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Giriş 

Bireysel başvuru kurumu,  Anayasa’nın 148 ve 149. maddelerinde 07.05.2010 tarih ve 
5982 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun”la yapılan değişiklikler ile hukukumuza girmiştir.  

Anayasa Mahkemesinin “görev ve yetkileri”ni düzenleyen Anayasa’nın 148. 
maddesinde, Anayasa Mahkemesine yapılan bir “başvuru” olarak belirtilen kurumun 
adı da “bireysel başvuru” olarak konulmuş ve Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel 
başvuru hakkı “herkes”e tanınmış bir hak olarak düzenlenmiştir.2 Anayasa’nın 148/1. 
maddesiyle Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruları karara bağlama görev ve 
yetkisi verilmiş ve 148/5. maddesiyle de “Bireysel başvuruya ilişkin usul ve esaslar(ın) 
kanunla düzenlen(eceği)” öngörülmüştür. Bu hükmün gereği olarak 6216 sayılı ve 
30.03.2011 tarihli Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun’un dördüncü bölümünde “bireysel başvuru” kurumuna ilişkin esas ve usullere 
yer verilmiştir. 

I. Bireysel Başvuru Kapsamında Korunan Temel Hak ve Özgürlükler 

Anayasa’nın 148/1. maddesinde, bireysel başvuru kapsamındaki hak ve özgürlükler, 
“Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi biri” şeklinde “çift süzgeç”le, yani Anayasa 
Mahkemesinin deyimiyle “ortak koruma alanı”yla belirlenmiştir. Buna göre, Anayasa’da 
güvence altına alınmış herhangi bir hak ve özgürlük Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 
kapsamında değil veya Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında olmakla birlikte 
Anayasa’da güvence altına alınmış değilse Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel 
başvuru incelemesine konu olmayacaktır.3  

Anayasa’nın 148/1. maddesinin bu şekilde kaleme alınmasının altında yatan sebep 
olarak “niteliği itibariyle bireysel başvuruya uygun olan klâsik haklar ile devletin ilave 
bazı yükümlülükler üstlenmesini zorunlu bazı sosyal ve ekonomik haklar arasında bir 
ayrım yapmak ihtiyacı” olduğu belirtilse4 de; Anayasa’nın, Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi kapsamında değil diye güvence altına aldığı bir hak ve özgürlüğü bireysel 
başvuru koruması dışında tutmasının tuhaflığı görmezden gelinemeyecek bir olgudur. 

II. Bireysel Başvuruda İddia ve Talebin Konusu 

Anayasa’nın 148/3. maddesinde, bireysel başvurunun, koruma alanı kapsamındaki 
temel hak ve özgürlüklerinden herhangi birinin “kamu gücü tarafından ihlal edildiği 
iddiasıyla” yapılabileceği öngörülmektedir. Bununla birlikte belirtelim ki, bu düzenleme, 
bireysel başvurunun sadece hangi iddiayla yapılacağını belirlemektedir. Fakat 
Anayasa’daki düzenlemelerde, Anayasa Mahkemesinin “ihlal” tespitini yaparken neyi 
referans alacağı, ihlalin tespitine bağlı olarak Anayasa Mahkemesinden neler talep 
edilebileceği ve Yüksek Mahkeme’nin ihlale son vermek üzere hangi kararları 
alabileceği konuları açıklığa kavuşturulmamıştır. Bunların düzenlenmesi Anayasa 
tarafından kanun koyucuya bırakılmıştır. Buna rağmen, Anayasa Mahkemesinin “ihlal” 
tespitini yaparken neyi referans alacağı konusu, ne yazık ki 6216 sayılı Kanun’da da 
düzenlenmemiştir. Ancak, ihlalin tespiti halinde Anayasa Mahkemesinin “hangi 
kararları” verebileceği konusu 6216 sayılı Kanun’da düzenlenmiş ve Yüksek 
Mahkemeye “ihlalin nasıl ortadan kaldırılacağının belirlenmesi(ne karar verme)” 
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(md.49/6) “ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yapılması gerekenlere 
hükme(tme)” (md.50/1.) ve “(t)espit edilen ihlal bir mahkeme kararından 
kaynaklanmışsa, ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldırmak için yeniden yargılama 
yapmak üzere dosya(yı) ilgili mahkemeye gönder(me)” (md.50/2) yetkileri verilmiştir.5 

