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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 2014 Anayasa Değişikliği Girişiminde Önerilen 
Bireysel Başvuru Yoluna İlişkin Genel Tespitler1 

Giriş 

Cumhuriyet Meclisi’nde oy birliğiyle geçen ancak 29 Haziran 2014’te yapılan halk 
oylamasında kabul edilmeyen 47/2014 Sayılı Anayasa Değişikliğine İlişkin Yasa’da,2 
bireysel başvuru yolu da düzenlenmekteydi. Bu çalışmada, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde (KKTC) bireysel başvuru yolunun tekrar gündeme gelmesi halinde, 
daha önce halk oylamasına sunulan madde üzerinden karşılaşılabilecek olası sorunlara 
değinilmesi amaçlanmaktadır. Bu bakımdan aşağıda önce maddenin düzenlenişi ele 
alınacak, ardından bireysel başvuruya ilişkin genel tespitler yapılacaktır. 

I. Anayasa Değişikliğine İlişkin Yasa’da Bireysel Başvuru Yolunun Düzenlenişi 

Anayasa Değişikliğine İlişkin Yasa’da bireysel başvuru yolunu düzenleyen 144. 
maddenin 4. fıkrasının formüle edilmesine ilişkin bazı temel saptamalar yapmak 
mümkündür. Öncelikle maddenin önerilen ilk halindeki ve halk oylamasına sunulan 
düzenlemeler arasındaki farklara değinmek yol gösterici olacaktır. 

Anayasa Değişikliğine İlişkin Yasa’da bireysel başvuruyu düzenleyen maddenin 4. 
fıkrasının halkoyuna sunulmadan önceki yani Komitede görüşülen ilk hali şöyleydi; 

“Herkes, Anayasa’da düzenlenmiş temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından 
ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurabilir. Başvuruda 
bulunabilmek için olağan kanun yollarının tüketilmiş olması şarttır. Bireysel 
başvuruya ilişkin usul ve esaslar yasayla düzenlenir.” 

Halk oylamasına sunulan metinde şu şekilde yer almaktaydı;  

“Her yurttaş, Anayasada düzenlenmiş temel hak ve özgürlüklerinden 
herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa 
Mahkemesine başvurabilir. Başvuruda bulunabilmek için olağan yasa yollarının 
tüketilmiş olması şarttır. Bireysel başvuruya ilişkin usul ve esaslar ve bireysel 
başvuru üzerine Anayasa Mahkemesi tarafından verilebilecek hükümler yasa ile 
düzenlenir.” 

Görüldüğü üzere, iki düzenleme arasında başvuru yapabilecekler ya da başvuru konusu 
haklar gibi birçok açıdan önemli farklılıklar göze çarpmaktadır. Aşağıda ayrı başlıklar 
halinde maddede bireysel başvuru yolunun düzenlenişine yönelik genel tespitler 
yapılacaktır.  

II. Bireysel Başvuruya İlişkin Düzenleme Bakımından Genel Tespitler  

A. Anayasa Mahkemesi’nin Konu Bakımından Yetkisi Üzerine Genel Tespitler  
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Başvuru konusu yapılabilecek haklar bakımından maddede, “(…) Anayasada 
düzenlenmiş temel hak ve özgürlüklerinden herhangi birinin (…)” düzenlemesi yer 
almaktadır. Maddenin bu düzenleme biçimindeki hak arama yolunda, önerinin ilk 
halinde 1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda da benzer şekilde yer alan “Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki” ifadesinin çıkarılması, bireysel başvuru alanını 
daha kapsayıcı hale getirmektedir3. Komitedeki görüşmelerde, Anayasa’da yer alan 
temel hak ve özgürlüklerin ihlali iddiasıyla da bireysel başvuru yoluyla Anayasa 
Mahkemesi’ne başvurulabilme imkânı tanımak için (4)’üncü fıkrada yer alan “Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki” söz dizisinin fıkradan çıkarıldığı 
belirtilmektedir4. Maddenin bu düzenlenişinin olumlu olduğunu belirtmek gerekmektedir. 

1985 KKTC Anayasası’nda hak ve özgürlükler bakımından İnsan Hakları Avrupa 
Sözleşmesi  (İHAS) ve Ek Protokoller’de yer alan hakları tümüyle olmasa da büyük 
ölçüde karşılayacak birçok düzenleme yer almakla birlikte, burada Anayasa 
Mahkemesi’nin yorumu önem kazanmaktadır. Yüksek Mahkeme’nin ilkesel olarak İHAM 
yorumunu dikkate alması bu açıdan önemlidir5.  

