
Projeye ilişkin bireysel başvuru kararlarının tasnifi ve lider kararların saptanması 

 

Projeye ilişkin ilk aşama ve gelişen içtihatla yenilenen sürekli çalışmamız lider kararların 

saptanması olmuştur. Lider kararların saptanmasında tek bir belirtece bağlı kalmak yanıltıcı 

sonuç vereceği için aşağıdaki farklı belirteçler dikkate alınmış ve birkaç belirteçle varılan 

sonuçlar mümkün olduğunda çapraz olarak denetlenmiştir. Lider karar listesi aşağıdaki 

belirteçlerden yola çıkılarak oluşturulmuştur: 

 

(i) Mahkeme’nin kurumsal çalışmalarında öne çıkan ya da kurumsal olarak öncelikli 

görülen kararlar 

 

-Anayasa Mahkemesi tarafından yayınlanan “Kararlar Bülteni”nin taranması ve dikkate 

alınması (“Kararlar Bülteni”nde yayınlanan kararlar bakımından Mahkeme’nin yaptığı 

duyuruda yer alan şu ifadeler lider kararların saptanması bakımından bültenin değerine işaret 

etmektedir: “Bültenin ilk sayılarında, bireysel başvuru kararlarının hemen hemen tamamına 

yakınının içtihat açısından yenilik getirmesi dolayısıyla, kararların hepsinin özetlerine yer 

verilmiştir. Zaman içerisinde içtihadın yerleşmesine bağlı olarak yerleşik içtihadın tekrarı 

mahiyetindeki kararların özetleri yapılmamış bunun yerine sadece önceki içtihadın tekrarı 

niteliğinde olmayan ve dikkat çekici olduğu düşünülen kararlara yer verilmiş ayrıca Genel 

Kurul tarafından verilen ve içtihadın gelişimi açısından önemli görülen iptal/itiraz kararlarının 

özetleri de bültene eklenmiştir”, bkz: 

http://www.anayasa.gov.tr/files/pdf/KararlarBulteni/duyuru.pdf (Erişim: 5.6.2016)). 

 

-Genel Kurul kararlarının önemi nedeniyle buradan çıkan içtihadın lider karar olarak dikkate 

alınması (Anayasa Mahkemesi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Engin Yıldırım ile yapılan 

görüşmede de Genel Kurul kararlarının lider karar olarak değerlendirilmesi gereği paylaşılmış 

olduğu için bu kurumsal öneri öncelikle dikkate alınmıştır). 

 

-Anayasa Mahkemesi’nin ve Avrupa Konseyi’nin “seçme kararlar” olarak öne çıkardığı ve 

yayınladığı seçkilerde yer alan içtihadın lider kararlar olarak dikkate alınması (Mahkeme’nin 

2012-2013, 2014 ve 2015 yıllarında yayınladığı karar seçkilerindeki bireysel başvuru içtihadı 

bu nedenle özellikle dikkate alınmıştır, örnek olarak bkz. Bireysel Başvuru Seçme Kararlar 

2015, Anayasa Mahkemesi Yayınları, EPAMAT, Ankara, 2016; Bireysel Başvuruda İdari 

Yargıya İlişkin İhlal Kararları, Mehmet Sadık Yamlı (Yayına Hazırlayan), Anayasa 

Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi, Avrupa Konseyi, 

Tarihsiz, Şen Matbaa, Ankara; Bireysel Başvuru Kişi Güvenliği ve Hürriyeti Hakkı, Recep 

Kaplan / Hüseyin Turan / Aydın Şimşek (Yayına Hazırlayan), Anayasa Mahkemesine Bireysel 

Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi, Avrupa Konseyi, Tarihsiz, Şen Matbaa, 

Ankara). 

 

-Anayasa Mahkemesi tarafından hazırlanan Kabul Edilebilirlik Kriterleri Rehberi, Adil 

Yargılanma Rehberi ve Yıllık Raporlar başlıklı yayınların lider karar tespitinde dikkate 

alınması (Mahkeme’nin adı geçen yayınlarında öncü nitelik taşıyan kimi lider kararların ilk 

karar olarak saptanması mümkün olabilmektedir. Bu çalışmalarda lider kararı izleyen kararlar 

ikincil ya da aynı yönde kararlar olarak belirtilmektedir. Özellikle “Adil Yargılanma Hakkı 

Rehberi”nde 30 Haziran 2014 tarihine kadar adil yargılanma hakkına yön veren lider kararların 

ayrıca incelendiği görülmektedir. Ancak tüm bu tespitlere ulaşabilmek için adı geçen 

çalışmalardaki kararların tümünün gözden geçirilmesi de zorunlu olmuştur). 

http://www.anayasa.gov.tr/files/pdf/KararlarBulteni/duyuru.pdf


 

(ii) Temel hak ve özgürlük alanında değişime yol açan ve/veya bir konuda temel hak ve 

özgürlüğü ilk kez somutlaştıran kararlar 

 

Mevcut akademik öğreti ve içtihadî birikim temelinde temel hak ve özgürlük alanında değişime 

yol açan ve/veya bir konuda bir konuda temel hak ve özgürlüğü ilk kez somutlaştıran kararlar 

ayrıca saptanmıştır. Bu tür kararlar tartışmasız lider nitelik taşıyan öncü kararlar olarak 

sınıflandırılmıştır (örneğin; zorunlu aşıya ilişkin Halime Sare Aysal kararı; başörtüsüne ilişkin 

Tuğba Arslan kararı; kişinin maddi ve manevi varlığını korunması ile çevre etki 

değerlendirmesi arasındaki ilişkiyi kuran Mehmet Kurt kararı; temel hakların yatay etkisini 

açıkça kabul eden İlter Nur kararı). Söz konusu lider kararlar, mevcut temel hak korumasında 

yapısal değişime yol açabilmektedir. Bu tür kararlar sürekli karar takibi ile listeye dahil 

edilmektedir.  

 

(iii) Basında öne çıkan kararlar 

 

Proje çerçevesinde hem Mahkeme’nin basın bülteni ve içtihadî APP uygulaması hem de basın 

taramalarında öne çıkan bireysel başvuru kararları da lider nitelik taşıyıp taşımamaları 

açısından incelenmektedir. Bu mecralarda duyurusu yapılan her karar lider nitelik taşımasa da, 

basında uzun süre tartışılan ve kamuoyunu etkileyen kararların bir kısmı lider nitelik 

taşımaktadır (örneğin; Twitter kararı; You Tube kararı; Balyoz kararı; Can Dündar ve Erdem 

Gül kararı).  

 

(iv) Anayasa Mahkemesi Kararlar Bilgi Bankası’nda karar numarası, madde, içerik ve 

kavram temelli aramalarla saptanan kararlar  

 

Gözden kaçabilecek kararların tespitinde karar numarası, madde, kavram ve içerik unsurlarına 

dayalı aramalarla kontrol taramaları projenin zorunlu unsuru olmuştur. Ancak bu noktadaki 

güçlükler UDF formatlı kararlarda taramanın gereği gibi işlememesi ve Resmi Gazete’de 

yayımlanan kararlarla Kararlar Bilgi Bankası’nda örtüşmenin tam olarak henüz sağlanamamış 

olmasıdır. Karar numarası temelli aramalar lider karar tespiti için bir karara diğer içtihatlarda 

ne kadar atıf yapıldığını görme açısından başarılı bir yöntemdir. Böylelikle takip edilen lider 

kararlar daha güvenilir biçimde saptanabilmiştir. 


