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1982 Anayasası’na Göre Bireysel Başvuru Üzerine Denetimin Soyut ve Somut 
Norm Denetiminden Farkı1 

Giriş 

Avrupa modeli anayasa yargısı sitemini benimsemiş birçok ülkede Anayasaya 
uygunluk denetimi esas olarak soyut norm denetimi ve somut norm denetimi olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu anayasa yargısı sisteminde, soyut ve somut norm 
denetimlerinin yanı sıra, temel hak ve özgürlükleri kamu gücü tarafından ihlal edilen 
kişilere bazı koşullar altında Anayasa Mahkemesi’ne başvurma imkânı da tanınmıştır. 
Bu üçüncü denetim türü, bireysel başvuru üzerine denetimdir.  

Bu çalışmada, 1982 Anayasası’ndaki düzenlemeler esas alınarak, anayasa yargısı 
denetim türleri içerisinde, bireysel başvuru üzerine yapılan denetimin, diğer denetim 
türlerinden (soyut ve somut norm denetiminden) farkı ortaya konulmaya çalışılacaktır.  

1. Anayasa Yargısı  

Anayasa yargısı, normlar hiyerarşisinin kabul edildiği hukuk sistemlerinin mantıki bir 
sonucudur. Bu sistem, yazılı ve katı bir anayasayı ve bu anayasada, anayasaya 
uygunluk denetiminin öngörülmüş olmasını ya da en azından yasaklanmamış olmasını 
gerektirmektedir. 

Anayasa yargısı terimi hem geniş hem de dar anlamda kullanılmaktadır. Geniş 
anlamda anayasa yargısı, anayasaya uygunluğu sağlamak amacıyla yapılan her türlü 
yargı işlemi ya da anayasal sorunların yargısal usullerle çözümlenmesidir2. Dar 
anlamda anayasa yargısı ise kanunların Anayasaya uygunluğunu yargısal denetimi 
olarak ifade edilir3. İşte bireysel başvuru denetimi, geniş anlamda anayasa yargısının 
bir parçasıdır.  

Anayasa yargısının temel hak ve özgürlüklerin ve Anayasa ile kurulan düzenin 
korunması olmak üzere esasen iki temel işlevi mevcuttur 4. Bu işlevler, anayasaya 
uygunluk denetimi yoluyla yerine getirilmektedir. Tarihsel süreçte bu denetimin siyasal 
organlara bırakıldığı örneklerine rastlansa da siyasal denetimin, kişi hakları açısından 
yeterli güveni sağlayıp sağlayamayacağına ilişkin kuşkular, zamanla yargısal denetim 
sisteminin yaygınlık ve üstünlük kazanmasına sebep olmuştur5. 

Yargısal denetimin de dünyada esas olarak iki şekilde uygulandığı görülmektedir.  
Bunlar, “genel mahkeme sistemi” dediğimiz “Amerikan modeli”6 ve “özel mahkeme 
sistemi” dediğimiz “Avrupa modeli”dir7.  

Amerikan modelinde bir ülkedeki ilk derece, istinaf ve temyiz mahkemelerinin tamamı, 
önündeki davada uygulayacakları kanunun, Anayasaya uygunluğunu 
denetleyebilmekte ve Anayasaya aykırı gördükleri kanunu ihmal edip doğrudan 
Anayasa hükmünü uygulayabilmektedirler. Bu denetim türünde, anayasaya aykırı 
görülen kanun iptal edilmemekte sadece olaya uygulanmamaktadır. Dolayısıyla karar 
sadece tarafları bağlamakta yani “inter partes” bir etki yaratmaktadır. 

Avrupa modeli anaysa yargısında ise anayasaya uygunluk denetimi genel 
mahkemelerce değil, bu iş için özel olarak kurulmuş bir mahkeme (Anayasa 
Mahkemesi) tarafından yapılmaktadır. Bu denetim türünde, kanunun, anayasa 



2 
 

aykırılığının tespit edilmesi üzerine, iptal kararı verilmektedir. Dolayısı ile bu karar 
herkes için etkili olmakta yani “erga omnes” bir etki yaratmaktadır. 

2. Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru  

Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru, temel hak ve özgürlüklerinin, kamu gücü 
tarafından ihlal edildiğini iddia edenlerin, Anayasa Mahkemesi’ne başvurarak, söz 
konusu kamu gücü işlem, eylem veya ihmalinin anayasallığının denetlenmesini 
sağlayan ikincil nitelikte bir denetim türüdür8. Anayasa Mahkemesi’ne bireysel 
başvurunun biri sübjektif diğeri de objektif olmak üzere iki temel işlevi vardır. Sübjektif 
işlevi, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve hayata geçirilmesidir9. Objektif işlevi 
ise Anayasa ile kurulan hukuk düzeninin korunmasıdır10.  

Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru kurumu, 12.09.2010 tarihli halkoylamasında 
kabul edilerek yürürlüğe giren anayasa değişikliği ile Türk anayasa yargısı sistemine 
de girmiştir. 1982 Anayasası’nın,  5982 Sayılı Kanun’la değişik 148’inci maddesinin 
3’üncü fıkrasına göre: “Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve 
özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin 
kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir. 
Başvuruda bulunabilmek için olağan kanun yollarının tüketilmiş olması şarttır.” 

1982 Anayasası’ndaki düzenleme esas alınarak, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel 
başvuru kurumunun temel özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür: Kurum, 
Anayasa’da güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerin tamamı için değil; bu 
hak ve özgürlüklerden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındakiler için bir 
koruma sağlamaktadır. Bu koruma ulusal düzeyde bir korumadır. Bu yola,  olağan 
kanun yolları tüketildikten sonra başvurulabildiği için bu yol, ikincil nitelikte koruma 
sağlayan bir yoldur. Bu yol ancak kamu gücü işlem, eylem ya da ihmallerinden 
kaynaklanan ihlallere karşı işletilebilir. Herkesin (gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri ile 
kişi topluluklarının) bu yola doğrudan başvurma hakkı bulunmaktadır.  

3. Soyut Norm Denetimi ve Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru 

Soyut norm denetimi, kanunun bir mahkeme önünde uyuşmazlık çıkmadan evvel 
denetlenmesidir. Dolayısıyla bu denetim itiraz üzerine yapılan bir denetim olmayıp 
dava yolu ile yapılan bir denetimdir. Bu denetim türünde çoğu zaman a posteriori 
denetim11 söz konusudur ancak a priori denetim12 de olabilir. Bu denetim türü ilke 
olarak, siyasal nitelikteki makamlar tarafından başlatılır ve erga omnes etkiyi haiz bir 
kararla sonuçlanır13. 

Soyut norm denetimi, 1982 Anayasası’nın 148, 150 ve 151. maddelerinde 
düzenlenmiştir. Buna göre; kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçtüzüğü’nün veya bunların belirli madde ve hükümlerinin 
şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’nde 
doğrudan iptal davası açılabilir (Any., m. 150). İptal davasını açma hakkı, 
Cumhurbaşkanına, iktidar ve ana muhalefet partisi Meclis grupları ile TBMM üye 
tamsayısının en az beşte biri tutarındaki üyelere tanınmış olup (Any., m. 150); bu hak, 
iptali istenen kanun, kanun hükmünde kararname veya İçtüzüğün Resmî Gazete’de 
yayımlanmasından başlayarak altmış gün sonunda düşer (m. 151). Anayasa 
değişiklikleri ise sadece şekil bakımından denetlenir (m. 148/1). Şekil bakımından 
denetleme sadece Cumhurbaşkanı veya TBMM üyelerinin beşte biri tarafından 
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istenebilir. Anayasa değişiklikleri ve kanunlar için şekil bakımından iptal davası açma 
süresi bunların Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren on gündür (m. 148/2).  

Bireysel başvuru üzerine denetim, soyut norm denetiminden; başvuruda bulunan 
kişiler, korumanın kapsamı, başvuru koşuları ve hukuki yarar açısından tamamen 
farklıdır. Soyut norm denetiminde, sadece belli kişilerin Anayasa Mahkemesi’ni 
harekete geçirmesi söz konusu iken bireysel başvuruda bu hak, temel hak ve 
özgürlüğü ihlal edilen herkese tanınmıştır. Soyut norm denetimi için Anayasada 
gösterilen belli kişilerin bu davayı açmalarında bir hukuki yararlarının olması şart değil 
iken bireysel başvuruda başvuran açısından kişisel, güncel ve doğrudan bir menfaat 
ihlalinin gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Yine bireysel başvuru kapsamında 
sadece temel hak ve özgürlükler için Anayasa Mahkemesi harekete geçirilebilirken 
soyut norm denetiminde Anayasanın bütün maddeleri ve hükümlerinin üstünlüğünün 
tesisi için Anayasa Mahkemesi harekete geçirilmektedir. Soyut norm denetiminde 
Anayasa Mahkemesi’nce verilen karar erga omnes etki gösterirken, bireysel başvuru 
üzerine yapılan denetim sonucunda verilen kararlar, inter partes etki göstermektedirler. 