Anayasa Mahkemesi’nin konu bakımından yetkisi kapsamında yargısal denetimi 
yapılamayan işlemlere de değinmek gerekmektedir. 1985 KKTC Anayasası’nda yargı 
yolu kapatılan idari işlemler bulunmamaktadır. Ancak uygulamadan kaynaklı iki tür idari 
işleme karşı yargı yoluna gidilememektedir: Yargıçların özlük işleri konusunda yetkili 
olan Yüksek Adliye Kurulu kararları ile idarenin düzenleyici işlemleri6. Dolayısıyla 
bireysel başvuru tekrar gündeme gelirse, bu konu sorunlu bir alanı oluşturabilir. Bazı 
düzenleyici işlemlere karşı yargısal denetim yolunun uygulamada kapalı olması, ona 
dayanılarak yapılan işlemler bakımından bireysel başvuru yapılamayacağı sonucunu 
doğurmuyor. Ancak Yüksek Adliye Kurulu kararları, Yüksek Mahkeme tarafından yargı 
denetimi dışında bırakıldığı için bunların bireysel başvuru konusu olma ihtimali de zayıf 
görünüyor. Anayasa Değişikliğine İlişkin Yasa’da aynı zamanda, idari yargıda bir 
uzmanlaşmaya gidilerek alt mahkeme olarak idare mahkemelerinin kurulması 
öngörülmekteydi. Ayrıca Anayasa’ya şu düzenlemenin getirilmesi de amaçlanmaktaydı; 
“İdarenin hiçbir idari işlem, ihmal ve eylemi, hiçbir hâlde idari yargının denetimi dışında 
bırakılamaz.” Uygulamadan kaynaklı yargı denetimi dışında kalan işlemlerle ilgili bir 
başvurunun değerlendirilebilmesi açısından, idarenin yargısal denetimine yönelik bu tür 
bir değişikliğin yapılması önem taşımaktadır. 

B. Anayasa Mahkemesi’nin Kişi Bakımından Yetkisi Üzerine Genel Tespitler 

Anayasa Değişikliği önerisinin ilk halinde bireysel başvuru yapabilecekler bakımından 
“herkes” ifadesi kullanıldığı halde, halk oylamasına sunulan Yasa’da hak süjesi, “her 
yurttaş” olarak sınırlanmıştır. Halk oylamasına sunulan bu değişikliğe ilişkin genel bir 
değerlendirme yaparken yabancılar ve tüzel kişiler olarak iki alt başlıkta ele almak 
açıklayıcı olacaktır.  

1. Yabancılar Bakımından 

Maddenin ilk halinde yer alan “herkes” ifadesi, Anayasa’da yabancılara tanınan haklar 
kapsamında Anayasa Mahkemesi’ne doğrudan bireysel başvuru imkânı tanımaktaydı. 
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Halk oylamasına sunulan metinde “her yurttaş” ifadesine yer verilmesi ise yabancılar 
bakımından bu olanağı kaldırmaktadır. Burada özellikle, Kıbrıslı Rumların mülkiyet 
hakkı ihlali karşısında Anayasa Mahkemesi’ne yapacakları başvuru yoğunluğu ile 
Mahkeme’nin iş yapamayacağı kaygılarının dile getirildiğini belirtmek gerekmektedir. 
Ancak KKTC Taşınmaz Mal Komisyonu7, Kıbrıslı Rumların bu konudaki başvurularını 
İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nden (İHAM) önce oraya yapmaları amacıyla 
kurulmuştur8. Dolayısıyla bu konuda yine önce Taşınmaz Mal Komisyonu’na, daha 
sonra Yüksek İdare Mahkemesi’ne gidilecek, o aşamaların hepsi tamamlandıktan sonra 
eğer buradan çıkan kararla da ihlalin giderilmediği düşünülürse Anayasa Mahkemesi’ne 
bireysel başvuru yapılabilecektir9.        

