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Anayasa Mahkemesi’nin Zımni İlga Gerekçesine Dayanarak Verdiği İhlal 
Kararları Örneği Çerçevesinde Bireysel Başvuru Kararlarının Etkisi1 

2010 Anayasa yılında 1982 Anayasası’nın 148. maddesine 5982 sayılı Kanunla 
eklenen 3. fıkra, herkese anayasada yer alan ve AİHS kapsamında bulunan hak ve 
özgürlüklerinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne 
başvurabilme yolunu açmıştır. Bu başvuru yoluna konu olan kamu gücü işlemi, 6216 
sayılı Kanunun 45. maddesi düzenlemesinde yargı kararı olarak somutlaştırılmıştır2. 

Anayasa’nın 153. maddesi hükmüne göre Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararlar 
Resmi Gazete’de hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare 
makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlayan kurallardır. Bu etkiye norm denetimiyle 
verdiği kararlar kadar bireysel başvuru sonucu verilen kararlar da sahiptir. Bununla 
birlikte bireysel başvuru davasının temelini oluşturan uyuşmazlığın özelliği gereği, 
AYM’nin, bir kamu gücü işleminden kaynaklanan hak ihlali olup olmadığına ilişkin 
değerlendirmeyi yaparken ortaya koyduğu anayasal ilkeler ve kurallar da bu etkiyi 
haizdir. Zira Anayasada AYM’nin kanunların anayasaya uygunluğuna ilişkin norm 
denetimi işlevinden farklı olarak hakların kamu gücü işlemlerinden kaynaklanan 
ihlaller karşısında korunmasına özgülenmiş ayrı bir yetkisi bulunmakta ancak bu farklı 
yetkilerin kullanılması sonrasında verilen kararların etkisi açısından bir ayrım yer 
almamaktadır3.   Bu konu Türk Medeni Kanunu’nun 187. maddesiyle ilgili olarak 
verilen kararlar üzerinden ele alınacak ve özel olarak da Anayasa Mahkemesi’nin bu 
bireysel başvuru kararlarında müdahalenin kanunilik unsuru değerlendirirken 
dayandığı zımni ilga gerekçesinin etkisine de değinilecektir. 

Anayasalarda güvence altına alınmış hak ve özgürlüklerin, kamu gücü kullanan 
ulusal makamlar tarafından yapılan tüm işlemlerde, verilen tüm kararlarda dikkate 
alınması ve ihlal edilmemesi gerekmektedir. Bu 1982 Anayasası’nın 11. maddesinde 
yer alan anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü kuralının bir sonucudur. Kanun ve 
onun değerindeki işlemlerin anayasaya uygunluğuna ilişkin olan norm denetiminden 
farklı olarak, bireysel başvuru yolu, kamu gücü işlemiyle ihlal edildiği ileri sürülen hak 
ve özgürlüklerin olağan başvuru yollarıyla giderilememiş olması halinde ihlalin 
AYM’den giderilmesini talep etmektir4. Hak ihlali iddialarına öncelikle idari ve yargısal 
olmak üzere alt başvuru yollarında çare aranması koşulu, bireysel başvuru yolunun 
ikincilliği kuralının bir gereği olmakla beraber sadece bireysel başvurunun konusunu 
oluşturan kararları veren yargı organlarının değil aynı zamanda kamu gücü kullanan 
diğer devlet organlarının da anayasaya uyma yükümlülüğü altında olmasından da 
kaynaklanmaktadır.  