III. Kanun Yollarının Tüketilmiş Olması Şartı ve Bireysel Başvuru Yapılmasını 
Gerektiren Kamu Gücü Tasarruflarının Görünüm Şekli 

Anayasa’nın 148. maddesinde, bireysel başvuruda bulunabilmek için “olağan kanun 
yolları”nın tüketilmiş olmasının şart olduğu öngörülmektedir. “Kanun yolu” deyimine 
açıklık getirmek isteyen Anayasa Mahkemesine göre; geniş anlamda kanun yolu, her 
türlü kuruma, idareye ve mahkemelere başvuru yolu anlamına gelirken; dar anlamda 
kanun yolu, mahkemeye başvurma olanağını ifade etmektedir.6 6216 sayılı Kanun’un 
45/2. maddesine göre de, bireysel başvuru yapılmadan önce ihlale neden olduğu ileri 
sürülen işlem, eylem ya da ihmal için kanunda öngörülmüş idari ve yargısal başvuru 
yollarının tamamının tüketilmiş olması gerekir. Bu kuralın sebebi, bireysel başvurunun, 
temel hak ve özgürlükleri kamu gücü tarafından ihlal edilen bireylerin açabilecekleri bir 
dava türü, ancak ikincil ve yardımcı nitelikteki olağanüstü bir hukukî çare olarak 
görülmesidir.7  

“Kamu gücü”nün yasama, yürütme ve yargı tasarrufları şeklindeki görünümlere sahip 
olması, ilk bakışta Anayasal düzlemde hepsinin bireysel başvuruya konu yapılabileceği 
izlenimi verse de; “başvuruda bulunabilmek için olağan kanun yollarının tüketilmiş 
olması(nın) şart olması (AY md. 148/4)”, ancak yargı denetiminden sonra bu yola 
başvurulabileceğini göstermektedir. Dolayısıyla, temel hak ve özgürlüklerin ihlal 
edildiği iddialarının öncelikle derece mahkemeleri önünde ileri sürülmesi, bu makamlar 
tarafından değerlendirilmesi ve bir çözüme kavuşturulması esas olup8; temel hak 
ihlallerini öncelikle derece mahkemelerinin gidermekle yükümlü olması, kanun 
yollarının tüketilmesi koşulunu zorunlu kılmaktadır.9Bu nedenle Anayasa 
Mahkemesine bireysel başvuru, iddia edilen hak ihlallerinin derece mahkemelerince 
düzeltilmemesi hâlinde başvurulabilecek ikincil nitelikte bir kanun yoludur.10 

Bununla birlikte belirtelim ki, temel hak ve özgürlüklerin Anayasa Mahkemesine 
bireysel başvuru yoluyla korunması tüm bu çarelerin bir fayda getirmediği veya bunlara 
başvurulamadığı durumlarda kullanılabilecek son bir çıkış olanağı olarak 
değerlendirilse11 de, esasında Anayasa’da ve 6216 sayılı Kanun’daki düzenleniş 
şekline bakıldığında bireysel başvuru kurumunun, temel hak ve özgürlüklerin koruma 
alanında herhangi bir genişleme sonucu doğurmaksızın sadece yargı mercilerinin 
denetim kusurlarına yönelik bir mekanizma olduğu da gözden uzak tutulmamalıdır. 

