
1 
 

Bireysel Başvuruda Potansiyel Mağdur Kavramı1 

Temel hak ihlallerini gidermek amacıyla teşkilatlanmış olan uluslararası ve ulusal 
düzeydeki organların üzerinde anlaşmaları gereken konulardan ilki, bir kişinin temel 
hakkının hangi durumda ihlal edilmiş sayılacağına, yani kişinin ne zaman mağdur sıfatı 
alacağına karar verebilmek olmuştur. Mağdur sıfatı konusunda, hem uluslararası hem 
de ulusal düzeydeki hukuksal metinlerde birçok tanıma rastlamak mümkün olsa bile, 
günümüzde ağırlık kazanan eğilim statik tanımlama çabaları yerine, belirli ilkeler2 
üzerinde anlaşmaya dayanan ve değişen sosyo-ekonomik şartları gözetebilecek 
metinlerle organları yetkilendirmek olmaktadır. Türkiye açısından konuya bakıldığında, 
2010 yılında gerçekleştirilen Anayasa değişiklikleri sonrası Anayasa Mahkemesi’nin 
temel hak ihlallerini giderme konusundaki yetkisini nasıl kullandığı ve mağdur sıfatını 
nasıl tanımladığı incelemeye değer bir konudur.  

Bireysel başvurunun kabul edilme amaçlarından birisinin3 temel hak ihlallerini iç 
hukukta gidererek İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’ne (İHAM) başvuru sayısını 
azaltmak olduğu 2010 yılından bu yana dile getirilmektedir. Bu mantıkla hazırlanan 
Anayasa Mahkemesi Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanun’un bireysel 
başvurularda Anayasa Mahkemesi’nin kişi bakımından ve konu bakımından yetkilerini 
İHAM gibi somutlaştırması şaşırtıcı değildir. Anayasa Mahkemesi’nin kararlarında 
mağdur kavramına ilişkin saptamaları incelediğimizde, bu takipçiliğin izlerini bulmak 
mümkün olacaktır. Ancak mağdur kavramını bütüncül olarak ele almak, birden çok alt 
başlıkta yapılması gereken ve bu yazının boyutlarını aşacak genişlikte bir iştir. Bu 
sebeple, okumakta olduğunuz yazı, özellikle potansiyel mağdura ilişkin içtihadı 
ışığında Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru kararlarının bazılarının 
değerlendirilmesini amaçlamıştır. Böylelikle Anayasa Mahkemesi’nin potansiyel 
mağdur kavramını nasıl somutlaştırdığı ortaya koyulmuş olacak ve Mahkeme’nin temel 
hakları koruma standardı daha iyi anlaşılabilecektir. 

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında Mağdur Kavramı ve Potansiyel 
Mağdur 

İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi (İHAS) kapsamında mağdur sıfatına, Sözleşmenin 
“Kişisel Başvurular” başlıklı 34. maddesinin yorumlanmasından ulaşılmaktadır. 
Sözleşme bağlamında mağdur kelimesi, iddia edilen ihlalden doğrudan veya dolaylı 
olarak etkilenen kişileri ifade etmektedir. Bu nedenle 34. madde, sadece iddia edilen 
ihlalin doğrudan mağdurlarını değil, ayrıca ihlalin zarar verdiği veya sonlandırılmasını 
istemek için geçerli ve kişisel bir menfaati olan dolaylı mağdurları da ilgilendirmektedir.4 
Mağdur kavramı, davadaki menfaat ya da dava açma ehliyeti gibi iç hukuk 
kurallarından bağımsız bir şekilde özerk olarak yorumlanırken, bu yorum çağdaş 
toplum koşulları ışığında değişime tabiidir.5  