Olağan başvuru yollarında giderilememiş hak ihlali iddialarına ilişkin hukuki çare olan 
bireysel başvuru davasının incelemesi olay eksenlidir. Ancak Anayasa 
Mahkemesi’nin somut olay temelinde yürüyen değerlendirmelerinde yer verdiği 
anayasal hakların özlerine, niteliklerine, müdahalenin varlığı ve bunun anayasal 
sınırlarına ilişkin tespitleri somut olayın taraflarını aşarak anayasanın anlamını ve 
uygulanma biçimi gösteren değere sahiptir. Nitekim 6216 sayılı Kanun’un 48. 
maddesinin 2. fıkrasında ve AYM İçtüzüğünün 80. maddesinin 2. fıkrasında yer alan 
düzenlemeler5 bireysel başvuru incelemesinin hukukun anayasallaşmasını sağlayan 
özelliğini göstermektedir. Bu itibarla bireysel bir hakkın ihlali iddiasıyla AYM’nin 
önüne getirilen uyuşmazlıkta verilen karar sadece taraflar üzerinde değil, tüm bireyler 
ve devlet organları üzerinde de etkili olmakta, herkesi bağlamaktadır.  
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Türk Medeni Kanunu’nun 187. maddesiyle ilgili olarak Anayasa Mahkemesinin verdiği 
dört bireysel başvuru kararı bulunmaktadır. Bunların üçünde Anayasa Mahkemesi, 
evlilik öncesi soyadlarını kullanmak isteyen başvurucuların taleplerine ilişkin olarak ilk 
derece mahkemelerinin verdiği kararların 1982 Anayasası’nın 17. maddesinde 
güvence altına alınan manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkını ihlal 
ettiğine6; nüfus idaresinin verdiği karardan sonra AYM’ye doğrudan yapılan bir 
başvuru hakkında da iç hukuk yollarının tüketilmemiş olması sebebiyle reddine kararı 
vermiştir7.  

İhlal kararı verilen başvurularda Anayasa Mahkemesi, uyuşmazlık konusu olan yargı 
kararının dayanağını teşkil eden kanuni düzenlemede yer alan soyadı konusunu, 
kişinin kendini serbestçe geliştirmesi ve gerçekleştirmesi ve özel yaşam hakkı 
ekseninde ele almış ve kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olduğunun altını çizmiştir8. 
Mahkeme aynı zamanda aynı maddeden doğan uyuşmazlık hakkında AİHM’nin 
Türkiye aleyine vermiş olduğu ihlal kararlarını9 ve Türkiye’nin tarafı olduğu 
uluslararası sözleşmelerdeki10 düzenlemeleri ele alarak, 1982 Anayasasının 90. 
maddesi uyarınca bu hakka ilişkin uluslararası hukuk kurallarının11 TMK’nın 
187.maddesini zımnen ilga ettiğini açık olarak ifade etmiştir12. Bu üç kararın bireysel 
başvuru yoluyla ortaya koyduğu iki sonuç bulunmaktadır.  

Bunlardan ilki, TMK’nın söz konusu hükmünün Türkiye’nin tarafı olduğu uluslararası 
hukuk kurallarıyla çatıştığının tespitiyle Anayasa’nın 90. maddesindeki amir hüküm 
gereği bu uyuşmazlıklara uluslararası hukuk kuralının uygulanması zorunluluğudur13. 
Bu sonuç, tüm yargı organlarını bağlayan bir etkiye sahiptir. Nitekim, Yargıtay Hukuk 
Genel Kurulu 2015 yılında, AYM’nin ortaya koyduğu ilkeleri aynen benimseyen bir 
karar vermiştir14. Böylelikle bireysel başvuru yolunun anayasanın uygulanmasını 
gösterme işlevi bu örnekle daha açık görülmektedir. Gerçi çatışma halinde usulüne 
göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası anlaşmaların 
uygulanması zaten 1982 Anayasası’nın 11. maddesi gereği, bireysel başvuru kararı 
olmaksızın yargı organlarının uyması gereken bir kuraldır. Bireysel başvuru yoluyla 
verdiği kararlarla AYM, 90. maddedeki düzenlemeyi somutlaştırmış ve kurallarını 
açıklamış olmaktadır.  