4. Somut Norm Denetimi ve Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru 

Somut norm denetimi, kanunun bir mahkeme önünde uyuşmazlık çıktıktan sonra 
denetlenmesidir. Bu denetim türü, bir mahkemede görülmekte olan dava esnasında 
tarafların iddiası üzerine veya hâkimin resen, davaya uygulanacak kuralı Anayasaya 
aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’nin önüne götürüp, bunu davanın 
sonuçlanması için bekletici sorun yaptığı denetimdir14. Bu denetim yolu sayesinde, 
yürürlüğe girmiş ancak soyut norm denetimi için öngörülen süreler içerisinde, yetkili 
kişilerin soyut norm denetim yolunu harekete geçirmemesi sonucu denetlenememiş 
olan kanunların, süre sınırı olmadan denetlenmesi sağlanmaktadır. Doktrinde “itiraz” 
ya da “def’i” yolu terimleri ile de ifade edilen somut norm denetimi anılan özeliğinden 
dolayı a posteriori niteliğe sahiptir15. 

Somut norm denetimi 1982 Anayasası’nın 152. maddesinde düzenlenmiştir. Buna 
göre; “Bir davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak bir kanun veya kanun 
hükmünde kararnamenin hükümlerini Anayasaya aykırı görürse veya taraflardan 
birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddî olduğu kanısına varırsa, Anayasa 
Mahkemesinin bu konuda vereceği karara kadar davayı geri bırakır” (Any., m. 152/1). 

Bireysel başvuru üzerine denetim ile somut norm denetimi de birbirlerinden farklıdır. 
Bireysel başvuruda bir temel hak ve özgürlüğünün ihlal edildiğini iddia eden kişilerin 
doğrudan Anayasa Mahkemesi’ne başvurmaları söz konusu iken somut norm 
denetiminde bu imkân yoktur. Kişilerin anayasaya aykırılık iddiası ciddiye alınırsa 
ancak davaya bakmakta olan mahkeme tarafından başvuru yapılabilmektedir. Bireysel 
başvuruda sağlanan koruma sadece bir kısım temel hak ve özgürlüklerle sınırlı iken 
somut norm denetiminde, sadece temel hak ve özgürlükleri ihlal eden değil 
Anayasanın herhangi bir maddesini ihlal eden kanunlar Anayasa Mahkemesi’nin 
önüne götürülebilmektedir. Bireysel başvuru, bütün kanun yolları tüketildikten sonra 
genellikle kesinleşmiş yargı kararlarına karşı söz konusu iken, somut norm denetimi 
bir mahkeme önünde görülmekte olan bir dava esnasında olaya uygulanacak normun 
Anayasaya aykırılığının itiraz yoluyla öne sürülmesinden ibarettir. Başka bir deyişle 
somut norm denetimi için mahkeme kararının kesinleşmesi gerekmemektedir.  

Sonuç 
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Sonuç olarak, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru, başvuruda bulunan kişiler, 
korumanın kapsamı, başvuru koşuları ve hukuki yarar açısından soyut ve somut norm 
denetiminden farklılıklar göstermektedir.  

Bireysel başvuruda temel amaç, kamu gücü işlem, eylem veya ihmallerine karşı temel 
hak ve özgürlükleri korumaktır. Anayasa yargısının diğer denetim usulleri de (soyut ve 
somut norm denetimi)  anayasanın üstünlüğünü temin ederek, temel hak ve 
özgürlüklerin korunmasına hizmet etmektedir. Ancak bu durum diğer denetim 
usullerinin öncelikli amacından ziyade bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Oysa 
bireysel başvuru üzerine denetimde, temel hak ve özgürlüklerin korunması bu denetim 
türünün esas anlam ve amacını oluşturmaktadır16. Anayasanın üstünlüğü ve anayasal 
düzenin/dengelerin korunması ise bu öncelikli amacın bir sonucu olarak ortaya 
çıkmaktadır.   
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