İHAM oldukça eski tarihli içtihatlarından beri, başvuranın şikâyet konusu tedbirden 
“doğrudan etkilendiğini” ortaya koyması gerekliliği üzerinde durmaktadır.6 Öte yandan 
bu ölçütün katı, mekanik bir biçimde veya esnek olmayan bir şekilde uygulanmaması 
gerektiğinin altını çizmektedir.7 Bu doğrultuda Mahkeme “dolaylı mağdur” içtihadını 
geliştirmiş, özellikle yaşam hakkı ve işkence yasağına dair başvurularda kişinin 
yakınlarının8 başvurularını da kabul etmiştir. Mahkeme’nin  “dolaylı mağdur” 
kavramından algıladığı şey, bir kamu gücü eylemine maruz kalan şahıs dışında, bu 
şahıs ile özel ve kişisel bir yakınlık ilişkisi taşıyanların da Sözleşme bağlamında 
mağdur sayılabilmesidir.9 Fakat hemen belirtilmelidir ki Mahkeme, dolaylı mağdur 
statüsünü hısımlık gibi bir bağa indirgememiş, kişinin kendi menfaatini tam anlamıyla 
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ortaya koyabilmesi halinde başka herhangi bir kişiye de dava açma hakkının 
tanınabileceğini ifade etmiştir.10 

Doğrudan ve dolaylı mağdur kategorileri bakımından Mahkeme’nin duruşuna 
değindikten sonra, bu yazının asıl konusu olan potansiyel mağdur meselesine 
gelebiliriz. Bir düzenlemenin varlığı itibariyle bir kişinin hakkını ihlal edebilecek olması 
biçiminde ortaya çıkan potansiyel mağdur statüsü bakımından İHAM nasıl bir içtihat 
geliştirmiştir? Olası bir kavram karmaşasının önüne geçmek bakımından ilk önce 
belirtilmesi gereken husus, İHAM’ın bireysel başvuru usulü ile topluluk davasını (actio 
popularis) birbirinden ayırmış olduğudur. İHAM’a göre Sözleşme, içerdiği hakların 
yorumlanması için bir topluluk davası açılmasını öngörmemektedir.11 Ayrıca 
Mahkeme, bireylerin doğrudan etkilenmedikleri halde, sadece ulusal bir kanun 
hükmünün Sözleşme’ye aykırı olabileceğini düşündükleri gerekçesiyle söz konusu 
hüküm hakkında şikâyette bulunmalarının mümkün olmadığının altını çizmiştir.12 
Mahkeme topluluk davasına bu şekilde set çekerken, birçok içtihadında potansiyel 
mağdur sıfatına yer vermiş ve bir düzenlemenin, araya bir uygulama işlemi girip 
başvurucu bakımından kişiselleşmemiş olduğu bazı durumlarda dahi mağdur sıfatını 
kabul etmiştir.13  

Anayasa Mahkemesi Kararlarında Mağdur Kavramı ve Potansiyel Mağdur 

“Mağdur” kelimesi ne 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği metninde ve bu yönde 
hazırlanarak 2012 yılında yürürlüğe giren 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluş 
ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanun’da14 ne de Anayasa Mahkemesi’nin İçtüzük 
metninde geçmektedir. Ancak, 6216 sayılı Kanun’un 46/1 maddesinde, “bireysel 
başvurunun güncel ve kişisel bir hakkı doğrudan etkilenenler” tarafından yapılabileceği 
düzenlemesinden yola çıkan Mahkeme, İHAM’a benzer bir şekilde, kararlarındaki 
kabul edilebilirlik incelemesinde mağdur sıfatının olup olmadığını denetlemektedir. 
Anayasa Mahkemesi’nin birden çok kararında kullandığı şablona göre; bir kişinin 
Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunabilmesi için “üç temel ön koşulun” 
birlikte bulunması gerekmektedir. Bu önkoşullar başvurucunun “güncel bir hakkının 
ihlal edilmesi”, bu ihlalden dolayı kişinin “kişisel olarak” ve “doğrudan” etkilenmiş 
olması olarak somutlaştırılmaktadır. Ayrıca Mahkeme, başvurucunun kendisinin 
“mağdur olduğunu ileri sürmesi gerekliliğini” de bu koşullara eklemektedir.15 Mahkeme 
birden çok kararında, mağdur kavramının iç hukuk usul normlarında yer alan davada 
menfaat veya dava ehliyeti gibi kurallardan bağımsız bir şekilde yorumlanacağını ve 
mağdur kavramının yorumunun günümüz koşullarına uygun olarak aşırı biçimcilikten 
uzak bir şekilde yapılması gerektiğini ifade etmiştir. 16 