Bu ihlal kararlarının diğer önemli sonucuysa yasa koyucuya yöneliktir. Zira bir yasa 
hükmünün uluslararası hukuk kuralı tarafından zımnen ilga edildiğine ve 
uyuşmazlıklarda uluslararası hukuk kuralının doğrudan uygulanması gerektiğine 
ilişkin değerlendirme ve bunu takiben hakka müdahale niteliği taşıyan ilk derece 
mahkemesinin kararına dayanak olan TMK hükmünün kanunilik unsurunun 
bulunmayışı sebebiyle ihlal kararı verilmesi, aslında, yasa koyucuya dönük olarak 
Anayasa’da güvence altına alınan hakka ve uluslararası hukuka uygun yeni 
düzenleme yapma yükümlüğünü de doğurmaktadır. Bu çerçevede, AYM’nin zımni 
ilga gerekçesine dayanarak müdahalenin kanunilik unsurunu taşımaması sebebiyle 
verdiği ihlal kararından sonra 6216 sayılı Kanunun 50. maddesinin 1. fıkrasında yer 
alan ihlal kararı verilmesi halinde ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için 
yapılması gerekenlere hükmedilir düzenlemesi gereğince AYM doğrudan yasa 
koyucuya yönelik düzenleme yapma zorunluluğunu içeren karar verebilir. Bundan 
sonra da yasa koyucunun yeni düzenleme yapmasıyla ve buna bağlı olarak diğer alt 
mevzuatın değiştirilmesiyle ulusal hukuk düzeni anayasayla ve uluslararası hukuk 
kurallarıyla uyumlu hale gelecek ve hak ihlallerinin önüne geçilebilecektir.  
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Yasama organına yönelik olan sonuç, AYM’nin hem bu başvurular hem de farklı 
gerekçelerle kanunilik unsurunun bulunmaması sebebiyle diğer haklara ilişkin verdiği 
ihlal kararları15 açısından oldukça önemlidir. Zira, bu gerekçeye dayanan tüm ihlal 
kararları sonrasında, hukuk düzeninde yürürlükte olan ancak hukuk devleti ilkesinin 
kanunilik şartını taşımadığı AYM tarafından kabul edilmiş yasaların uygulanması gibi 
sorunlu bir durum ortaya çıkmaktadır. AYM, bireysel başvuru davası sırasında yargı 
kararının dayandığı kanuna ilişkin anayasaya uygunluk denetimi yapmadığından16, 
mahkemenin hukuk devleti kuralının kanunilik unsuruna aykırı olduğunu tespit ettiği 
kanunlar hakkında ancak 1982 Anayasası’nın 152. maddesinde öngörülmüş olan 
itiraz yoluna gidilebilir. 

AYM, TMK’nın 187. maddesiyle ilgili olarak iç hukuk yollarının tüketilmemiş olması 
sebebiyle kabul edilebilirlik aşamasında ret kararı verilen başvuruyu, daha önceki 
bireysel başvuru kararlarıyla Anayasanın 90. maddesi uyarınca zımnen ilga edildiğini 
belirttiği kanun hümüne ilişkin olarak doğrudan yasa koyucuya yönelik olarak yeni 
düzenleme yapılması zorunluluğunun hatırlatmak için bir fırsat olarak kullanabilirdi. 
Somut olayda mevzuatta bir değişiklik olmaması karşısında nüfus müdürlüğü 
kararından sonra doğrudan AYM’ye başvurulması, AYM’nin verdiği ihlal kararlarına 
yasa koyucu tarafından uyulmadığını göstermektedir. Bu itibarla Mahkeme başvuruya 
ilişkin değerlendirmesinde, bireysel başvuru yoluyla verdiği kararların etkisini açık 
olarak belirterek gerekli düzenlemenin yapılması içeren ayrı bir karar verebilirdi.  
Farklı gerekçelerle kanunilik unsurunun bulunmadığına ilişkin tespitin yapıldığı 
kararlarda da benzer yönde kararlar verilebilir. AYM’nin ihlal tespitinin yanında bu 
yönde karar vermesi bireysel başvuru yolunun işlevinin bir gereği olmasının yanında, 
Anayasanın üstünlüğünün sağlanması açısından bir zorunluluk olduğunu da ifade 
etmek mümkündür. 

