
1 
 

Anayasa Mahkemesi ve Geçici Tedbir Talepli Başvurularda Karşılaşılan 
Sorunlar1 

 
İnsan hakları hukukunda telafisi imkansız ya da güç zararların meydana gelmesinin 
önlenmesi ve kişilerin haklarının korunarak hak ihlallerinin ve sorumluların tespit 
edilebilmesi amacıyla verilen geçici tedbir kararları, son yıllarda giderek önem 
kazanmıştır. 
 
Aralarında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi, Uluslararası Adalet Divanı, 
İnter-Amerikan İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin 
(İHAM) de olduğu uluslararası mahkemelerin yakın tarihli kararlarına bakıldığında, 
geçici tedbir kararları, geri dönüşü olmayan durumları önlemek, ihlal edildiği ya da 
edilebileceği iddia edilen hakların uygulanabilmesi ve etkili bir biçimde incelenmesini 
ve esasa ilişkin kararların etkinliği sağlamak açısından ayrı bir önem ve gereklilik 
taşımaktadır. 2 
 
Geçici tedbir, İHAM İç Tüzüğü’nün 39. maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde, 
Mahkeme’nin bir dairesine ya da daire başkanına, başvurucunun, ilgili herhangi bir 
kişinin talebiyle ya da re’sen geçici tedbir kararı verme yetkisi tanımış olmakla birlikte; 
hangi şartlar altında geçici tedbir kararı verilebileceğine yer vermemiş, hangi şartlar 
altında ve hangi haklar kapsamında geçici tedbir kararı verilebileceği yukarıda 
sayılan uluslararası mahkemelerin konuya ilişkin kararlarının da büyük etkisiyle, 
İHAM tarafından içtihat yoluyla belirlenmektedir. 
 
Geçici tedbir kararları İHAM tarafından, çoğunluğu sınırdışı etme ve iade etme 
işlemlerine karşı olmak üzere, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin (İHAS) yaşam 
hakkını ve işkence yasağını güvence altına alan 2. ve 3. maddeleri altında, telafisi 
mümkün olmayan açık bir zarar riskinin mevcut olduğu durumlarda verilmektedir. 
 
Ancak İHAM, geçici tedbir kararlarının öneminin de artmasıyla birlikte son yıllarda 
Sözleşme’nin başka maddeleri altında da tedbir kararına hükmetmeye başlamıştır. 
Örneğin İHAM, 2010 yılında Edirne ve Kırklareli Yabancı Kabul ve Barındırma 
Merkezlerinde tutulduğu sırada geçerli kimlik belgesi olmadığı için avukat tutamayan 
ve bu nedenle İdare Mahkemesi’ne başvuru yapamayan başvurucunun avukat 
tutması ve kendisine bir vekaletname çıkartabilmesi 3 ya da Abdullah Öcalan’ın kendi 
seçtiği avukatlar aracılığıyla Mahkeme’ye başvuru yapabilmesi 4 için 6. madde ve bir 
anne ile kızından oluşan başvurucuların davasında, başvurunun esası hakkında 
karar verene kadar, kızın, babasının yaşadığı İsrail'e gönderilmemesi için 5 8. madde 
kapsamında geçici tedbir kararı vermiştir. Nitekim Avrupa Konseyi Parlamenterler 
Meclisi de 2010 yılında yayımladığı bir raporda “AİHS’nin 5., 6. ve 8 ila 11. maddeleri 
alanı içindeki zararları önlemesi olasılığı 39. maddenin dışında bırakılmamıştır. Buna 
karşın, 39. maddenin bu tarz vakalarda uygulanması istisnai ve söz konusu hakkın 
‘açıkça’ ihlalini gerektirmektedir.” tespitinde bulunmuş ve tedbir kararı verilebilecek 
hakların alanını genişletmiştir. 6 
 
İHAM pratiğinin bir sonucu olarak geçici tedbir kararı alma yetkisi, bireysel başvuru 
hakkı altında Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) de tanınmıştır. Anayasa Mahkemesi 
Kanunu’nun 49. maddesinin 5. fıkrasına göre, Bölümler, esas inceleme aşamasında, 
başvurucunun temel haklarının korunması için zorunlu gördükleri tedbirlere re’sen 
veya başvurucunun talebi üzerine karar verebilmektedir. 
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Görüldüğü üzere, AYM Kanunu’nda “temel hakların korunması” denerek geçici tedbir 
kararı talep edilebilecek haklar bakımından bir sınırlandırma yapılmamasına rağmen 
İç Tüzüğün 73. maddesinde “başvurucunun yaşamına ya da maddi veya manevi 
bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehlike bulunduğunun anlaşılması üzerine Bölümlerce 
esas incelemesi aşamasında gerekli tedbirlere re’sen veya başvurucunun talebi 
üzerine karar verilebilir” denerek Anayasa’nın 17. maddesiyle sınırlı tutulan bir 
düzenlemeye gidilmiştir.  
 
AYM’nin geçici tedbir kararları incelendiğinde, AYM’nin de AYM Kanunu ve başta 
İHAM olmak üzere uluslararası mahkemelerin uygulamada izlediği yoldan farklı 
olarak geçici tedbir kararı verilebilecek hakların kapsamını oldukça dar yorumladığı 
görülmektir. 
 