Anayasa Mahkemesi’nin kabul edilebilirlik incelemelerinde dikkat çekici bir nokta, 6216 
sayılı Kanun madde 45/1’den yola çıkarak tekrarladığı ve güncellik, kişisellik ve 
doğrudanlık koşullarına ek olarak aradığı ölçüttür. Buna göre, Anayasa’da güvence 
altına alınmış temel hak ve özgürlüklerden, İHAS ve buna ek Türkiye’nin taraf olduğu 
protokoller kapsamında bir hakkı doğrudan etkilenmeyen kişi “mağdur” statüsü 
kazanamaz. Başvurulan hakkın İHAS ve buna ek Türkiye’nin taraf olduğu protokoller 
kapsamında olup olmaması sorunsalı, “Mahkeme’nin konu yönünden yetkisine” dair 
olup, “Mahkeme’nin kişi yönünden yetkisi”ne dair bir kavram olan mağdur sıfatı ile ilintili 
değildir.17  

Anayasa Mahkemesi’nin, potansiyel mağdura ilişkin kararlarına18 baktığımızda 
öncelikle belirtmemiz gereken, mağdur incelemeleri bakımından lider karar olarak 
görülebilecek olan Onur Doğanay’da kullandığı ifadelerin potansiyel mağdur ihtimaline 



3 
 

açık kapı bırakmayan bir şekilde formüle edildiğidir. Bu kararında Mahkeme, 
başvurucunun “mağdur olduğunu ileri sürmesini” yeterli görmemiş, “ihlalden doğrudan 
etkilendiğini, yani mağdur olduğunu göstermesi veya mağdur olduğu konusunda 
Anayasa Mahkemesi’ni ikna etmesi gerektiğini” belirtmiştir.19 Kararda Mahkeme’nin, 
bir yandan mağdur sıfatının değişen koşullara göre aşırı biçimcilikten uzak bir şekilde 
değerlendirilmesi gerektiğini belirten İHAM içtihadına atıf yaparken20, diğer yandan 
mağduriyet konusunda katı bir tutum benimseyerek “başvurucunun kendisini ikna 
etmesi gerektiğini” söylemesi dikkat çekicidir. Zira İHAM kararlarına bakıldığında ikna 
edilme ölçütünün bu derece katı uygulanmadığı görülmektedir. Ayrıca Anayasa 
Mahkemesi’nin bu karardan sonraki tüm kararlarında, mağdur sıfatı ön incelemelerinde 
bu ifadeye atıf yapması kendi içinde çelişkilidir. Bu noktada, söz konusu kararda atıf 
yapılan İHAM içtihadının baraj yapımından etkilenmeleri bakımından “doğrudan etki” 
koşulunun geniş yorumlandığı ve beş başvurucunun birden mağdur sıfatının kabul 
edildiği21 bir karara ilişkin olması da bir başka tezattır.  

Anayasa Mahkemesi, potansiyel mağdur konusundaki tutumunu Ayşe Hülya Potur 
başvurusunda22 bir nebze de olsa yumuşatmıştır. Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı 
başvuruda Potur, temel hakların korunmasına ilişkin anayasal hükümlerin işlevsiz ve 
etkisiz kalması sonucunda kendisini aciz, çaresiz, savunmasız ve korumasız 
hissettiğini belirtmekte ve insan hakları alanında genel bir ihmal ve tekâsülün olduğunu 
ileri sürmektedir. Mahkeme, kararında öncelikle mağdur sıfatına ilişkin hemen her 
kararında yinelediği üç ön koşulu tekrarlamaktadır. Anayasa Mahkemesi, 
başvurucunun devletin ihmalkârlığı yönündeki soyut iddiasını kendisini doğrudan 
etkileyen somut olaylar ve olgular üzerinden ispatlaması gerektiğini belirtmiştir. Ancak 
hemen ardından Mahkeme, somut olaya dayanmayan başvurucunun “potansiyel ve 
kendisine yaklaşan bir ihlal tehdidi altında olduğunu inandırıcı bir şekilde açıklamasının 
da bireysel başvurunun kabul edilmesini ve esastan incelenmesini sağlayabileceğini”23 
ifade etmiştir. Böylelikle Mahkeme, söz konusu başvuru bakımından kişi yönünden 
yetkisizlik kararı vermişse de, ilkesel olarak potansiyel mağdur kavramını kabul 
etmiştir.24  