 
                                                           
1 Yrd. Doç.Dr. Didem Yılmaz, Bahçeşehir Üniversitesi 
2 RG. 03.04.2011-27894. Kanunun bu maddesine karşı dönemin anamuhalefet partisi tarafından 
anayasaya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesine dava açılmıştır. AYM, kamu gücü işleminin yasa 
koyucu tarafından sadece yargı kararlarını kapsayacak şekilde düzenlemesini hakkında, “(y)asama 
işlemleri ile düzenleyici idari işlemlerin doğrudan bireysel başvuru konusu yapılamaması, tamamen 
bireysel başvuru hakkının niteliği ile ilgili olduğu gibi bu işlemlerin uygulanmadıkları sürece bireylerin 
herhangi bir hakkının ihlaline yol açabilecek niteliğe sahip bulunmamalarından da kaynaklanmaktadır. 
Yasama işlemleri soyut veya somut norm denetimi yoluyla Anayasa Mahkemesi'nin denetimine tabi 
olduğu gibi uygulanmaları bir hak ihlaline yol açmış ise bu işlem nedeniyle hakkı ihlal edilen kişi 
Anayasa Mahkemesine başvuru imkânına sahip bulunmaktadır. Aynı şekilde düzenleyici idari işlemler 
de doğrudan Danıştay denetimine tabi olmakla birlikte uygulanmaları bir hak ihlaline neden olmuş ise 
hakkı ihlal edilen açısından Anayasa Mahkemesine başvuru imkânı bulunmaktadır. Diğer bir ifade ile 
başvurucuya somut bir olayda henüz uygulanmamış kanun veya düzenleyici idari işlemin sadece 
hukuk düzeninde var olması, kural olarak bireysel bir hakkın ihlaline neden olmayacağı, dolayısıyla da 
bu işlemlerin doğrudan bireysel başvuru konusu yapılamayacağı açıktır” değerlendirmesinde 
bulunarak bireysel başvuru davasını sadece yargı kararıyla somutlaşan hak ihlallerine özgüleyen 
oldukça dar bir karar vermiştir. Bunu yanında, kanunların iptal ve itiraz yoluyla denetlenmesiyle 
kanuna ya da diğer genel düzenleyici işlemlere karşı bireysel başvuru yapılması arasındaki işlevsel 
farklılığı ilişkin yeterli bir açıklamanın bulunmayışı da karardaki önemli bir eksikliktir, E. 2011/59, K. 
2012/34, K. t. 01.03.2012.  
3 Böyle bir ayrımı karşılaştırmalı hukukta Almanya’da görmek mümkündür.  Federal Almanya Anayasa 
Mahkemesi’nin kararlarının bağlayıcı etkisi 1949 tarihli Temel Kanun’da düzenlenmemiş, mahkemenin 
görev ve yetkilerine ilişkin kanunun 31. paragrafının 1. fıkrasında açıkça belirtilmiştir 
(https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bverfgg/gesamt.pdf). Bu paragrafın 2. fıkrasında da 
