 2.1. bölümünü doldurmalıdır; başvuru bir avukat tarafından yapıldı ise, avukat 2.2. bölümünü doldurmalıdır. Her iki durumda da 2.3. bölümü mutlaka tamamlanmalıdır
2.1. Avukat olmayan temsilci
2.2. Non-lawyer
17. Yetki/ilişki/resmi sıfat
18. Soyadı
19. Adı
20. Uyruğu
21. Adresi
22. Telefon numarası (uluslararası kod ile birlikte)
23. Faks numarası (uluslararası kod ile birlikte)
24. Elektronik posta adresi
2.2. Avukat
2.2. Lawyer
25. Soyadı
26. Adı
27. Uyruğu
28. Adresi
29. Telefon numarası (uluslararası kod ile birlikte)
30. Faks numarası (uluslararası kod ile birlikte)
31. Elektronik posta adresi
2.3. Yetki belgesi
2.3. 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.
32. Başvurucunun imzası
33. Tarih
G 
G 
A 
A 
Y 
Y 
Y 
Y 
Örnek 27/09/2015 
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.
34. Temsilcinin imzası
35. Tarih
G 
G 
A 
A 
Y 
Y 
Y 
Y 
Örnek 27/09/2015
3.Tüzel kişi başvurucunun temsilcisi (veya temsilcileri)
3. 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 3.1. bölümünde belirtilmelidir. Eğer tüzel kişi temsilcisi, bir avukata kuruluş adına yetki veriyorsa 3.2 ve 3.3 bölümlerinin her ikisi de doldurulmalıdır.  
3.1. Kuruluş Yetkilisi
3.1. Organisation official
36. Yetki/ilişki/resmi sıfat (lütfen destekleyici belge gönderiniz)
37. Soyadı
38. Adı
39. Uyruğu
40. Adresi
41. Telefon numarası (uluslararası kod ile birlikte)
42. Faks numarası (uluslararası kod ile birlikte)
43. Elektronik posta adresi
3.2. Avukat
3.2. Lawyer
44. Soyadı
45. Adı
46. Uyruğu
47. Adresi
48. Telefon numarası (uluslararası kod ile birlikte)
49. Faks numarası (uluslararası kod ile birlikte)
50. Elektronik posta adresi
3.3. Yetki Belgesi
3.3. 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 3.2. bölümünde belirtilen kişiye, kuruluşumuzu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde her türlü usul işleminde Sözleşme’nin 34. maddesine göre yapılan başvuruda temsil etme yetkisini veriyorum.
51. Kuruluş yetkilisinin imzası
52. Tarih
G 
G 
A 
A 
Y 
Y 
Y 
Y 
Örnek 27/09/2015 
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.
53. Avukatın imzası
54. Tarih
G 
G 
A 
A 
Y 
Y 
Y 
Y 
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