Anayasa Mahkemesi’nin konumuz açısından önem taşıyan bir diğer kararı da Atatürk 
Orman Çiftliği arazisine ilişkin bireysel başvuruda verdiği karardır. 25 Arazi üzerinde 
uygulanması kararlaştırılan plan ve projelere dair idari yargıda açılan iptal davası 
sonucunda verilen kararın uygulanmaması dolayısıyla yapılan bireysel başvuruda, 
sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı ve adil yargılanma haklarının ihlal edildiği 
iddia edilmiştir. Anayasa Mahkemesi’nin konuya ilişkin kararı potansiyel mağdur 
hakkındaki içtihadını geliştirmek açısından kaçırılmış bir fırsat olarak görülebilir. Bu 
kararın doktrinde asıl eleştirilen yönü, başvurucuların idare mahkemesi nezdinde 
davanın tarafı olarak kabul edilmelerine26 rağmen, Anayasa Mahkemesi tarafından 
ilgili plan ve projeler açısından güncel ve kişisel bir haklarının bulunmadığına ve 
dolayısıyla kişi yönünden başvurunun reddedilmesine ilişkin kısmı olmuştur.27 
Potansiyel mağduriyet açısından bakıldığında ise kararı şu yönden de eleştirmek 
mümkündür: Anayasa Mahkemesi kararda, bireysel başvurunun topluluk davasından 
farklılığını vurgulamış ve bireylerin, “kendi bireysel haklarının ihlal edildiğini ileri 
sürmeksizin, toplumun menfaatlerinin ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne 
bireysel başvuruda bulunma hakları bulunmadığı” yönündeki içtihadını tekrar 
etmiştir.28 Ancak mağdur sıfatını sınırlandırmak için atıf yaptığı İHAM kararında29 bir 
genel düzenleyici işlemin, herhangi bir uygulama işlemi olmaksızın bireyin temel 
hakkını doğrudan ihlal edebileceğine dikkat çekilmiştir.30 Yani Mahkeme, atıf yaptığı 
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İHAM içtihadını mağdur sıfatını sınırlamak için kullanmaktadır. Fakat aynı kararın 
potansiyel mağduriyeti mümkün kılan bakı açısını görmezden gelmektedir.   

Potansiyel mağdur konusunda ele alınması gereken diğer bir mesele, Anayasa 
Mahkemesi’nin mağdur sıfatını sorgularken kullandığı üç ön koşuldan birisi olan 
“doğrudanlık” ölçütü ve bununla bağlantılı olarak yasama işlemlerinin bireysel 
başvuruya konu edilip edilememesidir. Bu konuya ilişkin somut örnekler genel 
düzenleyici bir işlemin, uygulama işlemi araya girmeksizin, bir temel hakkı ihlal ettiği 
iddiasıyla bireysel başvuruya konu edilip edilemeyeceği noktasında 
düğümlenmektedir. Öğretide doğrudanlık ölçütünün anlamı ve işlevi bakımından farklı 
yönde saptamalar31 yapılmış ise de, büyük bir oranda üzerinde anlaşılan nokta 
kategorik olarak yasama işlemleri ve yürütmenin genel düzenleyici işlemlerine karşı 
bireysel başvurunun mümkün olduğu32 bir sistemde bu ölçütün anlam kazanacağıdır.33 
6216 sayılı Kanun yürürlüğe girdiğinden bu yana, genel düzenleyici işlemlere karşı 
bireysel başvuru yolunu kapatan madde 45/3 hükmü eleştiri konusu olmuş, 
Mahkeme’nin içtihadı aracılığıyla bu kategorik yasağı esnetebileceği ümit edilmiştir. 