Görülüyor ki, koruma kapsamındaki temel hak ve özgürlüklere ilişkin ihlal iddialarının 
yargı yoluyla denetimi ve bu yolun sonuna kadar kullanılması olanakları varken 
bireysel başvuru yoluna başvurulması doğaldır ki düşünülememektedir. Yürütme ve 
idarenin idari eylem ve işlem görünümündeki kamu gücü kullanımları, doğrudan 
bireysel başvuruya konu olmayıp ancak yargı denetiminden geçtikten sonra bireysel 
başvuruya konu olabilmektedir. Anayasa’da bireysel başvuru yapılmasına sebep 
olacak tasarruf türünün “kamu gücü” olarak belirlenmesi dolayısıyla, özel kişilerin 
tasarrufları doğrudan bireysel başvuruya konu olamaz. Ancak, doğrudan bireysel 
başvuruya konu olmayan özel kişilerin eylem ve işlemleri, sebep oldukları 
uyuşmazlıkların yargısal denetimi sonrasında dolaylı olarak bireysel başvuru konusu 
olabilir. Bu noktada, herhangi bir mahkeme kararı, kamu gücünün uygulanması 
anlamına geldiğinden, iki özel kişinin karşı karşıya olduğu özel hukuk yargılamasında 
verilen mahkeme kararlarına karşı bireysel başvuru yapılması da olanaklı olmaktadır.12 
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Bireysel başvuru yapılmasına yol açan ihlal iddiasına sebep olan “kamu gücü” 
kullanımları “yargı tasarrufu” şeklinde tezahür etmektedir. Bireysel başvurunun, 
genellikle bir yargı organı kararına karşı ya da başka bir kamu gücü tarafından 
gerçekleştirilen ihlal nedeniyle başvurulan yargı organlarından bir netice alınamaması 
halinde yapılması mümkündür.13 Bu sebeple, Yürütme Organının kamu gücü 
kullanımlarına (işlem ve eylemleri) karşı yargı yolu açıksa doğrudan bireysel başvuru 
yolu kullanılamayacaktır. Fakat, Anayasa Mahkemesi, bir kararında, “başvuru 
yollarının tüketilmesi kuralı mutlak nitelikte olmayıp bu koşulun gerçekleşip 
gerçekleşmediği değerlendirilirken her somut başvurunun kendine özgü koşullarının 
da göz önüne alınması(nın) zorunlu” olduğunu belirterek; bir internet sitesine erişimin 
engellenmesi sebebiyle açılan davalarda verilen erişimin açılması yönündeki yargısal 
kararlara rağmen yine TİB tarafından erişimin tümüyle engellenmesi yönüne tesis 
edilen “idari işlem”in, başvurucuların ifade özgürlüklerini ihlal ettiğine ve doğrudan 
bireysel başvuruya konu olabileceğine hükmetmiş ve böylelikle ihlale sebep olacak 
tasarruf türleri alanını genişletme eğilimine kapıyı da aralamıştır.14 

IV. Bireysel Başvuru Kapsamı Dışında Bırakılan Kamu Gücü Kullanımları 

Anayasa ile yargıya başvuru yolu kapatılan yürütme ve idare işlem ve eylemlerinin 
sebep olacağı ihlaller sebebiyle bireysel başvuru yoluna başvurulup 
başvurulamayacağı konusu belirsizdir. Bu işlemlere karşı doğrudan bireysel başvuru 
yoluna başvurulup başvurulamayacağına ilişkin açık bir anayasal düzenleme yoktur.  

Bir yandan yargı yolu kapalı işlemlere karşı kanun yolu başvurusu yapılamadığı 
gerekçesi, diğer yandan ise bireysel başvurunun da bir yargı yolu olduğu gerekçesiyle, 
bu işlemlerin yol açtığı ihlaller sebebiyle bireysel başvuru yoluna başvurulamayacağı 
sonucuna varılabilir. Fakat, farklı bir açıdan bakıldığında ise; kanun yolu başvurusunun 
sadece bu yol öngörülmüş durumlar bakımından geçerli olduğu ve yargı yolu kapalı 
işlemler bakımından bu şartı aramanın gerekli olmadığı düşüncesiyle kamu gücü 
ihlalleri karşında bireysel başvuruya önem ve öncelik vererek, yargı yolu kapalı 
işlemlere karşı da bireysel başvuru yoluna başvurulabileceği sonucuna kolaylıkla 
varılabilir. Ancak belirtelim ki, 6216 sayılı Kanun’da ve Anayasa Mahkemesi 
kararlarında ne yazık ki birinci yaklaşım kabul edilmiştir.15  

Öte yandan, Yasama tasarruflarının sebep olduğu ihlallerin de bireysel başvuru 
konusu olup olmayacağı araştırılmalıdır. Anayasa Mahkemesinin yargısal denetimine 
tabi olan yasama tasarrufları ayrıca bireysel başvuruya da konu olacaklar mıdır?  

