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Türkiye’de Anayasa Şikayeti Yolunun Etkinliği Sorunu1 
  
Anayasa şikayeti, anayasa mahkemelerinin temel işlevini oluşturan, temel hak ve 
özgürlükleri koruma konusundaki eksikliği gidermenin bir yolu olarak geliştirilmiştir.2 
Anayasa şikayetinin ikinci işlevi ise anayasal sorunlara açıklık getirmek, anayasal 
düzeni korumak ve yorumlanmasına katkıda bulunmaktır3. Türkiye’de, anayasa 
şikayeti yolunun açılması ise Anayasa Mahkemesi’nin hak ve özgürlükleri koruma 
işlevini yerine getirmesinin önünün açılması amacından çok uzaktır. Anayasa şikayeti 
yolu bakımından, motive edici temel faktör, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne 
(AİHM) Türkiye’den yapılan yoğun başvurular ve çok sayıda hak ihlali kararları 
olmuştur. 
 
Anayasa şikayeti olanağını yaratan Anayasa değişikliğinin gerekçesinde, AİHM’e 
yapılacak bireysel başvuruları azaltma ana ereğinden sonra, gerekçenin devamında, 
anayasa şikayetinin, bireylerin sahip olduğu temel hak ve özgürlüklerin daha iyi 
korunmasının sağlayacağı, kamu organlarını, Anayasaya ve yasalara uygun 
davranma konusunda zorlayacağı belirtilmektedir. Ancak bu belirlemeler, AİHM’e 
başvurularda Anayasa Mahkemesi’ni “bir iç hukuk filtresi haline getirmek” şeklindeki 
asli amacını değiştirmemektedir. Bu nedenle, şikayet konusu yapılabilecek hak ve 
özgürlükler, Anayasada düzenlenmiş olan temel hak ve özgürlükler yerine 
“Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerden, Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi (AİHS) kapsamındaki herhangi birisidir” şeklinde belirlenmiştir. 
Yani anayasa şikayetinin kapsamı, “AİHS mekanizmasıyla organik bir bağ 
içerisindedir”4.  
 
Türkiye’de hak arama yollarının yetersizliği ve insan hakları sorunlarının derecesi en 
iyi şekilde, AİHM tarafından Türkiye aleyhine verilen mahkumiyet kararları ile 
görülebilmiştir. Özellikle yargı kararlarıyla ortaya çıkan hak ihlalleri, oldukça önemli 
boyutlara varmıştır. Yargı kararları yoluyla hak ihlali sonuçlarını en aza indirebilmek 
için 2004 Anayasa değişiklikleri kapsamında 90. maddede yapılan değişiklikle de 
uygulamada olumlu fazla bir yol katedilememiştir. Bu nedenlerle, anayasa şikayeti 
yolunun sağlanması, bu konuda son çare olarak düşünülmüştür.5 Başvurular 
nedeniyle ağır iş yükü altındaki AİHM tarafından da Türkiye’de gerçekleştirilen 
anayasa şikayetinin son derece olumlu karşılandığı açıktır. Çünkü AİHM, her ülkenin, 
insan hakları sorunlarını öncelikle kendi ülkesinde çözmesini istemektedir. Anayasa 
şikayeti bunun en etkili yoludur. Bireysel başvuru ile ulaşılmak istenen sonucun, iç 
hukukta sağlanması anayasa şikayeti ile olanaklıdır. İki yolda da insan haklarının 
somut olarak korunması ortak amacı vardır. Bu amaç doğrultusunda izlenen yöntem 
de aynıdır6. 
 
AİHM’in yargılama yetkisinin Türkiye tarafından kabul edilmesinden itibaren, AİHM’e 
başvuru yoğunluğu bakımından Türkiye hep ilk sıralarda yer aldı. AİHM’in iş yükü ve 
ülkelerin iç hukukunu etkilemedeki ikincillik niteliğinin vurgulanması, Anayasa 
Mahkemesi’ne bireylerce erişimin açılmasını destekleyen güçlü bir eğilime yol açtı7.  
 