Bir yasa hükmünün doğrudan kişinin temel bir hakkını ihlal ettiği iddiasıyla bireysel 
başvuruya konu edilmesi bakımından, seçme ve seçilme hakkına ilişkin örnekler ilgi 
çekicidir. Gökhan Ünal başvurusunda34 29835 sayılı Kanun’un her ili bir seçim çevresi 
olarak tanımlayan 3. maddesinin ve 283936 sayılı Kanun’un seçim çevrelerine göre 
TBMM’ye gidecek milletvekili sayısını belirleyen 4. maddesinin Anayasa’ya aykırılığı 
ve iptali istenmiştir. Anayasa Mahkemesi verdiği kabul edilemezlik kararında, öncelikle 
yasama işlemine karşı kanun yolunun tüketilmesi gerektiğine, ancak daha sonrasında 
bireysel başvuruda bir yasa hükmünün iptalinin istenemeyeceğine değinmiştir.37 
Mahkeme’nin gerekçesinin, bireysel başvurunun niteliğini iptal davasından ayırma 
odağı elbette ki doğrudur. Fakat bu sonuca ulaşmadan önce  

“bir yasama işleminin, temel hak ve özgürlüğün ihlaline neden olması durumunda, 
bireysel başvuru yoluyla doğrudan yasama işlemine değil ancak yasama işleminin 
uygulanması mahiyetindeki işlem, eylem ve ihmallere karşı başvuru yapılabilecektir” 

paragrafına yer vermesi, henüz çok erken tarihli olan bu karardan itibaren 6216 sayılı 
Kanun madde 45/3’teki yasağı esnetmeme yönünde bir eğilimde olduğunu 
göstermektedir. Konu bakımından yetkisizlik gerekçesiyle kabul edilemez bulunan bu 
başvuru açısından Mahkeme, mağdur kavramı tartışmasına girme gereği dahi 
görmemiştir. 

Benzer yönde, yine bir yasa hükmünün (milletvekili seçimlerindeki %10 barajını 
düzenleyen 2839 sayılı Kanun madde 33) Anayasa’ya aykırılığından dolayı iptalinin38 
talep edildiği Umut Oran başvurusunda39 Mahkeme, “yasama işlemlerine karşı 
doğrudan bireysel başvuru yapılamaz” kuralını oldukça düşündürücü bir şekilde 
gerekçelendirmiştir. Mahkeme, bu kuralın İHAM içtihadındaki topluluk davasını 
dışlayan kararlarla40 aynı amaca hizmet ettiğini ve bu amacın da bireysel başvurular 
ile topluluk davalarını birbirinden ayırmak olduğunu ifade etmiştir. Bu aşamada bazı 
tespitler yapılmalıdır: Öncelikle, yasama işleminin doğrudan bireysel başvuruya konu 
edilememesi Mahkeme’nin konu bakımından yetkisine ilişkin bir mesele iken, bir 
bireysel başvurunun topluluk davası niteliğinde sayılmaması kişi bakımından yetkiye 
ilişkindir. Öte yandan İHAM’ın, başvurunun ulusal hukuktaki bir yasanın soyut olarak 
Sözleşme ile uyumsuzluğunun denetlenmesi kapsamında yapılamayacağını 
söylemesindeki asıl sebep, ulusalüstü bir mahkeme olan İHAM’ın ulusal yasa hükmünü 
iptal gibi bir yetkisinin olmamasıdır.41 Ayrıca İHAM topluluk davası ihtimalini 
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reddederken, ulusal hukuktaki bir yasa hükmünün doğrudan, araya bir uygulama işlemi 
girmeksizin uygulanması veya kanunun zamansal bakımdan henüz uygulanmamış 
olması ihtimallerini kapsamak üzere, kişinin temel bir hakkını ihlal edebileceğini 
(potansiyel mağduriyet ihtimalini) dışlamamaktadır. İHAM bu ihtimallere Anayasa 
Mahkemesi’nin atıf yaptığı kararlarda bile yer vermektedir42. Kısacası, “yasama 
işlemlerine karşı doğrudan bireysel başvuru yapılamaz” kuralı İHAM kararları ile 
desteklenebilecek bir kural değildir. Bu kural, 6216 sayılı Kanun’un kanımızca 
Anayasa’ya aykırı bir şekilde yarattığı kategorik bir reddi ifade etmektedir. Anayasa 
Mahkemesi’nin İHAM kararlarını 6216 sayılı Kanun’un 45. maddesini 
gerekçelendirmek için kullanması ve bu yolla potansiyel mağdur ihtimalini ‘mümkün 
değilmiş’ gibi göstermesi İHAM içtihadının dinamik yorumu benimseyen özüyle 
uyuşmamaktadır.  