Yasama Organının ihlale sebep olan tasarrufları idare işlevine ilişkin ise, bunların 
yargısal denetim sonrasında bireysel başvuruya konu olması doğaldır. Fakat, Yasama 
Organının maddi anlamda yasama tasarruflarının doğrudan ve dolaylı olarak bireysel 
başvuru incelemesine konu olup olamayacağı hakkında Anayasa’da herhangi bir 
düzenleme yoktur. Buna karşılık 6216 sayılı Kanun’un 45/3. maddesinde Yasama 
işlemlerinin bireysel başvurunun konusu olamayacağı öngörülmüştür.16 Yasama 
işlemlerinin bireysel başvuru konusu olmaması esası, bir yandan bunlara karşı 
Anayasa Mahkemesinde iptal davası açılması olanağının Anayasa’da mevcut 
olmasıyla, diğer yandan da bunların genel, objektif ve düzenleyici nitelikleri sebebiyle 
idari işlem ve eylemler yoluyla kişisel ve bireysel hukuki etki ve sonuçlar doğurduğu 
olgusuyla gerekçelendirilebilir.17 Fakat, temel hak ve özgürlükleri ihlal eden bireysel 
idari işlemlerin veya eylemlerin yasal ve idari düzenleyici işlemlere aykırı olduğu haller 
bir kenara bırakılırsa; bu türden bireysel idari işlem ve eylemlerin dayanağı olan yasal 
düzenlemelerin Anayasa’ya aykırı olduğu durumlarda, mevcut ihlalin ortadan 
kaldırılması ancak Anayasa’nın 152. maddesindeki usulün işletilmesiyle mümkün 
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olabilecektir. Davaya bakan yargı mercilerinin Anayasaya aykırılık iddialarını ciddi 
bulmadığı durumlar söz konusu olduğunda ise, ortada ihlali sonlandıracak mekanizma 
kalmamaktadır. İşte bu noktada, kanun yolu tükendikten sonra Anayasa Mahkemesine 
yapılacak bireysel başvuru yoluyla, Yüksek Mahkemenin dayanak kanunun 
Anayasaya aykırılığı konusunu AY md. 152 uyarınca incelemesi ve aykırılık bulması 
halinde ise iptal kararı vererek temel hak ve özgürlükteki ihlali ortadan kaldırması, 
Hukuk Devleti ilkesinin vazgeçilmez bir gereği olarak belirmektedir. Kanaatimizce, 
bireysel başvuru incelemesini yapan Anayasa Mahkemesinin ihlale neden olan işlem 
ve eylemin dayanağı kanunların veya diğer yasama tasarruflarının Anayasaya 
uygunluğunu inceleyebilmesinin önünde hiçbir engel yoktur.18 Fakat belirtelim ki, yargı 
denetimine tabi olmayan yasama tasarrufları bakımından konu belirsizdir.  

Anayasa’nın bireysel başvuruya ilişkin düzenlemeleri dar yorumlanarak sadece yargı 
denetiminden sonra bireysel başvuru yoluna başvurulabileceği kabul edildiğinde, 
bireysel başvuruya konu olabilecek “kamu gücü” ihlalleri sadece “Anayasa 
Mahkemesinin dışındaki yargı organları tarafından yapılanlar”la sınırlı kalmaktadır. Bu 
sonuca, Anayasa’nın yargı yolunu kapatan düzenlemeler karşısında bireysel 
başvuruya ilişkin düzenlemelere önem ve öncelik verilmemesi halinde ulaşıldığını ise 
asla göz ardı etmememiz gerekir. Bu dar yorum çerçevesinde bireysel başvuru 
yapılabilmesi için yargı denetiminin son aşamasını geçmiş, olağan kanun yolları 
tüketilmiş ve yargısal karara bağlanarak kamu gücü kullanımı haline gelmiş bir olgu 
söz konusu olmalıdır ve fakat kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme 
yapılamayacağından ihlal iddiasının bu hususlara dayanmaması gerekmektedir.  