norm denetimi yanında anayasa şikayeti yoluyla ele aldığı davaların konusunu olşturan kanuni 
düzenleme hakkında anayasaya uygun, anayasayla bağdaşmaz ya da kanunun hükümsüzlüğüne 
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ilişkin değerlendirmesinin de aynı etkide olacağı hüküm altına alınmıştır. Ancak Türk hukuku açısından 
ne Anayasada ne de 6216 sayılı Kanunda benzer bir ayrım mevcuttur. Şu halde, bireysel başvuru 
yoluyla verilen kararların kural olarak Anayasanın 153. maddesi kapsamında değerlendirilmesi 
gerekmektedir. 
4 Bireysel başvuru yoluna ilişkin tanımlamalar ve açıklamalar için bkz. Korkut Kanadoğlu, Anayasa 
Mahkemesine Bireysel Başvuru, On İki Levha Yayıncılık, 2015, İstanbul;  Sevtap Yokuş, (ed.), 
Türkiye’de Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru (Anayasa Şikâyeti), Seçkin Yayıncılık, 2014, 
Ankara; Tolga Şirin, Türkiye’de Anayasa Şikâyeti (Bireysel Başvuru), 2013, On İki Levha Yayıncılık, 
İstanbulç 
Almanya’daki uygulaması için bkz: Ece Göztepe, Ece, Anayasa Şikâyeti, AÜHFY No: 530, 1998, 
Ankara. İspanya’da benzer bir yol olan amparo başvurusu için bkz: Selin Esen Arnwine, “İspanya’da 
Bireysel Başvuru Yolu”, AÜHFD, Cilt 52(4), (2003) s.249-271. 2010 yılından önce yapılmış  
değerlendirmeler bkz: Yavuz Sabuncu / Selin Esen Arnwine, “Türkiye İçin Anayasa Şikâyeti Modeli 
Türkiye’de Bireysel Başvuru Yolu”,  Anayasa Yargısı, Cilt 21, (2004) s.229-246, Turhan, Mehmet vd., 
“Türkiye İçin Anayasa Şikâyeti Modeli”, Anayasa Yargısı, Cilt 21, (2004) s.248-295. Zafer Gören, 
“Anayasa Mahkemesi’ne Kişisel Başvuru”, Anayasa Yargısı, Cilt 11, (2004) s. 97-134. 
5 6216 sayılı Kanun, madde 48, fıkra 2: Mahkeme, Anayasanın uygulanması ve yorumlanması veya 
temel hakların kapsamının ve sınırlarının belirlenmesi açısından önem taşımayan ve başvurucunun 
önemli bir zarara uğramadığı başvurular ile açıkça dayanaktan yoksun başvuruların kabul 
edilemezliğine karar verebilir. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü, madde 80, fıkra 2:  Bölümler ya da 
Komisyonlar; yukarıdaki fıkrada belirtilen nitelikteki bir başvuruyu, Anayasanın uygulanması ve 
yorumlanması veya temel hakların kapsamının ve sınırlarının belirlenmesi ya da insan haklarına 
saygının gerekli kıldığı hâllerde incelemeye devam edebilir. 