Anayasa Mahkemesi’nin mağdur kavramını somutlaştırması ve özellikle de potansiyel 
mağduriyete ilişkin koruma seviyesi bakımından, aynı yıl içinde verilmiş ve ortak 
başvurucuları olan iki farklı karar43 oldukça önemlidir. 2015 yılının ilk ayında karara 
bağlanmış olan BBP ve diğerleri başvurusunda, BBP, SP ve DSP (temsilcileri 
aracılığıyla) 2839 sayılı Milletvekili Seçim Kanunu’nun 33. maddesindeki %10 
barajının, seçme ve seçilme hakkı baştan olmak üzere anayasal haklarını ihlal ettiği44 
iddiasıyla bireysel başvuruda bulunmuşlardır. Başvurucular, seçim barajının çok 
yüksek ve ölçüsüz olduğu, eşitlik ve temsilde adalet ilkelerine aykırı olduğu iddialarının 
yanı sıra, yazımız bakımından önem arz edecek şekilde, anılan hükmün 2015 yılında 
yapılmış olan seçimlerde de uygulanacak olması sebebiyle potansiyel mağdur 
olduklarını ifade etmişlerdir.45 Anayasa Mahkemesi kararında öncelikle, bireysel 
başvurunun kişilere bir yasa hükmünün doğrudan iptalini isteme gibi bir yetki 
tanımadığı yönündeki görüşünü tekrar etmiştir.46 Daha sonra Mahkeme, bir yasama 
işleminin temel hak ve özgürlüğün ihlaline neden olması durumunda doğrudan yasama 
işlemine karşı değil, yasama işleminin uygulanması mahiyetindeki işlem, eylem ve 
ihmallere karşı bireysel başvuru yapılabileceğini belirtmiştir. DSP’nin %10 barajı 
uygulaması konusunda Yüksek Seçim Kurulu’na yaptığı başvuruya değinen Mahkeme, 
bu başvuru sonucunda verilen kararın,  

“seçimlerde başvurucunun anayasal haklarını doğrudan etkileyen bir uygulama 
işlemine dönük olmadığı, başvurucu partinin ulusal seçim barajının kaldırılmasına 
yönelik olarak ileri sürdüğü soyut nitelikteki talebi nedeniyle verildiği, bu sebeplerle 
YSK’nın bu kararının yasama işleminin uygulanması mahiyetinde olmadığı”  

kanısındadır. Kararın bundan sonraki kısmında Mahkeme, bireysel başvurunun 
“yasama işleminin doğrudan ve soyut olarak Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasıyla” 
harekete geçirilebilecek bir hukuk yolu olmadığından bahisle başvuruyu konu 
bakımından yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez bulmuştur. Benzer konuda bundan 
önceki kararların aksine, BBP ve diğerleri başvurusunda bir yargıç Mahkeme’nin 
görüşüne farklı gerekçe47 ile katılırken, iki farklı yargıç karşı oy48 yazısı kaleme almıştır.  