İHAS’ın İnsan Haklarına Saygı Yükümlülüğü başlıklı 1. maddesinde, taraf devletlerin 
kendi yetki alanları içindeki herkesi, Sözleşme’nin 1. Bölümünde yer alan hak ve 
özgürlüklerden yararlanmalarını sağlamasına yönelik getirdiği düzenleme önemlidir. 
1985 KKTC Anayasası’nın Yabancıların Durumu başlıklı 13. maddesine baktığımızda 
şu düzenleme yer almaktadır; “Bu Anayasada gösterilen hak ve özgürlükler, yabancılar 
için, uluslararası hukuka uygun olarak yasa ile kısıtlanabilir.” Anayasalarda genellikle 
siyasal haklar dışında kalan klasik haklar yabancılara da tanınır. Ancak KKTC 
Anayasası’nda yabancılara, klasik haklar bakımından toplantı ve gösteri yürüyüşü 
hakkı, mülkiyet hakkı, basın özgürlüğü ve uzantıları gibi birçok istisna getirildiği 
görülmektedir10. Yalnızca yurttaşlar bakımından güvencelenen hak ve özgürlüklerin, 
yabancılar için yasaklanmış bir alan anlamına gelmediğini, bu alanda yabancılara bazı 
hakların tanınmasının yasa koyucunun takdirinde olduğunu belirtmek gerekmektedir. 
Yabancılar açısından belirtilmesi gereken bir başka durum, hak ve özgürlükler 
bakımından Anayasa’nın yasaklayıcı alanında, örneğin, kimsenin dini inanç ve 
kanaatlerini açıklamaya zorlanamaması ya da eziyet ve işkence yasağı kapsamında 
yurttaşlar ve yabancılar bakımından bir farklılık yapılamayacağıdır. Ancak bireysel 
başvuru açısından, “her yurttaş” ifadesi nedeniyle burada sözünü ettiğimiz yasaklayıcı 
alandaki hak ve özgürlükler de dahil olmak üzere yabancılar bireysel başvuru 
yapamayacaktır.  

2. Tüzel Kişiler Bakımından 

Vatandaşlığın üst kavramı olarak kullanılan tâbiiyet, gerçek kişileri, tüzel kişileri ve 
şeyleri kapsamaktadır. Vatandaşlık yani yurttaşlık ise sadece gerçek kişilerin devletle 
olan siyasi ve hukuki bağını ifade etmek üzere kullanılmaktadır11. Dolayısıyla 
maddedeki “her yurttaş” ibaresinin yabancılar yanında diğer bir sonucu da örneğin 
dernekler, sendikalar, siyasi partiler gibi tüzel kişilerin başvuru olanağını engelleyecek 
olmasıdır. KKTC hukukunda yurttaş kavramının tüzel kişileri kapsayıp kapsamadığı 
konusuna baktığımızda; 1975 Kıbrıs Türk Federe Devleti Anayasası’nda yurttaş 
kavramı tanımlanmış ve Türk yurttaşların denetimindeki tüzel kişileri kapsadığı da 
açıkça yer almıştır; “Türk Yurttaşı”, Kıbrıs Türk Federe Devletinin Türk yurttaşlarını da 
ifade eder ve Türk yurttaşlarının denetiminde bulunan tüzel kişileri de kapsar.” Ancak 
1985 KKTC Anayasası’nda benzer bir düzenlemeye yer verilmemiştir12. Dernekler, 
siyasi partiler gibi tüzel kişilerin bireysel başvuru yapamaması bu alanı büyük ölçüde 
daraltabilir. Bu bakımdan bireysel başvuru konusu yeniden gündeme gelirse, tüzel 
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kişilerin başvuru yapabilmesi konusunda tereddüte yer bırakmayacak bir düzenleme 
yapılması önemlidir.   

C. Yüksek Mahkeme’nin Yapısı ve Olağan Yasa Yollarının Tüketilmesi Koşulu 
Bakımından Genel Tespitler 

Olağan yasa13 yollarının tüketilmesi koşulunu ele alırken, öncelikle Yüksek Mahkeme 
yapısını açıklamak gerekmektedir. Kuzey Kıbrıs’ta farklı bir oluşumla karşımıza çıkan 
Yüksek Mahkeme, tek bir yapı üzerine kuruludur. Bir Başkan ve yedi yargıçtan oluşan 
Yüksek Mahkeme (Ay. md. 143) kendi içinde görev dağılımı yapmaktadır.  Anayasa’ya 
göre Yüksek Mahkeme, Başkan ve dört yargıç ile toplanarak Anayasa Mahkemesi; 
Başkan ve iki yargıç ile veya sadece üç yargıç ile toplanarak Yargıtay veya Yüksek 
İdare Mahkemesi (YİM) görevini yerine getirmektedir.  