V. Bireysel Başvuruya Sebep Olan “İhlal”İn Özelliği 

Bireysel başvurunun sebebini, temel hak ve özgürlüklerden herhangi birinin yargı 
yetkisinin kullanılması şeklinde tezahür eden bir kamu gücü kullanımıyla ihlal edilmesi 
olgusu oluşturmaktadır. Temel hak ve özgürlüklerden herhangi birinin ihlal edilmesi, 
başlı başına herhangi bir temel hak ve özgürlüğün sınırlandığı, kısıtlandığı, 
engellendiği veya daha ileri giderek ortadan kaldırıldığı anlamına gelmemektedir. 
Çünkü, Anayasa’nın temel hak ve özgürlükler rejimine göre temel hak ve özgürlüklerin 
sınırlanması, kısıtlanması, engellenmesi veya ortadan kaldırılması belli koşullarla 
mümkün olup; buna ilişkin tasarruflar Anayasa’ya aykırı kabul edilmemektedir. 
Örneğin, özel mülkiyetteki taşınmaz malların kamu yararının gerektirdiği hallerde 
kamulaştırılması, mülkiyet hakkına dokunan bir müdahaledir; fakat kamulaştırma 
Anayasa ve kanunlardaki esas ve usullere uygun şekilde yapılmış ise mülkiyet 
hakkının kamu gücü tarafından ihlal edildiği söylenemez.  

“İhlal” olgusu, kamu gücü tarafından bir temel hak ve özgürlüğe salt dokunulması 
halinde değil, dokunmanın herhangi bir şekilde “hukuka aykırılık” unsuru içermesi, yani 
bir temel hak ve özgürlüğün koruduğu alana “hukuka aykırı” bir işlem, eylem veya ihmal 
suretiyle müdahale edilmesi halinde19 söz konusu olmaktadır. Buna göre, “ihlal”den 
bahsedebilmek için yapılan müdahalenin “haksız”, yani “referans hukuk normlarına 
aykırı” olması gerekmektedir. İhlal kavramına ilişkin bu kuramsal çıkarımlara rağmen, 
ihlal kararı verilirken hangi hukuk normlarının (Anayasa’nın mı yoksa AİHS’nin mi) 
referans alınacağı konusu Anayasa’da açıkça düzenlenmiş değildir. Ancak bu noktada 
Anayasa’nın kendisiyle çelişik olamayacağını ilke olarak kabul edersek, ihlal kararı 
verilirken temel referans hukuk normlarının Anayasa hükümleri olduğunu 
söyleyebiliriz.20 
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VI.  Kanun Yolunda Gözetilecek Hususların Bireysel Başvuruda 
İncelenememesi 

Anayasa’nın 148/4. maddesine göre, “Bireysel başvuruda, kanun yolunda gözetilmesi 
gereken hususlarda inceleme yapılamaz.” Ancak bu hususların AY md. 148/4 uyarınca 
bireysel başvuruda kullanılamayacak olması, bireysel başvuru yapılmasının sebebi 
olan ihlal kavramının içini boşaltmakta ve adeta bir paradoksa yol açmaktadır. 