Anayasa Mahkemesi’nin 2015 yılının son ayında vermiş olduğu 282049 sayılı Kanun’un 
siyasi partilere mali yardıma ilişkin ek 1. maddesinin dördüncü fıkrasına dair olan BBP 
ve SP başvurusu kararı hem mağdur kavramını somutlaştırması bakımından hem de 
potansiyel mağdur kavramıyla ilgisi bakımından ele alınması gereken bir karardır. 
Mahkeme tarafından, başvuru tarihi (Haziran 2014) ile karar tarihi (Aralık 2015) 
arasında geçen zamana değer atfedilen kararda, başvuru tarihi itibariyle siyasi partinin 
“%3 barajını aşamayacağı” yönündeki görüşünün, 2011 yılı seçim sonuçlarına 
bakılarak yapılan bir tahminden öteye gitmediği ifade edilmiştir.  Başvuru anı itibariyle 
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2820 sayılı Kanun’un atıf yapılan maddesinin siyasi parti açısından uygulanmasının 
kesin olmadığını belirten Mahkeme, bu tarih itibariyle başvurucunun mağdur sıfatının 
bulunmadığını ifade etmektedir.50 Öte yandan Mahkeme, başvurunun incelendiği 
tarihte 2015 seçimlerinin yapılmış olduğunu ve başvurucu siyasi partinin tahmin ettiği 
gibi %3’ün altında bir oy alarak siyasi partilere yapılan mali yardımdan yararlanamamış 
olduğunu, dolayısıyla “başvurunun incelenme tarihi itibariyle” başvurucunun mağdur 
statüsünde olduğunu ifade etmektedir.51 Mahkeme, yasamanın işlemlerine karşı 
bireysel başvurunun mümkün olmadığı yönündeki görüşünü tekrarlamakta, ancak söz 
konusu başvurunun yasama işleminin uygulanması mahiyetindeki örtülü işleme karşı 
olduğunu ifade etmektedir.52  

Bu içtihatta, “yasama işleminin uygulanması mahiyetindeki örtülü işlemin” ne olduğu 
anlaşılamamış olsa da, Mahkeme’nin esas incelemesinin odağında siyasi partilere 
yapılan mali yardımdaki oran olan %3’ün incelendiğini görmek mümkündür.53 
Dolayısıyla karar, yasama işleminin bireysel başvuruya konu edilememesi kuralını 
esnettiği için olumlu görülebilir. Bununla birlikte yazımızın odağı olan potansiyel 
mağdur kavramı açısından konuya yaklaşacak olursak, bu son içtihat da Anayasa 
Mahkemesi’nin potansiyel mağdur konusunda hala somut ölçütler geliştirmediğini 
gösterir niteliktedir.  

Sonuç  

Sonuç olarak, Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru incelemelerinde bugün 
itibariyle geldiği noktaya bakıldığında potansiyel mağduriyete ilişkin ikircikli bir 
duruşunun olduğu söylenebilir. Mahkeme, İHAM’ın potansiyel mağdurlara da mağdur 
sıfatını verdiğinin farkındadır ya da en azından atıf yapılan kararlar bakımından 
farkında olmalıdır. Her ne kadar teorik olarak Anayasa Mahkemesi potansiyel 
mağdurluğu reddetmese bile, henüz belirli ölçütlerle somutlaştırarak içtihadına dâhil 
etmemiştir. Bu konuda Mahkeme’nin BBP ve SP kararında kaydettiği ilerleme olumlu 
olsa da, doğrudan uygulanabilir bir kanun hükmü yürürlüğe girdiği anda muhatabı olan 
kişiler tarafından bireysel başvuruya konu edilebilmesi ihtimalinin de önünü açan bir 
yorum benimsememiştir. Dolayısıyla Mahkeme, 6216 sayılı Kanun’un, Anayasa’ya 
uygunluğu epeyce tartışılmış olan konu bakımından ve kişi bakımından yetkiye dair 
kurallarını esnetme yönünde bir adım henüz atamamıştır. 
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