Buradaki görev dağılımında Yargıtay veya Yüksek İdare Mahkemesi’nde görev yapacak 
olan Yüksek Mahkeme yargıçları, her adli yılın başlangıcından önce o adli yıl için 
Yüksek Mahkeme tarafından belirlenmekte ve bir adli yıl için o yargıç, Yargıtay veya 
Yüksek İdare Mahkemesi’nde görev yapmaktadır. 

Bireysel başvuru yolunu düzenleyen maddede, olağan yasa yollarının tüketilmesi 
koşulunu değerlendirirken F. SAĞLAM’ın işaret ettiği gibi önemli bir sorun karşımıza 
çıkmaktadır;  “Olağan kanun yollarının tüketilmesi” koşulu ile kastedilen şey, kamu gücü 
ihlâlinin niteliğine göre, son aşamada Yargıtay’a ya da Yüksek İdare Mahkemesine 
başvurmaksa, bunlar tıpkı AYM gibi Yüksek Mahkeme yapısı içinde yer alan 
birimlerdir.”14 Anayasa şikâyetinin, genel olarak anayasa mahkemelerinin ayrı bir yargı 
organı olarak düzenlendiği mahkeme yapılarında gündeme geldiğini belirten F. 
SAĞLAM, KKTC Yüksek Mahkemesi içindeki yargıçların, görev yapacakları alan 
açısından organik olarak ayrılmamaları nedeniyle “olağan kanun yollarının tüketilmiş 
olması” koşulunun da objektif anlamıyla kimi sorunlar yaratabileceğine dikkat 
çekmektedir. Kamu gücü ihlâlinin niteliğine göre, son aşamada başvurulacak olan 
Yargıtay ya da Yüksek İdare Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi gibi Yüksek Mahkeme 
yapısı içinde yer alan birimlerdir. Bu bakımdan olağan kanun yollarının tüketilmesi eş 
düzeyli bir yapı içinde hiyerarşik üstünlük sorununu ortaya çıkabilir15. Dolayısıyla olağan 
yasa yollarının tüketilmesi koşulunun Yüksek Mahkeme’nin yapısı dikkate alınarak 
düzenlenmesi önemlidir.  

Sonuç 

KKTC’de 2014 Anayasa Değişikliği girişiminde önerilen bireysel başvuruya ilişkin 
düzenlemede, “her yurttaş” ifadesi ile başvurabilecek kişiler bakımından dar bir 
kapsamın belirlendiği görülmektedir. Bu ifadeyle yabancılar dışarıda bırakılırken, tüzel 
kişilerin başvuru yapabilmesi bakımından da sorunlar karşımıza çıkabilmektedir. 
Önerinin ilk halinde olduğu gibi “herkes” ifadesinin bireysel başvuru yolunun amacı ile 
daha iyi örtüştüğünü belirtmek gerekmektedir.   

Başvuru konusu haklar bakımından önerinin ilk hali ile halk oylamasına sunulan şekli 
karşılaştırıldığında “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki” ifadeye yer 



5 

 

verilmemesi olumludur. Yüksek Mahkeme’nin tek bir çatı altında görev dağılımı 
yapmasının, olağan yasa yollarının tüketilmesi koşulu ile birlikte değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Buna ek olarak, Yüksek Mahkeme’de yargıç sayısının azlığı ve iş yükü 
düşünüldüğünde, eğer bireysel başvuru yolu düzenlenecekse Yüksek Mahkemenin 
oluşumu ve yapısı ile birlikte bir bütün olarak ele alınması önemlidir. Kısaca, bireysel 
başvuruya ilişkin maddenin eklenmesi ve yasal düzenlemelerin yapılmasıyla hak ve 
özgürlüklerin korunması bakımından elbette önemli bir güvence sunulmuş olacaktır. 
Ancak daha sağlıklı bir sonuç alabilme açısından, 2014 Anayasa Değişikliğine İlişkin 
Yasa’da yer verilen idari yargıda uzmanlaşma yoluna gidilmesi ve idarenin hiçbir 
işleminin yargı denetimi dışına bırakılamayacağına yönelik düzenlemelerin de olması 
birbirini destekler nitelikte olacaktır. 
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