AİHM, iç hukuk yollarının tüketilmiş olup olmadığını araştırırken, bireysel başvuru 
yoluyla şikayet edilen ülkede anayasa şikayeti yolunun olup olmadığını dikkate 
almaktadır. Anayasa şikayeti yolunun varlığı halinde, bu yolu tüketilmesi gereken iç 
hukuk yolları kapsamında görmektedir. Bu nedenle, hak ihlaline uğramış 
mağdurların, AİHM’e gitmeden anayasa şikayeti yoluyla tatmin edilebileceğini 
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düşünmek, böylece Türkiye aleyhine açılacak davalarda ve aleyhe kararlarda bir 
azalmanın beklenmesi olağandır8. Aslında yadırgatıcı olan, anayasa şikayetinin 
sadece bu nedenle düşünülmüş olmasıdır. Anayasa şikayeti yoluyla AİHM’e açılacak 
davalar ve aleyhe kararlarda azalma, anayasa şikayetinin olağan bir sonucu olabilir 
ama tek ve asıl gerekçenin bu olması, beklenen yarara inancı, daha baştan azaltıcı 
bir etki yaratmaktadır. Türkiye’de Anayasa Mahkemesi’ne anayasa şikayeti yoluyla 
amaçlananın AİHM’e başvuruyu engellemek olduğu, gerekçelerde açıkça 
belirtilmektedir.  
 
Türkiye’de AİHM’e gidişi engellemek esas hedefiyle kabul edilen anayasa şikayeti 
başvurusu, aynı nedenle çeşitli açılardan sınırlanmıştır. Bunlardan ilki, ancak 
Anayasa ile AİHS’in çakışan hak ve özgürlük alanı için bireysel başvurunun olanaklı 
olabileceği sınırıdır. Anayasa’da yer alan ama AİHS’de olmayan haklar, kapsam dışı 
tutulmuştur. 6216 sayılı Yasa, Sözleşme’ye ek protokolleri de kapsama almıştır. 
Bununla birlikte, Türkiye'nin taraf olmadığı protokoller kapsam dışı kalacaktır. 
 
Anayasa Mahkemesi'nin konu yönünden yetkisi, Sözleşme ve ek protokollerde yer 
alan hak ve özgürlükler olarak sınırlandığına göre bunların dışında kalan hak ve 
özgürlüklerin ihlali nedeniyle yapılan başvurular, Anayasa Mahkemesi tarafından, 
konu yönünden yetkisizlik nedeniyle reddedilecektir9. 
 
Anayasa Mahkemesi'nin, Anayasa’da açıkça düzenlenmiş olmasa da AİHM 
tarafından içtihat yoluyla geliştirilen hakları, bireysel başvurunun konusu kapsamında 
kabul etmesi gerekir. Buna paralel olarak, hak ihlalini de en geniş şekilde 
değerlendirmek gerekir. Hak ihlali kavramı, maddi ve usul hukuku boyutlarıyla ele 
alınmalıdır. AİHS ve Anayasa’da yer almayan bir hak ihlali, bağlantı nedeniyle AİHS 
ve Anayasa’da yer alan bir hakkın ihlali sonucunu doğurabilir. Dolaylı olarak ortaya 
çıkan bu hak ihlalinin de doğrudan AİHS ve Anayasa kapsamındaki hakkın ihlali 
olarak değerlendirilmesi gerekir. Aksine bir yaklaşım, temel hak güvencesini 
zayıflatacaktır. Anayasa Mahkemesi'nin izlemesi gereken yöntem, temel hakkı 
güçlendirici yorum tarzı olmalıdır10. AİHM, içtihat yoluyla Sözleşme kapsamında 
olmayan hakları da Sözleşme’nin koruma kapsamına almıştır. AİHM'in içtihat 
yoluyla geliştirdiği hakların da anayasa şikayeti kapsamındaki haklar olduğu 
konusunda kuşku duyulmamalıdır11. 
 
Türkiye’de, yasama işlemleri ve yürütmenin düzenleyici işlemleri anayasa şikayeti 
konusu yapılamayacaktır. AİHS sisteminde kişiler, kendileri hakkında uygulanma 
olasılığını kanıtlayarak, bir yasa veya diğer genel düzenleyici işlem hakkında 
başvurabilmektedirler. AİHM mağdur kavramını da geniş yorumlamaktadır. Buna 
göre bir uygulama, mağdurla birlikte, mağdurla ilişkisi olan kişileri de dolaylı yoldan 
etkileyebilir. Mahkeme, devlet tarafından kaybedilen kişilerin durumunda olduğu gibi, 
doğrudan mağdurla başvurucu arasında kişisel ve özel bir bağ olduğunda, dolaylı 
mağdur olarak kabul edilen başvurucunun başvurusunu kabul etmektedir12. 
 