Bireysel başvuru davasında düşme kararının verileceği halleri düzenleyen bu hükümlerde yer alan bu 
haller, bireysel başvuru davasındaki uyuşmazlığın anayasal sistemde herkesi bağlayan etkisini açık 
şekilde ortaya koymaktadır.  
6 Sevim Akat Ekşi, B. No.2013/2187, 19.12.2013; Gülsim Genç, B. No. 2013/4439, 6.3.2014; Neşe 
Aslanbay Akbıyık, B. No. 2014/2836, 16.4.2015.  
7 Ayşe Sena Sezgin Arslan, B. No. 2014/13367, 15.4.2015. 
8 Sevim Akat Ekşi, par. 30 “Bireyin yaşamıyla özdeşleşen ve kişiliğinin ayrılmaz bir unsuru haline 
gelen, birey olarak kimliğin belirlenmesinde ayırdedici önemli unsurlardan biri ve vazgeçilmez, 
devredilmez, kişiye sıkı surette bağlı bir kişilik hakkı olan soyadının da kişinin manevi varlığı 
kapsamında olduğu açıktır.” Aynı yönde, Gülsim Genç, par. 24; Neşe Aslanbay Akbıyık, par. 29. 
9Ünal Tekeli/Türkiye, B. No. 29865/96, 16.11.2004; Leventoğlu Abdulkadiroğlu/Türkiye, B. No. 
7971/07, 28.5.2013; Tuncer Güneş/Türkiye, B. No. 26268/08, 3.10.2013; Tanbay Tüten/Türkiye, B. 
No. 38249/09, 10.12.2013.  
10 İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme; Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasal 
Haklar Sözleşmesi; Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşme. 
11 Burada yer verilen uluslararası hukuk kuralları ifadesi, hem Türkiye’nin tarafı olduğu temel hak ve 
özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmeleri hem de bu sözleşmelerle kurulmuş olan yargı 
organlarının verdiği kararları kapsayan bir anlamda kullanılmıştır. 
12 Sevim Akat Ekşi, par. 44; Gülsim Genç, par. 39;  Neşe Aslanbay Akbıyık, par. 44. 
13 2004 yılında 1982 Anayasası’nın 90. maddesinin son fıkrasında 5170 sayılı Kanunla yapılan 
değişiklikten sonra, temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası hukuk kurallarının alt mahkemelerin 
önlerindeki uyuşmazlıkta öncelikle dikkate almaları gereken kural haline gelmiştir. İki hukuk kuralı 
arasında çatışma hükmü olarak nitelendirilen bu yeni düzenleme, ulusal yasal düzenlemeyle 
uluslararası hukuk kuralının çatışması halinde uyuşmazlığa ikinci düzenlemenin uygulanması 
zorunluluğu getirmektedir.  
14 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı E. 2014/2-889, K. 2015/2011, K. T. 30.9.2015. Bu karardan 
sonra Batman Aile Mahkemesi de, aynı konuya ilişkin uyuşmazlıkta HGK kararında belirtilen yönde 
karar vermiş ve talebi kabul etmiştir, E. 2016/194, K. 2016/279, K.t. 23.05.2016. Gerçi ilk derece 
mahkemeleri önlerindeki bu konuya ilişkin uyuşmazlıkları AYM’nin bireysel başvuru yoluyla verdiği ilk 
karara göre çözmeleri gerekmekteydi. Temyiz Mahkemesinin iki sene sonra TMK’nın 187. maddesini, 
AYM kararında yer verilen şekilde uygulanması gerektiğine ilişkin ayrı bir karar vermesi gerekmezdi. 
Bu durum, mahkemelerin uyuşmazlıklara yasacı olarak ifade edilebilen bir tutumla yaklaşma 
eğilimlerini göstermektedir. Bireysel başvuru yolu sayesinde derece mahkemelerinin uyuşmazlıkların 
çözümünde anayasal ilke ve kuralları kullanmalarının yolu açılmış olacaktır. 
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15 Ör. Halime Sare Aysal, B. No. 2013/1789, 11.11.2015, par. 69; İbrahim Oğuz vd., B. No. 2013/5926, 
06.10.2015, par. 87-89; Kemal Yiğit, B. No. 2013/1700, 20.01.2016, par. 57. Bu kararlar müdahaleye 
sebep olan yargı kararlarının dayanağı olan yasal düzenlemenin niteliğiyle ilgilidir.  
16 Böyle bir denetim yetkisi Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluş ve Yargılama Usulü Hakkında Kanun 
Tasarısının 49. maddesinin 6. fıkrasında yer almaktayken, komisyon görüşmeleri sırasında madde 
metninden çıkarılmıştır (Tasarı metni için bkz. http://www2.tbmm.gov.tr/d23/1/1-0993.pdf).  6216 sayılı 
Kanun’da böyle bir yetkiye yer verilmemiştir. Ne var ki bu yönde bir düzenlemenin kanunda yer 
almamış olması bölümlerin Anayasanın 152. maddesi hükmüne göre Genel Kurul’a itiraz yoluyla 
başvurmasını engellememektedir. Zira bireysel başvuru davasında müdahalenin hakkı ihlal edip 
etmediğine ilişkin değerlendirmede, yargı kararına dayanak teşkil eden kanun hükmü, 152. madde 
çerçevesinde uyuşmazlığa uygulanan kanun hükmü sayılmaktadır. 
 
 