Hastalığı nedeniyle hayati tehlike içinde bulunmasına rağmen cezaevinde tutulan 7 ve 
sınırdışı edilmesi halinde işkence ve kötü muameleye uğrama riski olan 8 
başvurucular için İHAS’ın 2. maddesinde düzenlenen yaşam hakkı ve 3. maddesinde 
düzenlenen işkence ve kötü muamele yasağına karşılık gelen Anayasa’nın 17. 
maddesinden tedbir kararı veren AYM, İHAM’ın aksine, cezaevinde büyümek 
zorunda kalan atipik otizimli, beş yaşındaki Poyraz Ali’nin annesi Zeynep Bakır’la bir 
araya getirilmesi için yapılan geçici tedbir talepli başvuruda özel hayata ve aile 
hayatına saygı hakkını düzenleyen İHAS’ın 8. maddesi ile Anayasa’nın 20. 
maddesinin 9 ve Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanları Selahattin Demirtaş 
ve Figen Yüksekdağ’ın avukatları ile cezaevinde yaptıkları görüşmelerin sesli ve 
görüntülü olarak kaydedilmesi, görüşmeler sırasında cezaevi personelinin hazır 
bulunması ve belgelere cezaevi tarafından el konulması nedeniyle savunma hakkı 
bağlamında adil yargılanma hakkını güvence altına alan İHAS’ın 6. maddesi ile 
Anayasa’nın 36. maddesinin 10 geçici tedbir kararı verilebilecek haklar kapsamında 
olmadığını söyleyerek, diğer şartların gerçekleşip gerçekleşmediğini incelemeksizin 
tedbir taleplerini reddetmiştir. 
 
AYM önünde tedbir başvurusu yapılabilecek hakların kapsamı kadar, tedbir 
başvurularının nasıl yapılabileceği de bir sorundur. İHAM’ın +33 (0)3 88 41 27 30 
numaralı genel faks numarasının yanı sıra, İç Tüzüğünün 39. maddesi uyarınca 
yapılacak geçici tedbir talepleri için +33 (0)3 88 41 39 00 numarasıyla özel bir faks 
numarası bulunmaktadır. AYM’nin de internet sitesinde 0312 463 74 00 numaralı bir 
faks numarası gösterilmiştir ancak özellikle sokağa çıkma yasakları sırasında 
yaşanan tecrübeler göstermiştir ki hızlı bir başvuru aracı olması gereken faks, AYM 
tarafından etkili şekilde kullanılmamaktadır. Posta, kayıtlı e-posta (e-imza) veya 
alternatif bir çevrimiçi başvuru sistemi yoluyla başvuruda bulunamaması AYM’ye 
erişimin önünde gereksiz bir engel yaratmakta ve AYM’ye tedbir talepli başvuruda 
bulunmak için mahkemelerin ön bürolarının kullanılmak zorunda kalınması 
mahkemeye fiziksel erişimin zorluğunun yanı sıra, adliyelerin açık olduğu günler ve 
saatler bakımından yaşanan süre sınırlaması nedeniyle özellikle sınırdışı edilme 
ihtimalinin olduğu ve bir saatin bile büyük önem kazandığı zamanlarda sorun 
yaratabilmektedir. 11 
 
Eleştirilebilecek bir diğer nokta da AYM’nin tedbir başvuruları hakkında karar verme 
hızıdır. Niteliği gereği mümkün olan en kısa sürede cevaplanması gereken geçici 
tedbir talepleri, AYM tarafından bazen talebin üzerinden aylar geçtikten sonra 
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cevaplanmakta ve reddedilmektedir. Örneğin sokağa çıkma yasakları sırasında 
Silopi’de üzerine açılan ateş sonucu hayatını kaybeden ve cenazesi yedi gün 
boyunca sokakta bekletilen Taybet İnan’ın cenazesinin gömülebilmesi için 6 Ocak 
2016 tarihinde AYM’ye yapılan tedbir talepli başvuruda AYM, 2 Şubat 2016 tarihinde, 
başvurucunun cenazesi gömüldükten sonra, “tedbir talebinin kapsam dışı” olduğu 
gerekçesiyle tedbir talebini reddetmiştir. Benzer bir sorun, Zeynep Bakır 
başvurusunda da yaşanmıştır. 20 Ekim 2016 tarihinde oğluyla bir araya getirilmesi 
için tedbir talepli başvuru yapan Bakır’ın talebi 23 Kasım 2016 tarihinde 
reddedilmiştir. 12 Bu sürede tedbir talebinin akıbetine ilişkin telefonla bilgi almak da 
mümkün olmamaktadır. 
 
Her ne kadar geçici tedbir talepli başvurular AYM’ye istisnai durumlarda ve nadiren 
yapılıyor olsa da, tedbir kararlarının Anayasa ve uluslararası sözleşmelerde güvence 
altına alınan hakların pratik ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamaktan 
alıkoyabilecek, telafisi mümkün olmayan durumlardan kaçınma konusunda çok 
önemli bir rol oynadığı dikkate alınarak AYM’nin Anayasa’nın 17. maddesinde 
düzenlenen haklar dışında, telafisi imkansız zararlar doğabilecek durumlarda diğer 
hak ve özgürlükler yönünden de geçici tedbir kararı verebilmesi için AYM Kanunu’na 
aykırı olan geçici tedbire ilişkin İçtüzük hükmü değiştirilmeli ve geçici tedbir talepli 
başvuruların hızlı ve etkili şekilde Mahkeme’ye ulaştırılması ve Mahkeme tarafından 
incelenmesi için özel bir yol öngörülmelidir. 
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