Anayasadaki yargı kısıntıları da bireysel başvurularda sınır olarak belirlenmiş, 
Anayasa’da yargı yoluna gidilemeyecek konuların, bireysel başvuru konusu da 
olamayacağı belirlenmiştir. Hukuk devleti açısından ve özgürlüklerin güvencesi 
bağlamında, Anayasa’nın yürürlüğe girmesinden bu yana sürekli eleştirilen Anayasal 
yargı kısıntılarının, tam da hak ve özgürlüklerin etkin korunması teorik yaklaşımı 
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çerçevesinde ortaya atılan anayasa şikayeti yolunda istisnalar olarak belirlenmesi 
önemli bir çelişkidir. 
 
Anayasa şikayetlerinin kabul edilmeye başlandığı Eylül 2012’den itibaren Anayasa 
Mahkemesi’nin haklar bakımından getirilen sınırı nasıl yorumladığına 
bakıldığında, çok da haklar lehine bir tutum görülememektedir. Anayasa 
Mahkemesi’nin Türkiye’nin taraf olmadığı AİHS’e ek protokoller bakımından 
daraltıcı yorum yolunu seçtiği gözlenmektedir. Anayasa Mahkemesi, hakların 
içerik olarak kapsamını belirlerken de daraltıcı yaklaşım göstermektedir. 
Anayasa’nın, anayasa şikayeti için AİHS ile kurduğu bağ ve hedeflenen kesişim 
alanı ile birlikte, anayasa şikayetinde esas ölçü normun Anayasa olması gerekir. 
Oysa Anayasa Mahkemesi, anayasa şikayeti yoluyla yaptığı incelemelerde, ele 
aldığı hakkı, Anayasa’nın belirlediği norm alanıyla değil, AİHS’in “lafzı”yla 
değerlendirmekte, bu doğrultuda norm alanını daraltma yoluna gitmektedir13. 
 
Anayasa Mahkemesi’nin norm alanını daraltıcı yaklaşımı, esas olarak Anayasa’da 
anayasa şikayeti ile ilgili geliştirilen formülden kaynaklanmaktadır. Anayasa 
şikayetine ilişkin Anayasa hükmü, Anayasa’nın sağladığı koruma alanını 
daraltmıştır. Anayasa Mahkemesi de, Sözleşme ve Anayasa’da yer alan hakkın 
özdeş olması koşulunu aramaktadır. Bunu yaparken, AİHS kapsamını esas 
almaktadır. Oysa, AİHS (53. Maddesinde), hak ve özgürlükler alanında bağlı 
bulunulan daha geniş düzenlemeler varsa, bunun uygulanmasını emretmektedir. 
Yani Sözleşme, daraltıcı yorumu önleyici bir hüküm taşımaktadır14. 
 
Anayasa şikayeti yolunun tanınmasından itibaren, Anayasa Mahkemesi’nin, yapacağı 
yorumların, AİHM gibi özgürlüklerin kapsamının genişletilmesi yönünde olmasının 
kritik önemde olduğu sürekli vurgulanmaktaydı. Anayasa Mahkemesi’nin geleneksel 
tavrının sürmesi durumunda, anayasa şikayeti yolunun işlevselliğinin tartışılır hale 
geleceği, AİHM’e bireysel başvuru için tüketilmesi gereken iç hukuk yolu olması 
nedeniyle de AİHM’e başvuru yolunu geciktirici bir araca dönüşebileceği uyarısı 
yapılmaktaydı15.  
 
Anayasa şikayetinin, Türkiye’de etkin bir iç hukuk yolu olduğunun AİHM tarafından 
kabulü, aynı zamanda bu yolun başarılı olması için zorunludur. Bu temelde, 
Türkiye’de Anayasa Mahkemesi’nin izlediği denetimin de AİHM denetimine paralellik 
göstermesi gerekir. Yani, Anayasa Mahkemesi’nin bir bütün olarak, hak ve 
özgürlüklere bakış açısının ve bunlara ilişkin yorum yönteminin, AİHM ile koşut bir 
düzeye varması şarttır. Ancak bu koşulun gerçekleşmesiyle, AİHM’in, Türkiye’de 
anayasa şikayeti yolunu, etkili bir iç hukuk yolu olarak görmesi ve kendisine 
başvurulmadan önce tüketilmesi gereken yollar arasında sayması olanaklıdır16. 
 