Şöyle ki; temel hak ve özgürlüklere hukuka uygun şekilde müdahale eden eylem veya 
işlem biçimindeki herhangi bir idari tasarrufun ihlal oluşturduğu söylenemez. 
Dolayısıyla ihlalin söz konusu olabilmesi için idari tasarrufun hukuka aykırı olması 
gerekir. Bir idari tasarrufun hukuka aykırılığı ise, ya idari tasarrufun dayanağı olan yasal 
ve idari düzenlemelerin Anayasa’ya ve hukuka aykırılığından, ya da idari tasarrufun 
Anayasa’ya ve hukuka uygun olan yasal ve idari düzenlemelere aykırılığından 
kaynaklanır. Bireysel başvuruya konu olamayacağı kabul edilen yargı yolu kapalı idari 
tasarruflar hariç tutulursa; hukukumuzda, idari işlem ve eylemlere karşı yargı yolu açık 
olup, idari yargı alanında iptal ve tam yargı davaları gibi idari davalarla ve Anayasa’nın 
152. maddesinde öngörülen usul ile temel hak ve özgürlüklerde oluşabilecek ihlallere 
karşı yargısal korunma mekanizmaları mevcuttur. Bu noktada yargı yeri temel hak ve 
özgürlüğe dokunan bireysel bir idari tasarrufun dayanağı olan yasal ve idari 
düzenlemelerin hukuka aykırılığını tespit etme konusunda hata yapmışsa, yargı 
kararıyla bir temel hak ve özgürlük ihlal edilmiş olur. Doğaldır ki idari davalarda (yani 
kanun yollarında) hukuka aykırılık iddialarının dile getirilmesi ve bu hususların yargı 
merci tarafından incelenmesi gerekmektedir. Ancak bu hususlar AY md. 148/4 
uyarınca bireysel başvuruda incelenmeyecek ise, bir temel hak ve özgürlüğün kamu 
gücü tarafından ihlal edildiği sonucuna nasıl varılacağı sorusu haklı olarak 
sorulmaktadır.21 Hukuka aykırılık unsurunu içermeyen bir ihlal olgusunun mümkün 
olmaması sebebiyle olsa gerek ki, Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru pratiğinde 
AY md. 148/4 hükmünü tevil etmek zorunda kalarak, bireysel başvuruda 
incelenmeyecek ve kanun yolunda gözetilecek hususları, “davadaki olayların 
kanıtlanması, hukuk kurallarının yorumlanması ve uygulanması, yargılama sırasında 
delillerin kabul edilebilirliği ve değerlendirilmesi ile kişisel bir uyuşmazlığa derece 
mahkemeleri tarafından getirilen çözümün esas yönünden adil olup olmaması” olarak 
belirledikten sonra, “Anayasa’da yer alan hak ve özgürlükler ihlal edilmediği sürece ya 
da açıkça keyfilik içermedikçe derece mahkemelerinin kararlarındaki maddi ve hukuki 
hatalar bireysel başvuru kapsamında ele alınamaz.” demektedir.22  

Öte yandan, temel hak ve özgürlüklerin yargı yetkisinin kullanımı şeklinde tezahür 
eden kamu gücü tarafından ihlal edilmesi sebebiyle Anayasa Mahkemesine yapılan bir 
bireysel başvuru, ister istemez yargısal usulün olağan yolları tüketildikten sonra 
yapılmakta ve kesinleşmiş yargı kararlarının yeniden incelenmesi ve yargılanmasını 
gerektirmektedir. Ancak Anayasa’da Yüksek Mahkeme olarak belirlenen ve kendi yargı 
düzenlerindeki yargı mercilerinin “karar ve hükümlerin son inceleme mercii” olarak 
öngörülen Yargıtay (AY md. 154) ve Danıştay’ın (AY md. 155) kararları bireysel 
başvuruya konu olacak mıdır? Adli ve idari yargı düzenlerindeki yargı mercileri ile 
Yargıtay ve Danıştay’ın kararlarının bireysel başvuruya konu olması, bu Yüksek 
Mahkemelerin “son inceleme mercii” olması sıfatıyla çelişiktir. Bunların kararlarının 
bireysel başvuru incelemesine konu olmaması halinde ise ortada bu başvuruya konu 
olabilecek bir kamu gücü ihlali kalmamaktadır. Doğaldır ki, yargı denetimi dışındaki 
işlemler konusunda dar yorumla bireysel başvuruya ilişkin anayasal düzenlemelere 
önem ve öncelik verilmemiştir. Aynı yaklaşımın bu konuda da takip edilmesi halinde 
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Yargıtay ve Danıştay’ın kararlarının “son inceleme mercii” olması esasını uygulamak 
gerekmektedir ki, bu durumda bireysel başvuruya konu kalmamaktadır.23 

Sonuç: 

Adının benzerliği ile koruma alanındaki hak ve özgürlüklerin belirlenmesinde referans 
alınması göstermektedir ki; önce Anayasa’da yapılan değişiklikle ve sonrasında 6216 
sayılı Kanun’la hukukumuza giren bireysel başvuru kurumu, AİHS kapsamında Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesine yapılan bireysel başvuru kurumunu ikame amacıyla kabul 
edilmiştir. Anayasa Mahkemesinin düzeltici pratiğini dikkate almaksızın bu kuruma 
ilişkin Anayasa hükümleri çerçevesinde yapılan bu inceleme göstermektedir ki; 
Anayasa’daki düzenlemede çelişkiler, tutarsızlıklar ve boşluklar vardır ve 6216 sayılı 
Kanun’un birçok düzenlemesinde Anayasa’ya aykırılıklar mevcuttur. Öte yandan 
belirtelim ki, Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvurunun yargı denetimi 
dışındaki tasarrufları kapsamaması ve her türlü yasama tasarrufundan kaynaklanan 
ihlallere karşı doğrudan bir koruma ve düzeltim mekanizması içermemesi sebebiyle 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan bireysel başvurunun yerini tutması da 
uzun vadede teknik olarak mümkün görünmemektedir.  

  

1 Doç. Dr. Taner Ayanoğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi  
2 Anayasa’nın 148/11 maddesiyle “herkes”e tanınan bireysel başvuru hakkı, 6216 sayılı Kanun’un 46/2. 
maddesindeki “Kamu tüzel kişileri bireysel başvuru yapamaz. Özel hukuk tüzel kişileri sadece tüzel 
kişiliğe ait haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle bireysel başvuruda bulunabilir.” hükmüyle Anayasa’ya 
aykırı olarak kısıtlanmıştır.  
3 Mansur Yavaş ve Cumhuriyet Halk Partisi, B. No. 2014/5425, 23.07.2014: “Anılan Anayasa ve Kanun 
hükümlerine göre, Anayasa Mahkemesine yapılan bir bireysel başvurunun esasının incelenebilmesi için, 
kamu gücü tarafından müdahale edildiği iddia edilen hakkın Anayasa’da güvence altına alınmış 
olmasının yanı sıra Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (Sözleşme) ve Türkiye’nin taraf olduğu ek 
protokollerinin kapsamına da girmesi gerekir. Bir başka ifadeyle, Anayasa ve Sözleşme’nin ortak koruma 
alanı dışında kalan bir hak ihlali iddiasını içeren başvurunun kabul edilebilir olduğuna karar verilmesi 
mümkün değildir.” Aynı yönde bkz. Onurhan Solmaz, B. No. 2012/1049, 26.03.2013; Adnan Oktar, B. 
No. 2012/917, 16.04.2013. 
4 Ersoy Kontacı, “Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuruda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 
Yorumu”, Ankara Barosu Dergisi, Sayı:4 (2014), s.109. 
5 Sonuçta, tüm ihlaller mahkeme kararlarından kaynaklanacak olduğu için, yeniden yargılama yapmak 
üzere dosya ilgili mahkemeye gönderilecektir.  
6 Necati Gündüz ve Recep Gündüz, B. No. 2012/1027, 12.02.2013. 
7 Öykü Didem Aydın, “Türk Anayasa Yargısında Yeni Bir Mekanizma: Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel 
Başvuru”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt XV, Sayı 4 (2011), s.125. 
8 Youtube LLC Corporation Service Company vd., B. No: 2014/4705, 29.05.2014. 
9 Necati Gündüz ve Recep Gündüz 
10 Youtube LLC Corporation Service Company vd. 
11 Aydın, Türk Anayasa Yargısında Yeni Bir Mekanizma: Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru”, 
s.126. 
12 Aydın, Türk Anayasa Yargısında Yeni Bir Mekanizma: Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru”, 
s.140. 
13 Aydın, Türk Anayasa Yargısında Yeni Bir Mekanizma: Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru”, 
s.138. 