Türkiye’de, sokağa çıkma yasaklarıyla başlayan ve yoğun hak ihlallerine neden olan 
uygulamalar, geçmişteki, AİHM’e başvurularda iç hukuk yollarının tüketilmesi 
koşulunun aşıldığı dönemleri hatırlattı. Olağanüstü rejim koşullarındaki Sözleşme 
kapsamındaki geçmişteki sonuçların, bugün de olağanüstü önlemler nedeniyle 
olağanüstü rejim uygulamasına dönüşen hatta onu da aşan koşullar ile yargının hak 
ihlallerine kayıtsız kalması nedeniyle gerçekleşeceği yönünde beklentiler doğdu. İç 
hukuk yolu olarak Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yolunun aşılacağı ve tekrar 
Sözleşme sisteminin etkili olacağı beklentisinin temelinde; anayasa şikayetinin, 
Türkiye'de etkin bir iç hukuk yolu olduğunun AİHM tarafından kabulünün, söz konusu 
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koşullarda olanaklı olamayacağı düşüncesi yatmaktaydı. Çünkü Türkiye'de Anayasa 
Mahkemesi'nin bireysel başvuruları inceleme görevini üstlenmesinden bu yana, 
Anayasa Mahkemesi'nin bir bütün olarak, hak ve özgürlüklere bakış açısının ve 
bunlara ilişkin yorum yönteminin, AİHM ile koşut bir düzeye varmasının şart olduğu, 
ancak bu koşulun gerçekleşmesiyle, AİHM’in, Türkiye'de anayasa şikayeti yolunu, 
etkili bir iç hukuk yolu olarak göreceği; bu koşul gerçekleşmeyince, AİHM’in anayasa 
şikayeti yolu tüketilmeden yapılan başvuruları kabul edeceği savunuldu.  
 
AİHM, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruyu, tüketilmesi gereken bir iç hukuk 
yolu olarak görmekle birlikte, Anayasa Mahkemesi’nin geliştireceği içtihatların kendi 
kararlarıyla uyumunu denetleyecektir. Anayasa şikayeti yolunun etkili bir yol olduğunu 
gelecek davalarda ispatlamak Hükümetin yükümlülüğünde olacaktır. Ancak bu 
çerçevede, anayasa şikayeti yolu tüketildikten sonra kendisine gelen başvuruları 
AİHM inceleyecektir17. 
 
AİHM’in geçmiş içtihatları da dikkate alındığında, ulusal makamların AİHS ile çelişen 
yerleşik bir yaklaşımının bulunması, iç başvuru yolunu kapatan, AİHS ile çelişen ve 
uygulanması zorunlu olan bir yasa hükmünün olması veya ulusal düzenlemelerin, 
Anayasa Mahkemesi’ne Sözleşme ihlalini gidermeye yönelik yeterli yetkileri 
tanımaması hallerinde, ilgili hukuk yollarının tüketilmesi gerekmeyecek, AİHM 
tarafından, ihlalin giderilmesinde, yeterli ve makul bir başarı şansı olmayan başvuru 
yolunun tüketilmesi beklenmeyecektir18. 
 
Son zamanlarda, olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamelerden kaynaklanan ve 
olağanüstü rejimde de korunması zorunlu olan hak ihlallerine karşı, iç hukuk 
yollarının etkisizliği nedeniyle doğrudan AİHM’e yapılmış olan başvurular da, 
Türkiye’de anayasa şikayetine gidilmediği ve iç hukuk yollarının tüketilmediği 
engeline takılmaktadır. Bununla birlikte, olağanüstü rejim uygulamaları karşısında 
sürüncemede kalan iç hukuk yollarının nasıl tüketileceği ya da anayasa şikayetinin bir 
iç hukuk yolu olma özelliğini sürdürüp sürdüremeyeceği, önümüzdeki dönemde de 
hukuksal tartışma konularının başında gelecektir. 
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