14 Youtube LLC Corporation Service Company vd. 
156216 sayılı Kanun, md.45/3: “(…) Anayasanın yargı denetimi dışında bıraktığı işlemler de bireysel 
başvurunun konusu olamaz.” Abdurrahman Akyüz, B. No.2012/620, T.12.02.2013 “Anayasa’nın 59. 
maddesinde spor tahkim kurulu kararlarının kesin olduğu ve hiçbir yargı merciine başvurulamayacağı 
hükmüne yer verilmiştir. 21. Başvuru, Tahkim Kurulu tarafından verilen disiplin cezasına ilişkindir. 6216 
sayılı Kanun’un 45. maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca bu konuda bireysel başvuruda 
bulunulamaz.”  
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16 Bu hükmün Anayasaya aykırılığı konusundaki görüşler için bkz. Aydın, Türk Anayasa Yargısında Yeni 
Bir Mekanizma: Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru”, s.145; Fazıl Sağlam, “Anayasa Şikâyetini 
Bekleyen Sorunlar”, Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru, TBB yayını, Ekim 2011, Ankara, s.28; 
ŞAHBAZ, İbrahim; “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Ve Sorunlar”, Anayasa Mahkemesine 
Bireysel Başvuru, TBB yayını, Ekim 2011, Ankara, s.81. 
17 Kanaatimizce, Anayasa Mahkemesinde iptal davası açma yetkisine sahip olanların oldukça dar 
tutulmuş olması ve yargı denetimi dışındaki yasama tasarrufları sebebiyle bu düşüncenin haklılığı 
tartışılabilir niteliktedir. 
18 Karş. Aydın, Türk Anayasa Yargısında Yeni Bir Mekanizma: Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel 
Başvuru”, s.137. Yazara göre, Anayasa Mahkemesi’nin bu durumda, somut ihlale yol açan kanunun 
veya düzenleyici idari işlemin anayasaya aykırılığını değil, bireysel başvuru mekanizmasıyla korunan 
temel haklara aykırılığını inceleyecektir. 
19 Aydın, Türk Anayasa Yargısında Yeni Bir Mekanizma: Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru”, 
s.135; Melek Acu; “Bireysel Başvuruya Konu Edilebilecek Haklar”, TBB Dergisi, Sayı:110 (2014), s.404. 
20 Bireysel başvuruda AİHS’nin de referans norm olarak kabulü gerektiği hakkında bkz. Aydın, Türk 
Anayasa Yargısında Yeni Bir Mekanizma: Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru”, s.131-132. 
21 Bu paradoksa dikkat çeken Fazıl Sağlam’a göre “2010 Anayasa Değişikliği ile Anayasa’nın 148. 
maddesine eklenen dördüncü fıkraya göre: “Bireysel başvuruda, kanun yolunda gözetilmesi gereken 
hususlarda inceleme yapılamaz”. Şimdi bu formülü, salt sözcük anlamıyla ciddiye alırsak anayasa 
şikâyetinin hiçbir konusu kalmayabilir. Çünkü anayasa şikâyeti kapsamındaki her konunun, ilke olarak 
kanun yolunda da gözetilmesi gerekir. Aksi halde kanun yollarının tüketilmesi koşulunun bir anlamı 
kalmaz. Belli ki bu kural, Anayasa Mahkemesi’nin yetki alanını belirlemek, anayasa şikâyetinin 
kapsamını daraltma ve hızla artacağı belli olan iş yükünü azaltma amacıyla konulmuş. Ama lafzı bu 
amaçla bağdaşmıyor.” Bkz. Sağlam, “Anayasa Şikâyetini Bekleyen Sorunlar”, s.22 
22 AYM, Başvuru No: 2012/695, T.12.02.2013; AYM, Başvuru No: 2012/1027, T.12.02.2013. 
23 Tutarlı olan, her iki konuda da aynı yaklaşımı benimsemektir. Halbuki, 6216 sayılı Kanun’da, yargı 
denetimi dışındaki işlemler bakımından Anayasa’nın bireysel başvuruya ilişkin değil, yargı yolunu 
kapatan hükümlerine üstünlük verilmekte; buna karşılık kesinleşmiş yargı kararlarının denetimi 
konusunda ise Yargıtay ve Danıştay’ın son inceleme mercii olduğuna değil bireysel başvuruya ilişkin 
hükümlerine üstünlük verilmektedir 


